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Hyrje  

Ky manual per Aplikim Online përmes platformës Ekosova është ne funksion te Manualit për 

implementimin e Rregullores MF-NR 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit 

publik të OJQ-ve është hartuar si një udhëzues i cili do tu mundësojë të gjitha institucionet publike të 

cilat ofrojnë mbështetje financiare dhe jo-financiare publike për projektet dhe programet e organizatave 

Jo-Qeveritare që të zbatojnë në mënyrë më të lehtë kriteret dhe procedurat e parapara me këtë rregullore.  

Detajet shtese te këtij Manuali i gjeni ne Rregulloren e lartcekur. 

 

Shënim: Qasja ne platformën Ekosova behet përmes: www.ekosova.rks-gov.net  

 

Udhezimet per Aplikim 

Për të aplikuar përmes platformës online, duhet të ndiqen këto hapa: 

 Në platformën Ekosova, si dhe udhëzimet për regjistrim në platformë. kliko: 

https://ekosova.rks-gov.net/  ,  pastaj: 

o Menyja Kryesore, zgjedh: Shërbime 

 Nënkategoria: Grante dhe Subvencione, duke zgjedhe per cilin lloj te grantit 

do te aplikoni, zgjidhni si me poshtë: 

 Aplikimi për grante dhe subvencione të MKRS për OJQ 

  në vazhdim të kësaj faqeje sipas kategorise per grante gjeni "Formulari 

i Aplikimit" 

  

Udhëzimet e thirrjes  

Rregullorja për Kriteret Standardet dhe Procedurat e financimit publik për OJQ-të në Nenin 14 ka  

paraparë edhe përgatitjen e udhëzimeve të thirrjes për Aplikantët për  

paraqitjen e informacionit mbi objektivat e thirrjes publike, kushtet e thirrjes, mënyrën e aplikimit dhe  

zbatimit të procedurës së thirrjes dhe përzgjedhjes së përfituesve.  

 

Udhëzimet për aplikuesit kanë për qëllim të japin një pasqyrë të plotë të qëllimit të hapjes së thirrjes 

publike. Aplikuesi duhet të analizojë në mënyrë të plotë udhëzimet për të krijuar një pasqyrë mbi qëllimin 

e ofruesit të mbështetjes financiare me rastin e hapjes së thirrjes publike.  

Në përputhje me nenin 14 të Rregullores, udhëzimet për aplikuesit ndër të tjera përfshin informacion të 

detajuar ne Manualin e Rregullores se lartcekur 

 

Procedura e Aplikimi/Formularët/Hapat e aplikimit  

Shenim: Emertimet me Formulare jane ruajtur me qellim te lehtësimit te shpjegimeve qe dalin nga 

Rregullorja ne fjale dhe te dhëna ne Hapa ne platformën per menaxhim te granteve. 

http://www.ekosova.rks-gov.net/
https://ekosova.rks-gov.net/


 

Formularët e paraparë manualin e Rregullores janë pjesë përbërëse e udhëzimeve për aplikantët dhe e 

thirrjes publike si tërësi, e te cilët jane përshtatur per aplikim përmes platformës online ekosova.  

 

Formularët e detyrueshëm për aplikim janë te organizuar ne platforme përmes hapave 1-15, si ne vijim:  

- Formulari i aplikacionit të programit projektit 

o 1. Informata te përgjithshme per aplikuesin e projektit 

o 2. Informata te përgjithshme per aplikuesin e projektit 

o 3. Informata te përgjithshme per organizatën partnere 

o 4. Informacion mbi projektin/programin 

o 5. Informacion mbi projektin/programin 

o 6. Aktivitetet 

o 7. Informacion mbi projektin/programin 

o 8.Vleresimi i Rezultateve 

o 9. Qëndrueshmëria e Projektit/programit 

- Formulari i Propozim Buxhetit të projektit/programi (Rregullore -formulari F10): 

o 10. Buxheti – te dhënat gjeneralë 

o 11. Buxheti – Pagat dhe kontratat e shërbimeve 

o 12. Buxheti – Udhëtimi dhe Mallrat 

o 13. Buxheti – Kostot tjera dhe shpenzimet indirekte 

- Ngarkimi i Dokumenteve 

o 14. Ngarkimi i Dokumenteve – pjesa e pare 

o 15. Ngarkimi i Dokumenteve – pjesa e dyte 

 

Këto dy pjese te formularëve te shprehu ne hapa te aplikimit ne platforme duhet të aplikohen në secilin 

rast të thirrjes publike. Formularët tjerë janë të aplikueshëm sipas nevojës, p.sh. formulari për partneritete 

do të jetë i aplikueshëm aty ku ka partneritete.  

 

Formulari i Aplikacionit të Programit ose Projektit  

Sipas Rregullores 04/2017, Formulari i aplikacionit të programit ose projektit (Formulari F9), te 

prezantuar ne platforme përmes HAPAVE 1-15, përmban kërkesa për: 

- informacion të detajuar mbi aplikuesin dhe  

- informacion mbi përmbajtjen e projektit/programit,  duke përfshirë edhe 

o aktivitetet,  

o objektivat,  

o rezultatet  

o etj.  

Të thënat mbi aplikuesin kanë të bëjnë me: 



- gjendjen financiare, 

- burimet njerëzore,  

- partneritetet,  

- përvojën dhe 

- të dhëna të ngjashme  

Këto te dhëna i mundësojnë ofruesit të mbështetjes financiare të vlerësoj kapacitetet e aplikuesit për 

të implementuar projektin/programin.. 

Ofruesi i mbështetjes financiare/MKRS do të bëjë vlerësimin e kapaciteteve mbi bazën e të dhënave të 

siguruara, prandaj, është e nevojshme që aplikuesi ta plotësoj me kujdes dhe me të thëna të sakta.  

Të dhënat mbi përmbajtjen e programit ose projektit përfshijnë këtë informacion te organizuar ne hapa si 

ne vijim:  

o Hapi 1 -> Bëhet plotësimi i hapit "Informata të përgjithshme për aplikuesin e projektit". Ky 

hap ka të bëjë me zgjedhjen e OJQ-së si dhe informatave bazike të OJQ të zgjedhur. 

 



o Hapi 2 -> Bëhet plotësimi i hapit "Informata të përgjithshme për aplikuesin e projektit". Ky 

hap është vazhdimësi e hapit 1, ku përmban të dhëna rreth OJQ më konkretisht rreth 

punëtorëve, të ardhurave, etj. 

 

 



o Hapi 3 -> Bëhet plotësimi i hapit "Informata të përgjithshme për organizatën partnere". Ky 

hap ka të bëjë me plotësimin e të dhënave për organizatën partnere, nëse veç se është zgjedhur 

në hapin paraprak (2). 

o Hapi 4 -> Bëhet plotësimi i hapit "Informacion mbi projektin/programin". Ky hap ka të bëjë 

me plotësimin e informatave mbi projektin. 

 



o Hapi 5 -> Bëhet plotësimi i hapit "Informacion mbi projektin/programin". Ky hap është 

vazhdimësi e hapit paraprak, ku më konkretisht përmban të dhënat rreth objektivave, 

ndikimeve të pritshme, rezultati i matshëm, etj. 

 

o Hapi 6 -> Bëhet plotësimi i hapit "Aktivitetet". Ky hap kryesisht ka të bëjë me plotësimin e 

aktiviteteve, gjithashtu shtimin e listës së vullnetarëve, ekspertëve, kontraktorëve si dhe 

udhëheqësit të projektit. 

 

 

o Shenim: Vlen të përmendet që për tu përfunduar me sukses i gjithë aplikimi të gjithë 



aplikantët e vendosur ne listat e cekura më lartë duhet të konfirmojnë pjesëmarrjen në projekt  

përmes profilit personal në platformë. 

o Hapi 7 -> Bëhet plotësimi i hapit "Informacion mbi projektin/programin". Ky hap është 

vazhdimësi e informatave të hapave më parë. 

 

 

o Hapi 8 -> Bëhet plotësimi i dy fushave që kanë të bëjnë me vlerësimin e rezultateve. 

 

o Hapi 9 -> Bëhet plotësimi i fushave që kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë e projektit / 

programit. 

 

Propozim Buxhetit të projektit/programi  

Forma e përshkrimit të buxhetit të projektit është përcaktuar në Rregullore me emërtimin Formularin 

F10, ndërsa ne platforme nga HAPI 10-13, i cili përmban të dhënat bazë për zërat buxhetor të cilat duhet 

të përmbaj buxheti i projektit. Aplikuesi duhet të përshkruaj të gjitha kostot e projektit në kolonat e 



buxhetit, duke përfshirë koston totale të aktiviteteve dhe koston e kërkuar për financim nga Ofruesi i 

mbështetjes financiare publike ne këtë rast nga MKRS.  

 

Aplikuesi, duhet të përshkruaj edhe koston e aktiviteteve të cilave do ta mbuloj përmes fondeve tjera 

vetanake apo të ofruesve tjerë të mbështetjes financiare publike nëse është e aplikueshme. Përshkrimet 

shtesë për plotësimin e formularit të buxhetit janë dhënë në udhëzimet e thirrjes dhe në vetë formularin 

e buxhetit. Plotësimi i kësaj pjese është kusht i përgjithshëm pa të cilin aplikimi i OJQ-së nuk do të merret 

në konsideratë.  

 

Ne vijim janë hapat dhe shpjegimet përkatëse per plotësimin e te dhënave qe ndërlidhen me buxhetin: 

 

o Hapi 10 -> Hapi me emërtim "Buxheti - Të dhënat gjenerale" ka të bëjë me informatë para 

se të aplikanti të futet tek shtojcat e buxhetit. 

 

o Hapi 11 - > Hapi me emërtim "Buxheti - Pagat dhe kontratat e shërbimeve" ka të bëjë me 

plotësimin e pjesës së parë të Buxhetit e cila ka të bëjë me listën e pagave si dhe kontratat e 

shërbimeve. 

 



o Hapi 12 -> Hapi me emërtim "Buxheti - Udhëtimi dhe Mallrat" ka të bëjë me plotësimin e 

pjesës së dytë të Buxhetit e cila ka të bëjë me listën e udhëtimeve dhe mallrave. 

 

o Hapi 13 -> Hapi me emërtim "Buxheti - Kostot tjera dhe shpenzimet indirekte" ka të bëjë me 

plotësimin e pjesës së tretë të Buxhetit e cila ka të bëjë me kostot tjera dhe shpenzimet 

indirekte. 

 

Ngarkimi i Dokumentacionit 

 



o Hapi 14 -> Hapi me emërtimin "Ngarkimi i dokumenteve - Pjesa e parë" ka të bëjë me 

plotësimin e ngarkim të dokumenteve të cilat lejohen vetëm në formatin PDF, si dhe 

plotësimin e deklaratave që janë pjesë e aplikimit. 

 

o Hapi 15 -> Hapi me emërtimin "Ngarkimi i dokumenteve - Pjesa e dytë" ka të bëjë me 

ngarkimin e dokumenteve shtesë, po ashtu edhe pjesa e shënuar "Pjesët e paplotësuara e cila 

i referohet se cilat fusha nuk i ka plotësuar aplikuesi ende" 

 

 

 

 

 

    


