
 

Në bazë të Programit për financim të institucioneve publike dhe aktiviteteve nga fusha e 

kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2021 (“Lajmëtari zyrtar i Qytetit të 

Shkupit” numër 16/2020 dhe 01/2021), 

 

QYTETI I SHKUPIT 

Shpall  

Thirrje publike për financim të projekteve dhe aktiviteteve nga fusha e kulturës 

me interes për Qytetin e Shkupit në suaza të projektit “NGA QENDRA DREJTË 

PERIFERISË: KULTURA SI VEGËL PËR ZHVILLIM SOCIAL” 

 

 

I 

Me qëllim që të sigurohet dekoncentrimi dhe decentralizimi i kulturës nga qendra e 
qytetit të Shkupit drejtë pjesëve periferike të qytetit, dhe me këtë të përhapet, 
fisnikërohet dhe të futet në lëvizje oferta kulturore në qytetin e Shkupit, Qyteti i Shkupit 
shpall “Thirrje publike për financim të programeve dhe projekteve nga fusha e kulturës 
në suaza të aktivitetit programor “Nga qendra drejtë periferisë: Kultura si vegël për 
zhvillim social” për vitin 2021. 

 

 

II 

Në thirrjen publike të drejtën e pjesëmarrjes e kanë të gjithë personat juridik me sa 

vijon: institucionet nga fusha e kulturës, shoqatat civile dhe fondacionet, si dhe personat 

tjerë juridik që kryejnë veprimtari nga fusha e kulturës në pajtim me Ligjin për kulturë 

dhe dispozitat tjera pozitive ligjore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.  

 

III 

Qëllimet e thirrjes:  

- Decentralizim i kulturës dhe i resurseve kulturore në ato pjesë të Qytetit të Shkupit në 

të cilët nuk kemi zhvillim të mjaftueshëm të jetës kulturore, për shkak të mos ekzistimit 

të infrastrukturës ose të veprimtarive aktive kulturore dhe të subjekteve që merren me 

kulturë;  

- Lokalizimi dhe animimi i hapësirave dhe sipërfaqeve të pa shfrytëzuara publike dhe i 
infrastrukturës publike, që janë me rëndësi lokale, por shfrytëzimi i të cilëve mund të 



 

ndikoj në drejtim të përmirësimit të jetës sociale dhe kulturore për banorët e Qytetit të 
Shkupit, në veçanti në pjesët e qytetit që karakterizohen me zhvillim të pamjaftueshëm;  
 
- Përcaktimi i nevojave kulturore të banorëve në pjesët e pa animuara dhe të 

pazhvilluara për nga aspekti kulturorë në Qytetin e Shkupit dhe në Komunat në suaza të 

Qytetit të Shkupit.  

- Përfshirja e përkatësve të grupeve të rrezikuara sociale dhe të pakicave, përkatësve të 

bashkësive etnike, fëmijëve dhe të nxënësve që jetojnë në rrethin e afërt, me përfshirjen 

e komponentit gjinorë dhe të aktiviteteve të balancuara gjinore.   

   

IV 

Parashtruesit e aplikacionit duhet të deponojë propozim aktivitete projektuese që do të 

zgjasin më së paku dy (2) muaj dhe do të zgjasin më së shumti deri më 10.12.2021 

dhe, të cilat duhet të përmbajnë: 

 

- Aktivitete të ofruara nga fusha e kulturës me pjesëmarrjen e artistëve dhe autorëve, 

teoricienëve nga fusha e kulturës dhe arteve, sociologë të kulturës, arkitektë, urbanistë 

etj. Krijimet artistike të ofruara mund të jenë multi-disiplinore ose të përmbajnë ndonjë 

nga degët e veçanta të arteve (arte vizuale dhe art i mediumeve të reja, dizajn, industri 

kreative, arte muzikore, arte performuese, projeksione filmash, letërsi etj); 

- Seri punëtorish, debate, biseda, intervenime artistike dhe vente të ngjashme multi-

displinore me përfshirjen aktive të banorëve lokal nga lokacioni zgjedhur; 

- Hulumtime interaktive për historinë e lokacionit të parashikuar, për historinë ose 

zakonet e banorëve lokal nga vendbanimi i parashikuar; 

- Parashtruesi i aplikacionit mund të ofrojë edhe zhvillim të modeleve dhe strategjive për 

menaxhimin me ambientet publike dhe resurset publike, që mund të shfrytëzohen për 

zhvillimin e kulturës të lokacionit të zgjedhur. 

 -  Parashtruesi i aplikacionit mund të propozojë edhe aktivitete dhe masa të tjera, që 

nuk janë përfshirë me thirrjen publike, dhe që kanë si qëllim zgjerimin e ofertës kulturore 

në Qytetin e Shkupit dhe pasurimin e jetës kulturore në territorin e Qytetit të Shkupit dhe 

komunave në Qytetin e Shkupit në të cilat nuk ekziston ofertë kulturore aktive dhe 

infrastrukturë.  

Vërejtje: Pas përfundimit të aktiviteteve aplikuesi i zgjedhur është i obliguar të deponojë 

raport financiar të përfunduar dhe narrativ në të cilin do të përfshihen edhe konkluzionet 

nga aktivitetet dhe hulumtimet e realizuara.  



 

V 

Thirrja publike ka të bëjë me aktivitetet që do të realizohen gjatë vitit 2021, por jo më 

vonë se 10.12.2021.  

Shfrytëzimi i mjeteve do të specifikohet në kontratën ndërmjet subjektit juridik-aplikuesit 

dhe Qytetit të Shkupit. 

Paraqitja në Konkurs kryhet me deponimin e fletëparaqitjes së plotësuar (aplikacionit).   

Aplikantët, përskaj formularit të plotësuar në mënyrë elektronike, për paraqitje 

detyrimisht duhet ti dorëzojnë këto dokumente vijuese:  

- Dokumentin për regjistrimin e veprimtarisë të dhënë nga Regjistri Qendrorë i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, jo më i vjetër se 6 muaj;   

- Vërtetim për gjiro llogari të hapur dhe aktive. 
 
 

Aplikantët si shtojcë duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin përcjellës që ka të bëjë 
me realizimin e aktivitetit: 
 

- Biografi profesionale të profesionistëve që do të angazhohen në realizimin e 
projektit, kontratat autoriale me pjesëmarrësit;  

- Listën referuese ose dëshmi (për shembull : kontrata e nënshkruar) për së paku 
2 projekte të realizuara nga fusha për të cilën aplikohet;  

- Hapësirë të siguruar ose partneritet me ndonjë institucion / organizatë, për të 
cilët është planifikuar që të marrin pjesë në realizimin e projektit; 

- Mjete plotësuese financiare, të siguruara nga mjetet pronësore dhe nga burimet 
tjera.  

 

VI 

Në raste të gjendjes së jashtëzakonshme ose të ndonjë situate të ngjashme e cila 

do të pamundësojë realizimin e aktiviteteve ose projekteve me prani fizike, 

përkatësisht, nëse të njëjtit do të realizohen on – line ose përmes ndonjë trajte 

tjetër elektronike, mjetet do të paguhen 50 % nga vlera e përgjithshme e 

përcaktuar.   

VII 

Evalvimi i projekteve do të realizohet nga Komisioni i formuar nga ana e Kryetarit të 

Qytetit të Shkupit, sipas këtyre pikëve të vlerësimit:  

 

 

Kritere të vlerësimit Pikat 
maksimale  

1. Struktura organizative dhe resurset 50 



 

1.1. Kapaciteti i Organizatës krahas resurseve njerëzore për realizim 
të projektit (të punësuarit, vullnetarët aktiv, persona të angazhuar 
me honorarë, përfaqësimi i balancuar i femrave dhe meshkujve 
në suaza të organizatës).  

10 

2. Profesionaliteti dhe përvoja e personave që marrin pjesë në 
organizimin e projektit. 

10 

3. Përvoja e Organizatës në drejtim të realizimit të projekteve të 
përmasave të tilla në fushën përkatëse.  

10 

1.4. Kapacitetet teknike të domosdoshme për realizim të projektit. 10 

1.5. Partneritete të themeluara dhe përfshirja e institucioneve tjera, 
relevante për temën përkatëse.  

10 

Cilësitë e projektit  50  

2.1. Harmonizimi i aktiviteteve të propozuara / evenimente përcjellëse 
me qëllimet e thirrjes.  

10  

2.2. Ofrimi i zgjidhjeve të ofruara cilësore dhe inovative për realizim të 
detyrave të punës. 

10  

2.3. Aktiviteteve të shtjelluara në mënyrë të detajuar.  10  

2.4. Arsyetimi i shpenzimeve në lidhje me planin e propozuar financiar 
(buxhet real krahas aktiviteteve dhe numrit të personave të angazhuar, 
përshkrimi i shpenzimeve sipas pozitave dhe se sa të njëjtit janë në 
pajtim me çmimet e tregut).  

10  

2.5. Pjesëmarrja me mjetet pronësore financiare dhe me mjetet e 
siguruara nga burimet tjera.  

10  

Numri i përgjithshëm i pikave maksimale 100  

 

Çdo fushë nga kriteret e posaçme programore do të vlerësohet me 1 pikë, 5 pika ose 

me 10 pika, me kuptimin vijues: 1 – jo, 5 – pjesërisht dhe 10 – po.  

Fletëparaqitjet (fletë aplikimet) mund të merren në Portalin zyrtarë të Qytetit të Shkupit  

www.skopje.gov.mk. 

Thirrja publike shpallet më datën  10.02.2021 dhe zgjatë deri më datën 11.03.2021, 

përkatësisht 30 ditë nga dita e shpalljes në mjetet për informim publik.   

Fletëparaqitjet, në trajtë të shkruar dhe të incizuar në CD, duhet të dorëzohen deri te 

Qyteti i Shkupit përmes postës në adresën: Bul. “Ilinden” nr. 82, 1000 Shkup, ose në 

arkivin e Qytetit të Shkupit, më vonë deri në ora 18:00 në ditën e fundit të përfundimit të 

Thirrjes publike 11.03.2021), me shenjën “Thirrje publike për financim të projekteve dhe 

të aktiviteteve nga fusha e kulturës, me interes për Qytetin e Shkupit, në suaza të 

projektit “Nga Qendra drejtë periferisë: Kultura si vegël për zhvillim social”.  

Vërejtje: Fletëparaqitjet me të dhëna të mangëta dhe me dokumentacione të pa 

kompletuara, fletëparaqitjet e plotësuara në formularë jo përkatës, si dhe fletëparaqitjet 

të cilat nuk do të dorëzohen në afatin e përcaktuar, nuk do të shqyrtohen.   

http://www.skopje.gov.mk/


 

Parashtruesit e aplikimeve – pjesëmarrësit në thirrjen publike do të njoftohen për 

rezultatet në afatin prej 10 ditëve nga dita e miratimit të Vendimit për përcaktim të 

mjeteve. Rezultatet e Thirrjes publike do të shpallen në Ueb portalin zyrtarë të Qytetit të 

Shkupit, www.skopje.gov.mk.  

Për informacione plotësuese, mund të parashtroni pyetje me shkrim ose përmes trajtës 

elektronike deri te Seksioni për kulturë, tel: 02/ 3297 324, adresa elektronike: 

kultura@skopje.gov.mk. 
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