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Thirrja për Propozime brenda Kosovës synon përkrahjen e modeleve të llogaridhënies sociale 
bashkëpunuese për ta rritur kapacitetin e institucioneve qeveritare për t’i përmbushur më 
mirë zotimet e tyre nga Agjenda e Gjelbër. Propozimet mund të mbulojnë fusha të ndryshme 
të rritjes së kapaciteteve të qeverisë në fushat si planifikimi, zbatimi dhe monitorimi i 
politikave/programit të gjelbër, si dhe menaxhimi dhe mbikëqyrja mjedisore. Ato duhet të 
propozojnë veprime pilot që angazhojnë të rinjtë dhe përdorin Teknologjinë Qytetare për të 
ofruar zgjidhje inovative që promovojnë qasjen në informatë, ndërgjegjësimin e publikut, 
ndërtimin e konsensusit dhe/ose angazhimin e hisedarëve rreth çështjeve të tranzicionit të 
gjelbër. Propozimi i përzgjedhur do të përfshijë masa të qarta për monitorimin dhe vlerësimin e 
rezultateve pilot dhe do të përfshijë treguesit për rritjen e kapaciteteve, shkallëzueshmërinë 
dhe qëndrueshmërinë e partneritetit qeveri-shoqëri civile. 

Objektivat e përgjithshëm të grantit 

Grantet kanë për synim dhënien e përkrahjes strategjike dhe të qëndrueshme për projektet e 
organizatave të shoqërisë civile (OSHC) me objektivat e mëposhtme: 

• Adresimi i sfidave kritike të tranzicionit të gjelbër përmes proceseve bashkëpunuese të 
llogaridhënies sociale të orientuara drejt rritjes së kapaciteteve të institucioneve të 
sektorit publik për adresimin e këtyre sfidave.  
 

• Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për llogaridhënie sociale në sektorin e mjedisit 
dhe energjisë duke investuar në forcimin institucional të OSHC-ve dhe partneritetet 
strategjike të OSHC-ve.  
 

Përzgjedhja e përgjithshme e grantit 

Thirrja i jep prioritet qasjeve bashkëpunuese të llogaridhënies sociale të cilat i përkrahin 
kapacitetet e institucioneve të qeverisë lokale dhe qendrore për të planifikuar dhe ofruar plane 
dhe programe të tranzicionit të gjelbër, të përgjegjshme, të bazuara në prova dhe të 
kontekstualizuara. Llogaridhënia sociale bashkëpunuese përbëhet nga proceset përfshirëse të 
pjesëmarrjes së qytetarëve, ku OSHC-të lehtësojnë hapësirat bashkëpunuese për zgjidhjen e 
problemeve në mes të qytetarëve, veçanërisht grupeve të margjinalizuara dhe të cenueshme, 
dhe institucioneve të sektorit publik përgjegjëse për vendimmarrje. Përzgjedhja e OSHC-së 
udhëheqëse do të bazohet në përvojën në llogaridhënien sociale në sektorin e energjisë dhe 
mjedisit në kontekstin e Kosovës. Propozimet do të vlerësohet në bazë të kritereve të 



mëposhtme për vlerësim: (i) risia1 dhe impakti i mundshëm i partneritetit në mes të sektorit 
publik dhe shoqërisë civile në kapacitetin e qeverisë për të planifikuar dhe përmbushur zotimet 
e saj nga Agjenda e Gjelbër; (ii) përfshirja e të rinjve në procesin e llogaridhënies sociale; (iii) 
shfrytëzimi i Teknologjisë Civile dhe zgjidhjeve digjitale për t’i përmirësuar rezultatet e 
llogaridhënies sociale, dhe (iv) impakti në kapacitetin e llogarisë sociale të OSHC-ve në mjedis 
dhe energji.  OSHC-të që janë aplikues udhëheqës inkurajohen, për aq sa është e mundur, të 
propozojnë aranzhime partneriteti dhe mentorimi me OSHC-të tjera. 

Një seancë virtuale informuese për këtë Thirrje për Propozime do të mbahet më 25 nëntor në 
orën 14:00-15:30 në platformën Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Risia vlerësohet në kuptim të bashkëpunimit të ri, shkallëzimit ose thellimit të bashkëpunimeve ekzistuese. 



Partneriteti Global për Llogaridhënien Sociale 

Thirrja e pestë për propozime Kosovë 

Kosovë 

Partneritetet për Tranzicionet e Gjelbra 

Temat: Veprimi Klimatik dhe Teknologjia Qytetare  

 

Partneriteti Global për Llogaridhënien Sociale (GPSA) me kënaqësi e shpallë Thirrjen e parë për 
Propozime për grante për OSHC në Kosovë në kuadër të Thirrjes së Pestë Globale për Propozime. 
Organizatat e shoqërisë civile (OSHC), me status juridik në Kosovë dhe me përvojë të dëshmuar 
në fushën e llogaridhënies sociale, inkurajohen që ta shprehin interesin.  

Kosova është në fazën e hershme të veprimit për klimën dhe mbrojtjen e mjedisit. Ndotja e 
mjedisit, posaçërisht ndotja e ajrit nga ngrohja e bazuar në lëndë djegëse të ngurta (kryesisht 
dru zjarri), dhe kontaminimi i tokës dhe i ujërave nëntokësore nga menaxhimi jo i duhur i 
mbeturinave të ngurta, përbën një kërcënim të madh për shëndetin publik. Sektori i energjisë 
në Kosovë vazhdon që të varet shumë në thëngjill dhe ende nuk është arritur konsensusi 
kombëtar në rrugën drejt tranzicionit nga burimet e pa-ripërtëritshme drejt prodhimit më të 
gjelbër të energjisë. Ndërgjegjësimi i publikut për implikimet mjedisore dhe sociale të 
tranzicionit të tillë është i kufizuar dhe ka pak angazhim publik në dialogun e politikave për 
energjinë dhe ndryshimet klimatike. Strategjia e Energjisë (2017-2026) dhe Strategjia dhe Plani i 
Veprimit për Ndryshimet Klimatike (2019-2028) mbeten kryesisht të pazbatuara, kurse Plani i 
Veprimit 2019 për Cilësinë e Ajrit ende duhet të miratohet.  

Në vitin 2020, Qeveria e Kosovës, përmes Deklaratës së Sofjes, u zotua për shtimin e 
kapaciteteve administrative për zbatim të Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor që ta 
monitorojë, promovojë dhe zbatojë pajtueshmërinë me detyrimet mjedisore dhe të sigurojë 
mekanizma efektivë për pjesëmarrjen e publikut, qasjen në informata, qasjen në drejtësi në 
çështjet mjedisore dhe raportimin mjedisor.  Zotimet e Agjendës së Gjelbër përfshijnë por nuk 
kufizohen në zbatimin e Planeve për Energji dhe Klimë, prioritizimin e efiçiencës së energjisë në 
të gjithë sektorët, programet për trajtimin e varfërisë energjetike dhe për çndotje.  

Objektiv i grantit është përkrahja e modeleve të llogaridhënies sociale bashkëpunuese për ta 
rritur kapacitetin e institucioneve qeveritare për t’i përmbushur më mirë zotimet e tyre nga 
Agjenda e Gjelbër. Propozimet mund të mbulojnë fusha të ndryshme të rritjes së kapaciteteve 
të qeverisë në fushat si planifikimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave/programit të gjelbër, si 
dhe menaxhimi dhe mbikëqyrja mjedisore. Ata duhet të propozojnë veprime pilot që 
angazhojnë të rinjtë dhe përdorin Teknologjinë Qytetare për të ofruar zgjidhje inovative që 
promovojnë qasjen në informatë, ndërgjegjësimin e publikut, ndërtimin e konsensusit dhe/ose 
angazhimin e hisedarëve rreth çështjeve të tranzicionit të gjelbër. Propozimi i përzgjedhur do të 
përfshijë masa të qarta për monitorimin dhe vlerësimin e rezultateve pilot dhe do të përfshijë 



treguesit për rritjen e kapaciteteve, shkallëzueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e partneritetit 
qeveri-shoqëri civile.  

Objektivat e përgjithshëm të grantit 

Grantet kanë për synim dhënien e përkrahjes strategjike dhe të qëndrueshme për projektet e 
organizatave të shoqërisë civile (OSHC) me objektivat e mëposhtme: 

• Adresimi i sfidave kritike të tranzicionit të gjelbër përmes proceseve bashkëpunuese të 
llogaridhënies sociale të orientuara drejt rritjes së kapaciteteve të institucioneve të 
sektorit publik për adresimin e këtyre sfidave.  
 

• Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për llogaridhënie sociale në sektorin e mjedisit 
dhe energjisë duke investuar në forcimin institucional të OSHC-ve dhe partneritetet 
strategjike të OSHC-ve.  
 

Përzgjedhja e përgjithshme e grantit 

Thirrja i jep prioritet qasjeve bashkëpunuese të llogaridhënies sociale të cilat i përkrahin 
kapacitetet e institucioneve të qeverisë lokale dhe qendrore për të planifikuar dhe ofruar plane 
dhe programe të tranzicionit të gjelbër, të përgjegjshme, të bazuara në prova dhe të 
kontekstualizuara. Llogaridhënia sociale bashkëpunuese përbëhet nga proceset përfshirëse të 
pjesëmarrjes së qytetarëve, ku OSHC-të lehtësojnë hapësirat bashkëpunuese për zgjidhjen e 
problemeve në mes të qytetarëve, veçanërisht grupeve të margjinalizuara dhe të cenueshme, 
dhe institucioneve të sektorit publik përgjegjëse për vendimmarrje. Përzgjedhja e OSHC-së 
udhëheqëse do të bazohet në përvojën në llogaridhënien sociale në sektorin e energjisë dhe 
mjedisit në kontekstin e Kosovës. Propozimet do të vlerësohet në bazë të kritereve të 
mëposhtme për vlerësim: (i) risia2 dhe impakti i mundshëm i partneritetit në mes të sektorit 
publik dhe shoqërisë civile në kapacitetin e qeverisë për të planifikuar dhe përmbushur zotimet 
e saj nga Agjenda e Gjelbër; (ii) përfshirja e të rinjve në procesin e llogaridhënies sociale; (iii) 
shfrytëzimi i Teknologjisë Civile dhe zgjidhjeve digjitale për t’i përmirësuar rezultatet e 
llogaridhënies sociale, dhe (iv) impakti në kapacitetin e llogarisë sociale të OSHC-ve në mjedis 
dhe energji.  OSHC-të që janë aplikues udhëheqës inkurajohen, për aq sa është e mundur, të 
propozojnë aranzhime partneriteti dhe mentorimi me OSHC-të tjera. 

Një seancë virtuale informuese për këtë Thirrje për Propozime do të mbahet më 25 nëntor në 
orën 14:00-15:30 në platformën Zoom. 

 

 

 
2 Risia vlerësohet në kuptim të bashkëpunimit të ri, shkallëzimit ose thellimit të bashkëpunimeve ekzistuese. 


