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Planit Vjetor Gjithëpërfshirës i Mbështetjes Financiare Publike për Organizatat Jo-Qeveritare 

Viti 2020 

 

Përgatitur nga Zyra e Kryeministrit sipas informatave të dorëzuara nga Ministritë dhe 

Komunat 
 

Nr. Emri i 
Institucion
it 

Kodi 
buxhetor/ 
Programi/nen
programi 

Fusha/fushat në 
të cilat ofrohet 
mbështetja 
financiare 

Objektivat e 
përkrahjes 
financiare 

Numri i përafërt i 
organizatave që do 
të përzgjidhen 

Shuma e 
mbështetje
s financiare 
për vitin 
fiskal 

Koha e 
shpalljes së 
thirrjes 

Koha kur pritet 
të filloj 
implementimi 
i 
projekteve/pr
ogrameve 

Informata 
tjera 

1  
Ministri
a e 

  
Fusha e 
shëndetësisë 

 
Përmirësimi i 
shëndetit të 

 
5 

 
60,000.00 
euro  

 
Gjatë  
vitit 2020 

 
Gjatë  
vitit 2020 

 
 



Shëndet
ësisë  
 
 
 
 
 

Kodi 
buxhetor  
903 
Departamen
ti për 
Zhvillim 
Strategjik 
Shëndetësor 

 
 

 

 
 

nënës dhe 
fëmijës  

2.  
Ministri
a e 
Shëndet
ësisë 

 
Kodi 
buxhetor  
903 
Departamen
ti për 
Zhvillim 
Strategjik 
Shëndetësor  
 

 
Fusha e 
shëndetësisë 
 
 

 
Zvogëlimi i 
incidences së 
sëmundjeve 
ngjitëse 

 
 7 
 

 
 
700,000.0
0 euro  

Gjatë  
vitit 2020 

 
 
Gjatë vitit 2020 

 

3.   
Ministri
a e 
Shëndet
ësisë 

 
Kodi 
buxhetor  
903 
Departamen
ti për 
Zhvillim 
Strategjik 
Shëndetësor  
 

 
Fusha e 
shëndetësisë 
 

 
Ofrimi i kujdesit 
shëndetësore 
shtëpiak 

 
4 

 
200,000.0
0 euro 

 
Gjatë  
vitit 2020 

 
Gjatë vitit 2020 

 



4. Ministri
a e 
Shëndet
ësisë 

 
Kodi 
buxhetor  
903 
Departamen
ti për 
Zhvillim 
Strategjik 
Shëndetësor  
 

 
Fusha e 
shëndetësisë 
 

 
Politika e 
shëndetit për të 
gjithë 

 
15 

 
190,000.0
0 euro 

 
Gjatë  
vitit 2020 

  
Gjatë vitit 2020  

 

2 Agjenci

a per 

Barazi 

Gjinore 

/ ZKM 

15300 -

Agjencia per 

Barazi 

Gjinore 

Fuqizimin 

ekonomik te 

grave 

Promovimi i 

barazisë gjinore, 

dhe fuqizimi 

ekonomik i grave 

8 30,000.00 

euro 

Maj 2020`  Qershor 2020  

Nr. Emri i 

Instituc

ionit 

Kodi 

buxhetor/ 

Programi/nen

programi 

Fusha/fushat në të 

cilat ofrohet 

mbështetja 

financiare 

Objektivat e 

përkrahjes 

financiare 

Numri i përafërt 

i organizatave që 

do të përzgjidhen 

Shuma e 

mbështetje

s 

financiare 

për vitin 

fiskal 

Koha e 

shpalljes së 

thirrjes 

Koha kur pritet të 

filloj 

implementimi i 

projekteve/progra

meve 

Infor

mata 

tjera 

XXX 

1. Ministri

a e 

Mbrojtj

es 

Ministria e 

Mbrojtjes 

(217) 

 

-(360)- FSK 

 

 

 

Arsimim dhe 

trajnim 

 

 

 

Përkrahja dhe 

avancimi ne 

fushën e 

arsimimit dhe 

trajnimit  

 

  

 

 

1  

270,000 

euro 

Nuk ka 

thirrje 

publike. 

Financimi 

behet sipas 

kontratës. 

 

Qershor-Shtator 

2020 

 



2 Ministri

a e 

Mbrojtj

es 

Ministria e 

Mbrojtjes 

Administrata 

Qendrore 

(113) 

 SOS Fshati i 

fëmijëve 

 

Promovimi i të 

drejtave të 

fëmijës 

 

1 1,000 euro Nuk ka 

thirrje 

publike. 

Financim do 

te behet 

sipas 

vendimit 

Dhjetor 2020  

3 Ministri

a e 

Mbrojtj

es 

Ministria e 

Mbrojtjes 

Administrata 

Qendrore 

(113) 

DOWN 

SYNDROME 

KOSOVA 

 

Ngritja e cilësisë 

se jetës se 

fëmijëve me aftësi 

te veçanta 

1 1,000euro Nuk ka 

thirrje 

publike. 

Financim do 

te behet 

sipas 

vendimit 

Dhjetor 2020  

4 Ministri

a e 

Mbrojtj

es 

Ministria e 

Mbrojtjes 

Administrata 

Qendrore 

(113) 

Informim 

publik 

Promovimi i 

aktiviteteve te  

MM/FSK  

1 1,000 euro Nuk ka 

thirrje 

publike 

Qershor 2020  

5  Ministria e 

Mbrojtjes 

(217) 

 

-(360)- FSK 

 

Aktivitete sportive 

 

 Mbështetja e 

aktiviteteteve 

sportive 

1 4,000 euro Nuk ka 

thirrje 

publike 

Qershor 2020  

Nr. Emri i 

Instituc

ionit 

Kodi 

buxhetor/ 

Programi/nen

programi 

Fusha/fushat në të 

cilat ofrohet 

mbështetja 

financiare 

Objektivat e 

përkrahjes 

financiare 

Numri i përafërt i 

organizatave që 

do të përzgjidhen 

Shuma e 

mbështetj

es 

financiare 

për vitin 

fiskal 

Koha e 

shpalljes së 

thirrjes 

Koha kur pritet të 

filloj 

implementimi i 

projekteve/progra

meve 

Inform

ata 

tjera 

XXX 



1 Ministri

a e 

Zhvilli

mit 

Rajonal 

Thirrjes 

publike për 

mbështetje 

financiare të 

projekteve/pr

ogrameve të 

OJQ-ve në 

avancimin e 

zhvillimit  

socio – 

ekonomik 

rajonal të 

balancuar 

Mbështetja 

financiare ofrohet 

në fushën e 

zhvillimit të 

aktiviteteve që 

kanë të bëjnë me 

zhvillimin socio – 

ekonomik rajonal 

të balancuar, që të 

aplikojnë me 

projekte për 

mbështetje 

financiare me 

qëllim të 

përmbushjes së 

objektivave të 

mandatit të 

MZHR-së. 

1.Promovimi i 

Zhvillimit Socio 

– Ekonomik 

Rajonal të 

Balancuar; 

2. Nxitja e 

rrjetëzimeve me 

qellim të 

zhvillimit socio – 

ekonomik rajonal; 

3. Nxitja dhe 

vetëdijesimi i të 

rinjve në fushën e 

zhvillimit socio-

ekonomik. 

 

18 100,000 

euro  

 

Qershor 

2020 

Shtator 

2020 

xxx 

Br. Naziv 

instituci

je 

Budžetski 

kod/ 

Program/pod

-program 

Oblast/oblasti u kojima se 

nudi finansijska podrška  

Ciljevi 

finansijske 

podrške  

Približan broj 

organizacija 

koje će biti 

odabrane  

Iznos 

finan

sijsk

e 

podrš

ke za 

fiskal

nu 

godi

nu  

Vreme objavljivanja 

poziva  

Vreme 

kada se 

očekuje 

implem

entacija 

projekat

a/progr

ama  

Ostale 

inform

acije 

XXX 

1 Opstina 

Gracan

ica 

618/160/160

08 

Kabinet gradonacelnika Finansiranje 

projekta od 

javnog interesa 

 

 

10 60,0

00.0

0 

Mart-Septembar  

April -

Decemb

ar 

 



2 Opstina 

Gracan

ica 

618/165/165

08 

Rodna pitanja Doprinos 

ostvarenju 

ravnopravnosti 

polova 

1 5,00

0.00 

April-Septembar Maj -

Decemb

ar 

 

3 Opstina 

Gracan

ica 

618/195/195

40 

Kancelarija za zajednice Unapredjenje 

kulture i opsteg 

javnog interesa 

 

3 15,0

00.0

0 

April-Septembar Maj -

Decemb

ar 

 

4 Opstina 

Gracan

ica 

618/470/470

08 

Poljoprivreda  Zastita od 

sirenja 

besnila(vakcina

cija pasa), 

briga o psima 

lutalicama i 

divljacima,razv

oje 

poloprivrede i 

stocarstva 

 

4 20,0

00.0

0 

Mart-Septembar Maj -

Decemb

ar 

 

Nr. Emri i 

Instituc

ionit 

Kodi buxhetor/ 

Programi/nenprogra

mi 

Fusha/fushat në 

të cilat ofrohet 

mbështetja 

financiare 

Objektivat e 

përkrahjes 

financiare 

Numri i 

përafërt i 

organizatav

e që do të 

përzgjidhen 

Shuma e 

mbështetjes 

financiare për 

vitin fiskal 

Koha e 

shpalljes 

së 

thirrjes 

Koha kur 

pritet të 

filloj 

implementi

mi i 

projekteve/

programeve 

Infor

mata 

tjera 

XXX 

1. Komun

a Klinë 

Kulturë,rini dhe 

sport 

Sport Nxitja dhe 

zhvillimi i 

veprimtarive 

sportive  

12 

 

41.000 euro Prill 

2020 

Qershor 

2020 

 



2.  Kulturë,rini dhe 

sport  

Kulturë Organizimi i 

aktivitteteve 

kulturore 

5 10.500 euro Prill 

2020 

Qershor 

2020 

 

 

3  Kulturë,rini dhe 

sport 

OJQ-të 

Shoqatat e 

luftës 

Aktivitete te 

rregullta pwr 

anwtarwsitw 

4 3.150 euro Prill 

2020 

Qershor 

2020 

 

 

4  Kulturë,rini dhe 

sport 

Tjera  4 2.000 euro Qershor 

2020 

Gusht 2020  

 

          

          

Nr. Emri i 

Instituc

ionit 

Kodi 

buxhetor/ 

Programi/nen

programi 

Fusha/fushat në të 

cilat ofrohet 

mbështetja 

financiare 

Objektivat e 

përkrahjes 

financiare 

Numri i përafërt 

i organizatave që 

do të përzgjidhen 

Shuma e 

mbështetje

s 

financiare 

për vitin 

fiskal 

Koha e 

shpalljes së 

thirrjes 

Koha kur 

pritet të filloj 

implementim

i i 

projekteve/pr

ogrameve 

Informata 

tjera XXX 

          

1. Komun

a e 

Dragash

it 

Zyra e 

Kryetarit 

Sporti  Përkrahja për 

sportistët kulmorë 

dhe klubet 

sportive 

 

Ngritja e nivelit 

profesional të 

klubeve sportive 

dhe shkollave të 

sportit për 

grupmoshat e reja 

 

4 Klube 24.000 

euro 

Mars Maj xxx 



2. Komun

a e 

Dragash

it 

Zyra e 

Kryetarit dhe 

Drejtoria për 

Kulturë Rini 

dhe Sport 

Kultura Promovimi i 

kulturës përmes 

aktiviteteve 

kulturore si gara 

dhe Festivale, si 

dhe prezantimi i 

traditave dhe 

dokeve të 

Komunës së 

Dragashit brenda 

dhe jashtë 

Republikës së 

Kosovës, sidhe 

zhvillimi i librit 

4 OJQ 34.000 

euro 

Janar; 

Mars 

Maj  

3. Komun

a e 

Dragash

it 

Drejtoria për 

Kulturë Rini 

dhe Sport 

Rinia Fuqizimi i rinisë 

 

Mbështetja dhe 

fuqizimi i 

organizatave 

rinore në 

zhvillimin e 

aktiviteteve 

specifike për të 

rinjtë që ndikojnë 

drejtpërsëdrejti në 

nxitjen e 

aktiviteteve në 

fushat e ndryshme. 

 

5 OJQ 13.000 

euro 

Mars Maj  

4. Komun

a e 

Dragash

it 

Drejtoria për 

Kulturë Rini 

dhe Sport 

Ambienti Promovimi dhe 

mbrojtja e 

ambientit 

2 OJQ 4.000 euro Mars Maj  



Nr. Emri i 

Instituc

ionit 

Kodi 

buxhetor/ 

Programi/nen

programi 

Fusha/fushat në të 

cilat ofrohet 

mbështetja 

financiare 

Objektivat e 

përkrahjes 

financiare 

Numri i përafërt 

i organizatave që 

do të përzgjidhen 

Shuma e 

mbështetje

s 

financiare 

për vitin 

fiskal 

Koha e 

shpalljes së 

thirrjes 

Koha kur 

pritet të filloj 

implementim

i i 

projekteve/pr

ogrameve 

Informata 

tjera XXX 

 Komun

a e 

Obiliqit  

 

Drejtor

ia e 

Kulturë

s, 

Rinisë 

dhe 

Sportit 

 

Thirrja 

Publike për  

fonde 

publike(subv

encione)  

 

 

 

Fusha të 

ndryshme të 

kulturës,  

 

Sport 

 

Rini 

 

Fuqizim i gruas 

 

Pasurim i jetës 

kulturore në 

Komunë 

 

Avancim i 

veprimtarive 

sportive  

 

Aktivizimi i  gruas 

dhe të rinjëve në 

jetë shoqërore  

 

 

 

 

 

 

35-40  

 

(rreth 

100.000.0

0 

euro)(rret

h njeqind 

mijë €) 

 

Mars 2020) 

 

Qershor 

2020 

 

Nr. Emri i 

Instituc

ionit 

Kodi 

buxhetor/ 

Programi/nen

programi 

Fusha/fushat në të 

cilat ofrohet 

mbështetja 

financiare 

Objektivat e përkrahjes 

financiare 

Numri i përafërt i 

organizatave që do 

të përzgjidhen 

Shuma e 

mbështetje

s 

financiare 

për vitin 

fiskal 

Koha e 

shpallj

es së 

thirrjes 

Koha 

kur pritet 

të filloj 

impleme

ntimi i 

projekte

ve/progr

ameve 

Informata 

tjera 



1. Ministri

a e 

Punës 

dhe 

Mirëqe

nies 

Sociale 

Politikat 

Sociale dhe 

Shërbimet 

Sociale, Nen-

programi 

Shpenzimet 

Bazike për 

Strehimoret 

001500 

Shërbimet Sociale 

dhe Familjare  

Mbështetja për 

mbrojtjen e fëmijëve, 

viktimave të dhunës në 

familje, viktimave të 

trafikimit,  

11 OJQ apo 

Shoqata te 

licencuara 

500,000.0

0 euro 

Janar 

2020 

Shkurt 

2020 

Kjo shpallje 

është 

finalizuar ne 

fillim të vitit 

2020 dhe 

janë 

nënshkruar 

kontratat 

dhe ka 

filluar 

zbatimi i 

projekteve  

 

2. Ministri

a e 

Punës 

dhe 

Mirëqe

nies 

Sociale 

Programi- 

Politikat 

Sociale dhe 

Shërbimet 

Sociale, Nen-

programi 

Shpenzimet 

bazike për 

strehimoret 

01500 

Shërbimet Sociale 

dhe Familjare  

Mbështetja për 

mbrojtjen e fëmijëve, 

viktimave të dhunës në 

familje, viktimave të 

trafikimit, personave 

me aftësi të kufizuar 

dhe personave të 

moshuar, për ofrimin e 

shërbimeve 

rezidenciale, ditore dhe 

në familje. 

25-30 OJQ apo 

Shoqata të 

licencuara nga 

MPMS-ja 

380,000.0

0 euro 

Shtator 

2020 

Nëntor 

2020 

 

3 Ministri

a e 

Punës 

dhe 

Mirëqe

nies 

Sociale 

Politikat 

Sociale dhe 

Shërbimet 

Sociale, Nen-

programi 

Shërbimet 

Sociale 0600  

Shërbimet Sociale 

dhe Familjare  

Mbështetja për 

mbrojtjen e fëmijëve, 

viktimave të dhunës në 

familje, viktimave të 

trafikimit, personave 

me aftësi të kufizuar 

dhe personave të 

moshuar, për ofrimin e 

shërbimeve sociale dhe 

45-50 OJQ dhe 

Shoqata që ofrojnë 

shërbime sociale 

dhe realizojnë të 

drejtat apo ofrojnë 

shërbime për 

pensionistet dhe 

grupet tjera të 

cënueshme 

220,000.0

0 euro 

Shtator 

2020 

Nëntor 

2020 

 



familjare si dhe 

mbështetja e shoqatave 

të pensionisteve apo të 

burgosurve politik për 

organizimin e 

aktiviteteve të tyre. 

4 Ministri

a e 

Punës 

dhe 

Mirëqe

nies 

Sociale 

Programi-

Punësimi    

Nen-

programi 431 

Shërbimet e 

Punësimit  

Shërbimet të 

Punësimi, përmes 

Masave Aktivet të 

Tregut të Punës  

Mbështetja për të 

papunët afatgjatë, 

përmes zbatimit të 

masave aktive të tregut 

të punës për të rinjtë, 

gratë dhe angazhimin e  

përfitueseve te 

kategorisë së II-të  në 

programet e punësimit 

dhe aftësimit 

profesional 

 

15-20 OJQ të cilat 

zbatojnë programe 

për punësim dhe 

trajnim profesional 

për grupet e cenuara 

250,000.0

0 euro 

Shtator 

2020 

Nëntor 

2020 

 

Nr. Emri i 

Instituci

onit 

Kodi 

buxhetor/ 

Programi/ 

nenprogrami 

Fusha/fushat në të 

cilat ofrohet 

mbështetja 

financiare 

Objektivat e 

përkrahjes financiare 

Numri i përafërt i 

organizatave që do 

të përzgjidhen 

Shuma e 

mbështetjes 

financiare 

për vitin 

fiskal 

Koha e 

shpalljes së 

thirrjes 

Koha kur 

pritet të filloj 

implementim

i projekteve/ 

programeve 

Infor

mata 

tjera  

1 Ministri

a e 

Arsimit 

dhe 

Shkencë

s 

-98300- 

Përkrahja e 

nxënësve me 

potencial te 

jashtëzakons

hëm 

Nxënësit me IQ te 

jashtëzakonshme, 

talente dhe dhunti 

1. Hartimi i 

programeve për 

identifikimin dhe 

përkrahjen e nxënësve 

me aftësi të 

jashtëzakonshme, me 

dhunti dhe  talente. 

2. Ngritja e 

kapaciteteve për 

10 175,000 Korrik 

2020 

Shtator  

2020 

 



identifikimin dhe 

përkrahjen e fëmijëve 

me aftësi të 

jashtëzakonshëm, me 

dhunti dhe  talente. 

3. Përkrahja  e garave 

për nxënësit  me aftësi  

të jashtëzakonshme, 

dhunti dhe talente. 

2 Ministri

a e 

Arsimit 

dhe 

Shkencë

s 

-11308- 

Administrata 

qendrore 

Arsimi 

parauniversitar dhe 

arsimi i larte 

1. Orientimi në karrierë i 

nxënësve dhe studenteve 

2. Organizimi i 

programeve shkëmbyese 

të nxënësve/studentëve 

me shkolla, universitete 

jashtë Kosovës. 

3. Sensibilizimi i 

nxënësve në kontekst 

vetëdijesues zhvillimor 

4. Mbështetje për 

edukimin e fëmijëve të 

braktisur dhe pa kujdesie 

prindërore 

5. Parandalimi i 

dukurive negative në 

arsimin parauniversitar 

dhe atë të lartë 

6. Parandalimi i dhunës 

ose  braktisjes në shkolla 

7. Përmirësimi i cilësisë 

së mësimdhënies dhe 

mësimnxënies në shkolla 

25 500,000 Gusht 

2020 

Tetor 

 2020 

 



ose institucione të 

arsimit të lartë 

8. Zhvillimi i  

kapaciteteve 

profesionale të nxënësve 

dhe studenteve në 

shkrimin dhe 

menaxhimin e 

projekteve 

3 Ministri

a e 

Arsimit 

dhe 

Shkencë

s 

-98500- 

Observatori 

dhe 

planetariumi 

i pare ne 

Kosove 

Fusha e 

astronomisë 

1. Krijimi i kushteve 

për hulumtime 

shkencore ne fushën e 

astronomisë. 

2. Organizimi i 

programeve 

edukative-shkencore 

ne shkolla dhe 

universitete ne 

shkencën e 

astronomisë  

3. Organizimi i 

aktiviteteve astronomike 

ne kuadër te 

planetariumit dhe 

observatorit 

4. Përmirësimi i cilësisë 

së mësimdhënies dhe 

mësimnxënies në shkolla 

ose institucione të 

arsimit të lartë ne fushën 

e astronomisë 

5 236,568 Qershor 

2020 

Shtator  

2020 

 



5. Organizimi i 

seminareve vjetore me 

astronom ndërkombëtar 

5. Ministri

a e 

Punës 

dhe 

Mirëqe

nies 

sociale 

Programi-

Punësimi    

Nen-

programi 912 

Shërbimet e 

Aftësimit  

Këshillime dhe 

Aftesimi 

Profesional 

Mbështetja në 

këshillim dhe trajnim 

për personat me aftësi 

të kufizuar, përmes 

angazhimit në punësim 

dhe trajnime 

profesionale.  

 

10-15 OJQ të cilat 

ofrojnë këshillim 

dhe zbatojnë 

programe për 

punësim dhe 

trajnim për personat 

me aftësi të 

kufizuar.  

150,000.0

0 euro 

Shtator 

2020 

Nëntor 

2020 

 



 
Nr. 

 
Emërtimi 

 

Mbështetja financiare / fushëveprimtaria 

1. 
 

Emri i Institucionit Komuna e Rahovecit,  Zyra e Kryetarit të Komunës 

2. 
 

Kodi- Buxhet 

Programi/nënprogrami 

Kodi i subvencioneve 

3. 
 

Fusha/ fushat në të cilat ofrohent 

mbështetja finaciare 

Aktivitete sportive, aktivitete rinore, aktivitete letrare, bibliotekari, shfaqje teatrale, festivale, 

arte vizuele, industri kreative, diversitet kulturor dhe dialog. 

 
4. 

 

Objektivat  e përkrahjes finaciare 

 

►Sektori i Kulturës: 
● Ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave më të mira të trashëgimisë tonë shpirtërore, të 

vlerave etnomuzikore, koreografike, etnografike, kostumeve popullore, veglave muzikore, 

riteve të krijuara prej shekujsh. 

● Gjallërimin e jetës kulturore të vendit në përgjithësi si edhe të komunës së Rahovecit që si 

rajon është i pasur me trashëgimi kulturore, duke përcjellë tek vizitorët vendas dhe të huaj 

kulturën popullore që ruhet dhe kultivohet në hapësirat mbarëkombëtare. 

● Të krijojë mundësi gjeneratave të reja të kenë ku të zhvillojnë njohuritë dhe talentin e tyre. 

 

 ►Sektori i Rinisë dhe Sportit 
●Promovimi i pjesëmarrjes së të rinjëve në garat sportive  

• Përkrahje në fushën e edukimit jo-formal 

• Promovimi i punës vullnetare dhe punës praktike 

• Promovimi i mjedisit të sigurt dhe parandalimi i sjelljeve të rrezikshme 

• Promovimi i barazisë gjinore, mos-diskriminimit dhe integrimit shoqëror. 

5. Numri i përafërt i organizatave  që do 

të përzgjidhen 

30 - Organizata Jo Qeveritare Kulturore dhe Sportive 

6. Shuma e mbështetjes  financiare për 

vitin fiskal 

115,000.oo €. 

7. 
 

Koha e shpalljes së thirrjes për 

aplikim 

Muaji Prill 

8. Koha kur pritet të filloj  

implementimi  i projekteve 

/programeve 

Vazhdojnë nga muaji Maj deri në muajin Tetor 



 
 

9. 
 

Informata tjera Koha e shpalljes së thirrjes për aplikim dhe koha kur pritet të filloj implementimi i projekteve, 

është planifikuar gjithmonë duke marrë parasysh stabilizimin e gjendjes nga pandemia COVID-

19. Në qoftë se, nuk kemi stabilizim të situates nga kjo pandemi, koha e shpalljes së thirrjes 

shtyhet deri në një afat të pacaktuar. 


