Fondi I MAPL-së për Zhvillimin Ekonomik Regjional 2014
Formulari për Aplikim
I.

APLIKUESI DHE PARTNERI(ET) E TIJ

Komuna Aplikuese - Lidere:

Regjioni Ekonomik (Agjensioni për Zhvillim Ekonomik):________________

Detajet kontaktuese të Komunës:

Kryetari:
Emri:________________________
Telefoni:_________________________

Adresa: ________________________

Email adresa: ________________________

Personi përgjigjes për projekte
Emri: ________________________
________________________

Departamenti: ________________________
________________________

Pozita:

Telefoni:

Adresa: ________________________

Email adresa: ________________________

Deklarata (atë) për Partneritet
Unë e kam lexuar dhe pajtohem me përmbajtjen e projekt propozimit
_________________ të dorëzuar nga komuna __________ne fondin e MAPL për ZHER
(Zhvillim Ekonomik Rajonal). Unë premtoje se do te punoje ne përmbushjen e
principeve dhe praktikave te mira te partneritetit.

Komuna Lidere
Emri
Organizata
Pozita
Nënshkrimi
Data dhe Vendi

Komuna Partnere I
Emri
Organizata
Pozita
Nënshkrimi
Data dhe Vendi

II.

Komuna(at) Partnere:

Regjioni Ekonomik (Agjencioni Për Zhvillim Ekonomik): ________________
Detajet e kontaktit për Komunën (at) Partnere:
Kryetari:
Emri: ________________________
________________________

Telefoni:

Adresa: ________________________
Email Adresa: ________________________

Personi përgjegjës për projekte
Emri: ________________________
________________________
Departamenti: ________________________
________________________
Adresa: ________________________
Email adresa: ________________________

Përshkrimi i Partnerit (ëve)
Roli dhe përfshirja në përgatitjen e projekt
propozimit
Roli dhe përfshirja ne implementimin e
projektit
Nr. i punëtoreve të përcaktuar për këto
projekte
Resurset tjera relevante të caktuar për këto
projekte
Përvoja në projekte të ngjashme
Histori bashkëpunimi me aplikuesin
(përvojë me te hershme)

Pozita:
Telefoni:

III.

Projekti

Titulli I Projektit:

Kostoja e projektit ……………………… euro

Koha e implementimit të projektit: prej………. Deri………………2014

Cilat Prioritete nga Strategjia juaj për Zhvillimi Regjionale i adreson ky projekt?

Një përshkrim i shkurt i projektit

Informata mbi Projektin

Vendi (et) e Projektit:

I

Pyetje
Po
A mundet të implementohet ky projekt pa këtë grant?
Nëse “jo “, pse jeni duke aplikuar për ketë grand?

Ii

A është Komuna aplikuese apo Partnere(ët) te përfshirë
në ndonjë aplikim për fond te ZHR për vitin 2014?
Nëse “po”,cilët(at)?

iii

Roli i Partnerëve në implementimin e këtij projekti:

iv

A ka krijuar Komuna Ekipin e Projektit për ta menaxhuar
këtë projekt? Ju lutem ofroni emrat dhe titullin e
zyrtareve që janë përgjegjës për implementimin e
projekteve? Po asht, çfarë përvoje ka Komuna në
menaxhimin e projekteve te natyrës se njëjte?

V

A do ti rritë ky projekt kapacitetet në komunë ne
aspektin e zhvillimit ekonomik?
Nëse “po”, si do ta bëjë këtë?

Vi

Bazuar ne Ligjin për Planifikim Hapësinore nr. 2003/14,
2013 a ka bërë Komuna si në vijim:
a) Planin Zhvillimor Komunal
b) Planin Zhvillimor Urban
c) Planet Rregulluese Urbane

JO

Nëse komuna nuk ka plan zhvillimor, a ka filluar
komuna për ta bërë një plan te tille ?
Nëse po,në cilën fazë është plani zhvillimor Komunal?
Vii A ka komuna një plan te qarte te qëndrueshmërisë së
projekti t?
Kush do ti menaxhojë aktivitetet/infrastrukturore pasi te
përfundoje projekti ?
Si do të mirëmbahen aktivitetet/infrastrukturore?

Pyetjet kyçe rreth projektit,
1
2
3
4

Pyetjet
Përshkrimi
Qëllimet e përgjithshme dhe
Objektivat e projektit
Pse ka nevojë për këtë projekt?
Si e mbështet projekti strategjitë
nacionale apo sektoriale?
Cilët janë rezultatet konkrete nga
ky projekt?

5

Cili është ndikimi afat gjatë i
projekti?

6

Kush janë partneret kyç në këtë
projekt, dhe cila është përfshirja e
tyre?

7

Cili
është
afati
kohor
implementimin e projektit?

për

8

A ka diçka te veçant inovative apo
origjinale rreth këtij projekti?

9

Si ndërlidhet ky projekt me
projektet tjera te planifikuara, që
janë duke u zhvilluar apo projekte
të përfunduara?
10 Nëse ka ndonjë plan investues,
shpjegoni
ç’fare
aftësi
të
planifikimit do të ofroni për të
siguruar që benificionet e këtij
investimi do të rriten.
11 Ju lutem ofroni informata
projekti do të promovohet

se si

Vlerësimi I riskut për projekt
Riskut

Probabiliteti
Impakti ( nëse një Personi përgjegjës
(cilat janë gjasat për problem ndodhe,sa për menaxhimin e
riskut
ndodhjen
e
një serioz është) :
problemi) :
I madhe,
të larta,
I mesëm,ose
të mesme,
I vogël
të ultë.

ORARI I AKTIVITETEVE TE PROJEKTIT
Nr
.
1

Aktet/Nen
aktet
Prokurimi

2

Punët

3

Logjistika

4

Ngritja

Mar
s

e

Pril
l

Ma
j

Qersho
r

Korri
k

Gush
t

Shtato
r

Teto
r

Nënto
r

5
6

…

kapacitetev
e
për veprim
Dukshmëri
a/ veprimet
promovuese
Dorëzimin
e
rezultateve
të projektit
Aktivitete
tjera ,…,
ju
lutem
specifikoni

Aplikacionit duhet ti bashkangjiten dokumentet ne vijim:
(i)

Projekti ideor (vetëm projektet me investime kapitale)

(ii)

Kosto e parashikuari (paramasa dhe parallogarita)

(iii)

Dokumentacioni pronësoro-juridik(Kopja e planit,dhe fleta poseduese)

(iv)

Konfirmimi nga ministrit relevante ( Nëse Aplikohen)

Përkushtimi I Komunës-lidere
Deklaroj se aplikacioni përmban informata përmbajtësish të sakta dhe jo mashtruese
dhe se komuna do te përkushtohet ne realizimin e plote te obligimeve te dala nga ky
dokument.
Nga Komuna

Kryetari

