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RAPORTI I KONSULTIMEVE PUBLIKE 

 

Për shkak të shqetësimeve të vazhdueshme rreth sigurisë lidhur me COVID-19, modalitetet e 

konsultimit u adaptuan si më poshtë. 

Më 31 mars 2020, Korniza e Menaxhimit Mjedisor dhe Social (KMMS) për Projektin ‘Lidhim Rininë’ 

(PLR) u shpalos në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze në uebsajtin e Ministrisë së Administrimit të 

Pushtetit Lokal (MAPL) (shiko foton 1) dhe në platformën online ‘Your Priorities’ (shiko foton 2). 

KMMS me ftesën për të dhënë komente iu dërgua direkt hisedarëve relevant me email (lista e plotë 

në tabelën 1). 

Njoftimi publik u bë në faqen e MAPL në Facebook (shiko fotografin 3) dhe hisedarëve relevant iu bë 

‘tag’ (komunave, ministrive, OJQ-ve) për t’i njoftuar automatikisht ndjekësit e tyre. Njoftimi publik u 

bë në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze me link specifik gjuhësor me platformën virtuale për 

konsultime - ‘Your Priorities’. Dokumenti KMMS, prezantimi në PowerPoint (foto 4) dhe video-

prezantimi (foto 5) u vunë në dispozicion në platformën e adaptuar për projektin. Secili prej këtyre 

mjeteve e dha një përmbledhje të projektit PLR (objektivat, përfituesit e synuar, aktivitetet), 

përshkrimin e ndikimeve të pritura sociale dhe mjedisore, dhe procesin e shqyrtimit mjedisor dhe 

social gjatë implementimit të projektit. Komentet mund të jepen në shqip, serbisht dhe anglisht, dhe 

përkthimi në kohë reale është në dispozicion.  

Konsultimet virtuale u zhvilluan nga 31 marsi deri më 9 prill, 2020. Përveç platformës online, ishte 

një email i dedikuar, një adresë fizike dhe një linjë telefonike për mbledhjen e përgjigjeve. Gjatë 

kësaj periudhe, u pranuan në total 41 pyetje/komente kanë ardhur nga platofrma online ndërsa 1 

koment dhe 2 pyetje përmes email. Shumica e pyetjeve / komenteve të pranuara ishin kërkesa për 

sqarime në lidhje me synimin e projektit, aktivitetet dhe kohën, për të cilat janë përgjigjur siç u 

tregua më lart. Nuk ka asnjë pyetje / koment në lidhje me ndikimet mjedisore dhe sociale dhe 

procesin e rishikimit që do të kërkojnë një ndryshim në KMMS. Falënderojmë të gjithë për 

pjesëmarrjen e tyre në konsultimin publik virtual. Lista e plotë e komenteve është dhënë në 

seksionin e pyetjeve dhe përgjigjeve të kësaj aneksi.  

Foto 1: Shpalosja e KMMS dhe njoftimi publik në uebsajtin e MLGA   
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Foto 2: Platforma virtuale për konsultime ‘Your Priorities’ për KMMS të PLR  

 

Foto 3: Ftesa për konsultime virtuale e bërë përmes faqes së MAPL në Facebook  

 

 

https://www.facebook.com/271521783259793/posts/851064258638873/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/271521783259793/posts/851064258638873/
https://www.facebook.com/271521783259793/posts/851064258638873/
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Foto 4: Prezantimi i KMMS  Foto 5: video prezantimi:  

 

 

 

 

 

Tabela 1: Përmbledhje e hisedarëve që e morën KMMS dhe ftesën për konsultime me email 

Komunat/subjektet tjera publike 

Ministritë 

EMRI EMRI 

Ministria e Financave Ministria e Infrastrukturës dhe Mjedisit 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

Komunat/subjektet tjera publike 

Deçan  Skënderaj 

Gjakovë Shtime 

Gllogoc Shtërpce 

Gjilan Suharekë 

Dragash Ferizaj 

Istog Viti 

Kaçanik Vushtrri 

Klinë Zubin Potok 

Fushë Kosovë Zveçan 

Kamenicë Malishevë 

Leposaviq Novo Bërdë 

Lipjan Mitrovica Veriore 

Obiliq Mitrovica Jugore 

Rahovec Junik 

Pejë Hani I Elezit 

Podujevë Mamushë 

Prishtinë Graçanicë 

Prizren Ranillugë 

Partesh Kllokot 

OJQ/OShC 

UNICEF 

Youth Initiative for Human Rights - Kosovo (YIHR KS) 

NGO TOKA 

Kosovar Youth Council 

KCSF 

ICK 

NGO Advancing Together 

Prosperity Initiative in Kosovo (PIKS) 

PEN - Peer Educators Network 

NGO Young Active Gracanica 
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SHL Kosova 

Community Building Mitrovica 

OEK Sinergija 

GAIA Kosovo 

The Balkan Forum 

Voice of Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo 

Center for Peace and Tolerance Gracanica 

YMCA in Kosovo 

Kosovo 2.0 

Centre for Equality and Liberty (CEL) 

Transnational Queer Underground -TQU 

Syri Vision 

CDF 

 

Pyetje dhe përgjigje për temë pranuar përmes Platformës Online Prioritetet tuaja 

Komponenti 1: Angazhimi i të Rinjëve në mundësitë për Ndërmarrësi   

Pyetje: Si mund të jem pjesë e kti projekti, dhe ku duhet përshkruar apo dërguar idet e mija? A ka 
ndonje kontakt direkt? 

Përgjigje: Mbështetja e projektit është e pranueshme për të rinjtë me karakteristika specifike siç 
përshkruhet në ESMF fq. 3. Në fillimin e secilit cikël të mbështetjes së inkubacionit, partnerët zbatues 
do të bëjnë një thirrje të hapur për aplikime, do të bëjnë kontakt me organizatat vendore dhe do të 
organizojnë seanca informimi ballë për ballë në komunitetet e synuara. Do të ketë gjithashtu klinika 
për të aplikuar në trajnimet fillestare dhe shërbimet e stërvitjes. MLGA gjithashtu do ta mbajë publikun 
të informuar për aktivitetet e projektit përmes mediave sociale. 

Pyetje: A do të zgjidhen partnerët zbatues në mënyrë konkurruese? 

Prgjigje: Po, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal do të zhvillojë një proces konkurrues të 
prokurimit për rreth tre partnerë zbatues (IP). Parashikohet që IP të jenë ose OJQ ndërkombëtare ose 
ndërkombëtare, me një histori të zbatimit të ngjashëm, ose konsorciume të OJQ-ve / firmave. 

Pyetje: Shumë mirë të shohësh që të rinjtë jashtë Prishtinës do të jenë në gjendje ta marrin këtë 

mbështetje. Si do të zgjidhen komunat? 

Përgjigje: Projekti do të synojë të gjitha 38 komunat.Fazat e komunave do të bazohen në rezultatet e 

performancës (dhe pranueshmërinë) të arritur në sistemin e menaxhimit të performancës. Brenda 

komunave, komunitetet e pambrojtur dhe të pafavorshëm do të përzgjidhen për të synuar përkrahjen 

gjeografike, si dhe për grupet e synuara. 

Pyetje: Kur do të fillojne info-sessions balle-per-balle per projektin duke pas parasysh gjendjen me 

Covid-19? 

Përgjigje: Kur është e mundur, palët e interesuara dhe përfituesit e mundshëm do të informohen për 

orarin e seancave të informacionit. 

Pyetje: Sigurimi i nënkërkuesve për fillimin e ndërmarrjeve kërkon një mbështetje të madhe ose 

përpjekjet e biznesit dështojnë. Ç'farë lloj mbështetje është planifikuar? 

Përgjigje: Pajtohemi Për të patur sukses, mikro sipërmarrësi i ri do të jetë ofrimi teknik, i butë (p.sh. 

komunikimi), dhe aftësi të menaxhimit të biznesit dhe financiar për ndërmarrjen e tyre të zgjedhur, 

https://www.syriivizionit.org/
https://www.syriivizionit.org/
http://p.sh/
http://p.sh/
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dhe mbështetje për të zhvilluar plane të qarta dhe të thjeshta biznesi bazuar në vlerësime të 

kujdesshme të tregut dhe zinxhirëve të vlerës. Përveç trajnimit, sipërmarrësve të rinj do të caktohen 

trainerë profesionistë për (i) udhëheqjen e të rinjve në procesin e inkubacionit të mikro ndërmarrjeve; 

dhe (ii) të sigurojë mbështetje për çdo çështje që mund të bëhet 

Koment: Qendrueshmeria e projekteve. Duhet të mirret parasysh mirembajtja & qendrueshmeria e 

ndermarrjeve te vogla, sepse cdo here po tentohen te krijohen ide relevate afatshkurta te cilat pasi te 

perfundohet projekti, shuhen. Andaj duhet nje vemendje tek qendrueshmeria & mirembajtja 

ndermarrjet të financohen per nje kohe me te gjate nese eshte nevoja). 

Përgjigje: Mbijetesa e mikro-ndërmarrjes e mbështetur nga projekti ka qenë një konsideratë e 

rëndësishme në hartimin e saj. Sipërmarrësve të rinj do t'ju ofrohet mbështetje praktike, konsistente 

dhe intensive e trainimit deri në 12 muaj pas fillimit, dhe do të mbështeten për ndërtimin e rrjeteve 

profesionale dhe marrëdhënieve të mentorimit. Kur është e përshtatshme, programi i mentorimit do 

të lehtësojë diplomimin e sipërmarrësve të rinj në përkrahje të tjera të mikro-ndërmarrjes / NVM dhe 

qasje në programet e financave në Kosovë. 

Pyetje: A duhet që njerëzit të paguajnë grante? 

Përgjigje: Mikro-sipërmarrësve aspirues do t'ju kërkohet të sigurojnë një grant përkatës prej së paku 

5 përqind të vlerës së grantit në një kontribut të parave të gatshme; atyre me bizneset ekzistuese ka 

të ngjarë të kërkohet të kontribuojnë 15 përqind. Nën-përfituesit nga grupet e pafavorizuara do të 

marrin një heqje dorë nga kërkesa për kontribut. 

Pyetje: Pershendetje, A mund të marre pjese ne kete project. Ku duhet te aplikoj? 

Përgjigje: Mbështetja e projektit është e pranueshme për të rinjtë me karakteristika specifike siç 

përshkruhet në ESMF fq. 3. Në fillimin e secilit cikël të mbështetjes së inkubacionit, partnerët zbatues 

do të bëjnë një thirrje të hapur për aplikime, do të bëjnë kontakt me organizatat vendore dhe do të 

organizojnë seanca informimi ballë për ballë në komunitetet e synuara. Do të ketë gjithashtu klinika 

për të aplikuar në trajnimet fillestare dhe shërbimet e stërvitjes. MLGA gjithashtu do ta mbajë publikun 

të informuar për aktivitetet e projektit përmes mediave sociale. 

Pyetje: Si mund të bëhem pjesë e projektit? Përndryshe unë jam i diplomuar në Menaxhim.Kam 

përfunduar Menaxhim. Keni kontakte? Si mund të lidhem me ju?  

Përgjigje: Faleminderit per interesin tuaj. Mbështetja e projektit është e pranueshme për të rinjtë me 

karakteristika specifike siç përshkruhet në ESMF fq. 4. Në fillimin e secilit cikël të mbështetjes së 

inkubacionit, partnerët zbatues do të bëjnë një thirrje të hapur për aplikime, do të kryejnë kontakt me 

organizatat lokale dhe do të organizojnë seanca informimi ballë për ballë në komunitetet e synuara. 

Do të ketë gjithashtu klinika për të aplikuar në trajnimet fillestare dhe shërbimet e stërvitjes. MLGA 

gjithashtu do ta mbajë publikun të informuar për aktivitetet e projektit përmes mediave sociale. 

Pyetje: Si mund të behem pjese e projektit? 

Përgjigje: Faleminderit per interesin tuaj. Mbështetja e projektit është e pranueshme për të rinjtë me 

karakteristika specifike siç përshkruhet në ESMF fq. 4. Në fillimin e secilit cikël të mbështetjes së 

inkubacionit, partnerët zbatues do të bëjnë një thirrje të hapur për aplikime, do të kryejnë kontakt me 

organizatat lokale dhe do të organizojnë seanca informimi ballë për ballë në komunitetet e synuara. 

Do të ketë gjithashtu klinika për të aplikuar në trajnimet fillestare dhe shërbimet e stërvitjes. MLGA 

gjithashtu do ta mbajë publikun të informuar për aktivitetet e projektit përmes mediave sociale. 
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Pyetje: Sigurimi i qëndrueshmërisë dhe bashkimi me qasjen në zinxhirin e financave, të gjithë 

përfituesit e mundshëm do të rekomandoja me forcë të lidheni me Fondin e Garancisë së Kredisë së 

Kosovës, që do të sigurojë një kredi shtesë të butë për bizneset mikro ose fillestare për të zbutur kostot 

e tyre operacionale. Nisur nga mosha e grupit të synuar që është nga 19 - 24 vjeç, kjo është moshë 

shumë kritike, që kërkon një paketë sipërmarrjeje shumë eko-sistemi, që siguron ndikim të ekuilibruar 

dhe sigurohuni që nuk ka ndikim të jashtëm artificial vetëm për shkak të grantit ose projektit. 

Rekomandimi ynë i fortë është të krijojmë një vlerësim të profilizimit të përfituesve të ardhshëm mbi 

karakteristikat e përbashkëta të frymës sipërmarrës. 

Përgjigje: Përfituesit e projektit do të mbështeten për t'u diplomuar në forma të tjera të ndihmës për 

ndërmarrësi dhe programeve të granteve. Vlerësimet e përfituesve do të bëhen për trajnime dhe 

aktivitete këshilluese për grupin specifik të të rinjve të përzgjedhur dhe për të identifikuar shërbime 

plotësuese. 

Pyetje: Sipërmarrësia luan një rol kritik në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe zhvillimin, kështu që arsimi 

i sipërmarrjes është shumë kritik për këtë projekt. Ne rekomandojmë me forcë që Qendra e Trajnimit 

për Sipërmarrësi të jetë integrimi ndërkombëtar i vullnetarizmit të Komunës, OJQ-ve dhe Mentorship-

it. Në përgjithësi, ndërmarrësia është kombinim i aftësive teknike të kombinuara me arsimimin e 

kërkuar të sipërmarrjes, që duhet të zhvillohet në një moshë të caktuar fillestare të rinisë. Prandaj, 

unë do të rekomandoja angazhimin dhe inkurajimin e shkollave, përfshirë qendrat e formimit 

profesional dhe shërbimet komunale të punësimit për të promovuar dhe siguruar udhëzime të 

vazhdueshme për sipërmarrjen dhe vetë-punësimin për të rinjtë. 

Përgjigje: Për shkak se disa institucione të specializuara janë të nevojshme për t'u ofruar të rinjve 

aftësitë e nevojshme për të filluar një biznes, të rinjtë do të lidhen me lloje të ndryshme të ofruesve 

të shërbimeve që lidhen me fushën e tyre të biznesit. 

Koment: Për shkak të zhvillimit pandemik të COVID 19, shpërthimi i COVID-19 me siguri do të ndikojë 

në Ekosistemin e Sipërmarrësit dhe Fillimit, si rezultat i disa prej masave parandaluese të marra nga 

qeveritë në të gjithë botën për të kontrolluar pandeminë, bizneset e vogla, startup-in dhe 

sipërmarrësit kanë dalë të jenë një nga grupet më të rrezikuara që janë prekur drejtpërdrejt nga këto 

masa. Prandaj, mendoj se është shumë e domosdoshme të mbajmë në dorë modelimin specifik të 

elementeve përbërës, përfshirë sektorët dhe llojin e bizneseve sepse situata ekonomike është shumë 

e paparashikueshme, për më tepër, projekti i ardhshëm duhet të sinkronizohet me projektet e tjera 

të ndihmës në ekonominë e Kosovës në mënyrë që të jetë në gjendje të krijojë një forcë të 

qëndrueshme të ekosistemit të sipërmarrjes. 

Pyetje: Kur pritet kërkesa përfundimtare për OJQ-të që të aplikojnë për zbatimin e këtij projekti?A po 

planifikoni të zhvilloni ndonjë konsultim publik me OJQ-të lokale në lidhje me kërkesat e OJQ-ve dhe 

kapaciteteve? 

Përgjigje: Projekti do të përfshijë një Komponentë të Përgjigjes së Emergjencave të Shpejtë për të 

mbështetur përgjigjen pas COVID, të koordinuar me ndërhyrjet e tjera të COVID në vend. 

Koha e saktë e prokurimit të partnerëve zbatues nuk dihet në këtë pikë. Meqenëse është një proces 

konkurrues, ai do të publikohet gjerësisht. Para kësaj, do të bëhet një hartëzim i partnerëve të 

mundshëm zbatues për të kontrolluar aftësinë e përvetësimit, përvojën dhe mbulimin e mundshëm 

gjeografik. 
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Komponenti 2: Angazhimi i të Rinjëve në Komunitete dhe Komuna   
 
Koment: Objektet e përbashkëta janë një ide shumë e mirë, pasi shpesh në projektin Donator, grantet 

e dhëna nuk janë të mjaftueshme për të paguar të gjitha pajisjet e nevojshme për një biznes. 

Gjithashtu nëse biznesi nuk mbijeton, objektet janë atje që të tjerët të vazhdojnë të përdorin. 

Ndryshim shumë i mirë në qasjen për grante në Kosovë. 

Përgjigje: Faleminderit 

Pyetje: Si do të siguroheni që komunat të mos keqpërdorin fondet? Unë shoh që sipërmarrësit e rinj 

do të luajnë një rol në përzgjedhjen por komunat mund të mos e ndjekin këtë. 

Përgjigje: Tre metoda do të përdoren për të siguruar që fondet po shpenzohen ashtu siç është 

planifikuar. 

1) Do të ketë disa kërkesa për transferime nënligjore në komuna për lehtësirat e jetesës, siç janë 

dëshmia e: (i) lidhjes me ndërmarrjet e vogla të mbështetura nga projekti; (ii) përzgjedhja e objekteve 

duke u bazuar në vlerësimin dhe planifikimin e nevojave pjesëmarrëse (konfirmuar në një takim të 

kontrollit të komunitetit), (iii) përfitimin ekonomik dhe shërbimet për të rinjtë e margjinalizuar, etj. 

2) Veprimet e përgjegjësisë sociale do të kryhen për të siguruar që të gjithë aktorët lokalë të jenë 

përgjegjës para të rinjve përfitues dhe komuniteteve në përdorimin e fondeve të projektit dhe 

shpërndarjen e objektivave të projektit. Në mënyrë të veçantë, kontrollet në komunitet (duke ndjekur 

një metodologji të auditimit social) do të bëhen dy herë në vit. Komunat dhe partnerët zbatues do të 

paraqesin një raport transparent dhe të arritshëm për komunitetet e synuara për pjesëmarrjen, 

progresin dhe financat. Listat e rezultateve të gjashtëmujorit të komunitetit do të ndihmohen nga 

partnerët zbatues me mbështetjen e një kuadri të të rinjve të përzgjedhur për role monitoruese dhe 

mbikëqyrëse. 

3) Për më tepër, kontrolli vjetor financiar i MAPL-së do të shtrihet në komuna për të rishikuar 

procedurat e subgrantave dhe rishikimet e përdorimit përfundimtar. 

Koment: Shpresoj qe do të shkoj  gjithçka ne rregull. 

Përgjigje: Po faleminderit. 

Komponenti 3: Ndërtimi i Kapaciteteve dhe Menaxhimi i Projektit 

Pyetje: A do ta mbështesë projekti zhvillimin e aftësive të oficerëve të të rinjve në komuna? 

Përgjigje: Po, projekti do të financojë ndërtimin e kapaciteteve dhe mësimdhënie nga 

bashkëmoshatarët e komunave, shfaqjen e praktikave të mira nga komunat rreth programimit të të 

rinjve, ngjarjeve ndër-mësimore, etj. Projekti gjithashtu do të mbështesë MAPL dhe MKRS për të 

kuptuar dhe mbështetur më mirë komunat në përfshirjen e të rinjve në qeverisjen lokale, dhe në 

zhvillimin e qasjeve lokale ndaj çështjeve të brishtësisë lokale dhe përfshirjen e çështjeve klimatike në 

investimet komunale. 

Koment: Realiteti eshte qe ne shume komuna edhe pse stafi i dedikuar per Rini ne DKRS egziston, ata 

nuk kane plan të veprimit rinor aktiv (ka raste qe nuk kane fare), po ashtu shume komuna nuk kane 

aktivitete gjate vitit per rini ose/dhe nuk ndajn ndonje buxhet vjetor per rini. Mendoj qe kjo do të ishte 

sfide per mobilizim te rinise ne kete projekt ose dhe pergjigje nga ana e te rinjeve/rejave ne aplikim. 

Përgjigje: Projekti do të mbështesë MAPL-në për të zhvilluar një strategji të qëndrueshmërisë dhe një 

plan veprimi me komunat për të përmirësuar programimin dhe buxhetimin rinor socio-ekonomik për 
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të adresuar boshllëqet që përmendni. Qëllimi i strategjisë dhe planit të veprimit do të jetë promovimi 

i qëndrueshmërisë së përfshirjes së të rinjve në ndërmarrësi dhe përfshirjen e qytetarëve në komuna 

përmes ofrimit të udhëzimeve për zbatimin e pas-projektit, të stimuluar përmes sistemit të granteve 

të performancës komunale. 

Koment: Ne projekt nuk shihet perfshirja e OJQ-ve Rinore ne asnje komponent. OJQ-te rinore edhe ne 

OKB per implementim të SDG-ve shihen si akter kyq per angazhimin e rinise ne nivel lokal. Duke marr 

parasysh sidomos qe ato mund të mobilizojn me lehte te rinjet e margjinalizuar. Tek nen-komponenta 

3A do të sugjeroja hartezimin e OJQ-ve lokale ne komuna qe punojn me dhe per rini si fokus primar. 

Po e shoh qe perfshirja e sektorit të trete do te ishte mundesi e mire per sukses te projektit ne nivel 

lokal. 

Përgjigje: Komponenti 1 zbatohet nga konsorciumi i OJQ-ve, përfshirë OJQ-të rinore lokale. Kjo 

përshkruhet në Dokumentin e Vlerësimit të Projektit. 

Koment: Pashë që OJQ-të janë partnerët zbatuese për të gjithë përbërësit 1, dhe se ekziston një 

hartografi që po ndodh. Ndoshta kjo kërkon më shumë qartësi në dokumente. 

Përgjigje: Do të bëhet hartëzimi i partnerëve të mundshëm zbatues për të kontrolluar aftësinë e 

përthithjes, përvojën dhe mbulimin e mundshëm gjeografik. Hartimi do të identifikojë partnerët e 

mundshëm zbatues, të cilët do të përzgjidhen përmes një procesi konkurrues të prokurimit 

Koment: Projektet me te mira kishin me qen ne bujqesi, blegtori, pemtari dhe prodhime tjera qe mund 

te realizohen per periudha afat shkurta ,të mesme dhe ato afat gjata.Duke marr parasysh gjendjen qe 

esht duke na godit ne financa,ushqim dhe biznes,mendoj qe duhet te fokusohemi sa me shume ne 

prodhim,qe te jemi ne hap me kohe dhe pas kesaj pandemie mos te ndiejm demin e shkaktuar gjat 

kesaj periudhe kohore.Mjetet te ndahen per ata qe kan projekte pune (te vezhgohen) dhe asesi per 

keqperdoruesit. 

Përgjigje: Të gjitha aktivitetet e projektit do të përshtaten për tregjet lokale dhe nevojat specifike të 
përfituesve. Një konsulent ose firmë e specializuar në zhvillimin e sektorit privat do të angazhohet për 
të identifikuar llojet e mallrave dhe shërbimeve që kërkohen në secilën bashki të zgjedhur dhe 
zinxhirët e vlerës së lidhur. Për të shmangur keqpërdorimin e fondeve, pagesa e mikro-fondeve do të 
transferohet tek përfituesit në tifozët pas pranimit të provave të dakorduara. 

Pyetje: Ne qoftese gjat periodes se se trajnimit cilat janë modulet e zhvillimit të trajnimit dhe qfare 
kapacitete mund te kete ky angazhim dhe njohurit e fituar? 

Përgjigje: Në secilën fazë të ciklit të mbështetjes së biznesit, mikro sipërmarrësit që aspirojnë do të 
fitojnë qasje në aftësitë e nevojshme të buta, mësimin e sipërmarrjes dhe aftësitë përkatëse TIK për 
të qenë në gjendje të krijojnë dhe menaxhojnë një mikro biznes. Nuk ka parakushte të njohura 
paraprake për të marrë pjesë. 

Ndikimet mjedisore dhe sociale 

Pyetje: A mund të financohen mikrobizneset, në zonat e mbrojtura të natyrës nga projekti (psh. 
kiosket e vogëla në vendet natyrore turistike)?. 

Përgjigje: Aktivitetet në zonat e mbrojtura të Kosovës dhe habitatet natyrore të ndjeshme ose kritike 
nuk kanë të drejtë për financim në bazë të këtij projekti. 

Pyetje: Si do të sigurojë projekti që të mbështeten më shumë njerëz të pafavorshëm? 

Përgjigje: 30 përqind e përfituesve të projektit do të jenë në disavantazh (defenicioni i dhënë në f. 4 
të ESMF). Projekti do të sigurojë shërbime të përshtatura për të siguruar që të rinjtë e pafavorshëm 
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të kenë mundësi të përdorin përfitimet e projektit. Qasja në lidhje me këto grupe do të lehtësohet nga 
OJQ-të lokale (duke mbështetur personat e zhvendosur brenda vendit, të kthyerit, RAE dhe aftësi të 
kufizuara) dhe agjencitë përkatëse shtetërore (p.sh Qendrat për Mirëqenie Sociale). Projekti do të 
inkurajojë veçanërisht aplikimet nga të rinjtë me faktorë të shumtë që i bëjnë ata të pafavorshëm (të 
tilla si gratë RAE, ose të rinjtë me aftësi të kufizuara, etj.) Dhe ato do të mbështeten për të bërë 
aplikime. Bazuar në vlerësimet individuale të kufizimeve të tyre për të filluar një ndërmarrje mikro, 
transporti, kujdesi për fëmijët, qasja në punonjësit social dhe mbështetja psikosociale do të ofrohet 
sipas nevojës. Për më tepër, mikrograntët do të sigurohen në sektorë me potencial të lartë për t'i bërë 
aktivitetet e projektit më tërheqës për të rinjtë në disavantazh. Ka të ngjarë që projekti të mbështesë 
bizneset në lidhje me bujqësinë, për shembull, si dhe turizmin dhe prodhimin e ushqimit, të cilat kanë 
potencial brenda bashkësive rurale. 

Koment: Ndikimet mjedisore të projektit mund të jenë pozitive nëse marrësit e subgrantëve krijojnë 
biznese të vogla që ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve mjedisore lokale. 

Përgjigje: Projekti do të mbështesë gra dhe burra të rinj që janë të interesuar të mbështesin 
komunitetet e tyre përmes produkteve dhe shërbimeve mjedisore (p.sh. riciklimi, monitorimi i cilësisë 
së ajrit, produktet e energjisë diellore, bujqësia me zgjuarsi klimatike). Konsideratat e ndryshimit të 
klimës do të përfshihen në trajnimet teknike të ndërmarrësisë dhe në takimet e ideve për të inkurajuar 
përfituesit që të konsiderojnë masat e mundshme të zbutjes dhe përshtatjes si mundësi biznesi, duke 
përfshirë mënyrat për të përfituar nga klima. Do të ofrohet asistencë teknike e specializuar për të 
ndihmuar çdo mikro-ndërmarrës të interesuar për të prezantuar mikrobizneset për të promovuar 
përfitimet klimatike dhe / ose stimulimin e ndryshimit të sjelljes. 

Pyetje: A do të paguajë projekti për kostot bujqësore siç janë pemët frutore? 

Përgjigje: Projekti do të mbështesë ndërmarrjet e vogla që lidhen me bujqësinë, përfshirë prodhimin 
e ushqimit. Nevojat specifike të mikrobiznesit do të përcaktohen në planet individuale të biznesit të 
zhvilluara në mënyrë bashkëpunuese nga të rinjtë pjesëmarrës dhe trajnerët e tyre. 

Koment: Komuna e Ranilug nuk ka asnjë formë të mbrojtjes nga zjarri në shekullin XXI. Ne po shohim 
amplituda në rritje të temperaturave, verat po nxehen, kështu që frekuenca e zjarreve po rritet. Kjo 
drejtpërdrejt shkakton pasoja negative për mjedisin, si dhe për sigurinë, jetën dhe shëndetin e 
njerëzve. 

Përgjigje: Mjetet e jetesës nën nënkomponentin 2B do të ndërtohen / rehabilitohen sipas standardeve 
kombëtare të ndërtimit, përfshirë standardet për parandalimin e rrezikut nga zjarri. 

Koment: Duke e ditur që për një kohë të gjatë ka filluar rregullimi i shtretërve të lumenjve, a do të 
ishte e mundur të investohej në pasurimin e tyre me lloje të ndryshme peshqish dhe të monitorohej 
pastërtia e ujit, mbase lumenjtë e degraduar ndonjëherë do të rivendoseshin ...! E rëndësishme. madje 
edhe vetëdijen e njerëzve për ruajtjen dhe rëndësinë e tyre! 

Përgjigje: Komponenti 2 i projektit do të angazhojë të rinjtë në qeverisjen lokale të mjedisit dhe do të 
emërojë ambasadorë të ndryshimit të klimës për veprim lokal. Kjo do t'i lejojë të rinjve të angazhohen 
rreth përparësive lokale mjedisore, si shembulli i dhënë këtu. 

Procesi i shqyrtimit mjedisor dhe social 

Pyetje: A kërkohet për secilën nën-projekt të jetesës Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis? 

Përgjigje: Për llojin e aktiviteteve të planifikuara në bazë të këtij Projekti nuk ka gjasa që të kërkohet 
një VNM sipas ligjit kombëtar (Ligji Nr.03 / L-214 Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedisi), por procesi i 
rishikimit mjedisor të përshkruar në Kapitullin 12 të ESMF do ta përcaktojë këtë. 

http://p.sh/
http://p.sh/
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Koment: Kosova ka ligjet per vleresim të ndikimit ne mjedis de vlersim strategjik mjedisor (VNM dhe 
VSM) qe i takojne kryesisht insitucioneve (qeveria/ministrite/komunat) mirepo ajo qe mungon eshte 
vleresimi i nje aktiviteti (projekti ose biznesi) ne carbon footprint.D.m.th. Kish me qene mire te 
parashikohet CO2, NOx lirimet e cdo iniciative. Mandej sa eshte projekti ne korelacion me SDG 
komponenetat. Sa ka te perfshire komponenten e vigjilences mjedisore (kushtezim per cdo projekt) 
etj. 

Përgjigje: Mentorët me njohuri dhe përvojë mbi efikasitetin e energjisë, energjinë e rinovueshme dhe 
ekonominë e gjelbër do të angazhohen për të mbështetur sipërmarrësit e rinj për të zhvilluar produkte 
të ngrohtë me përfitime klimatike në sektorë. Konsideratat e klimës do të përfshihen në investimet e 
jetesës. Projekti ka vendosur objektiva për numrin e ndërmarrjeve (30) dhe lehtësirave të jetesës (150) 
që pritet të mbështesin adaptimin ose zbutjen e ndryshimeve klimatike. 

Koment: Fjalorth TMM Teknika më e Mirë e Mundshme KTNSRR Konventa mbi Tregtinë 
Ndërkombëtare mbi Speciet e Rrezikuara të Faunës dhe Florës së Egër OSHC Organizata e Shoqërisë 
Civile BERZH Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim TP Tejkalim i Përputhshmërisë KE Komisioni 
Europian KEE Komuniteti Ekonomik Europian BE Bashkimi Europian PVMS Plan Veprimi Mjedisor dhe 
Social KSHE Kompania e Shërbimit të Energjisë DQM Departamenti i Mjedisit dhe Qëndrueshmërisë 
KDMS Kujdesi i Duhur Mjedisor dhe Social. 

Përgjigje: Faleminderit. 

Komente/pyetje tjera  

Pyetje: Si do të na lejojë projekti të japim komente kur ai tashmë ka filluar? A është ky i vetmi këshillim 
publik? 

Përgjigje: Gjatë zbatimit, ne do të vazhdojmë të organizojmë konsultime mbi përparimin e projektit 
dhe rezultatet në këtë platformë në internet. Në të gjithë përbërësit, burra dhe gra të rinj do të 
përfshihen në monitorimin e udhëhequr nga të rinjtë përmes një procesi të listave të pikave të 
komunitetit dhe takimeve të kontrollit të komunitetit. Në mënyrë të veçantë, kontrollet në komunitet 
(duke ndjekur një metodologji të auditimit social) do të bëhen dy herë në vit. Komunat dhe partnerët 
zbatues do të paraqesin një raport transparent dhe të arritshëm për komunitetet e synuara për 
pjesëmarrjen, progresin dhe financat. Ju mirëpresim të qëndroni të angazhuar dhe të vazhdoni të 
ofroni reagime përmes këtyre platformave. 

Pyetje: Jam i interesuar të di se sa do të zgjasë projekti? 

Përgjigje: Periudha e planifikuar e projektit është 2021-2026. 

Pyetje: A kemi mundesi me qene edhe ne pjesemarres qe jemi me  në mosh kam shum ide dhe beje 
shum per mrojtjen e mjedisit. Keshtu qe ndoshta me nje grup te rinjesh do te kisha mundesin me 
realizu shum idea? 

Përgjigje: Bazuar në një vlerësim të përjashtimit socio-ekonomik të të rinjve në Kosovë, projekti synon 
të rinjtë e margjinalizuar që përndryshe kanë shumë pak mundësi ekonomike në moshat 19-24 vjeç 
(për gratë e reja kriteri i moshës shtrihet në 29 vjet). Kritere të tjerë të përshtatshmërisë janë në 
dispozicion në fq. 4 të ESMF. 

Pyetje: A do të mundë ti mbeshtesim bizneset e vogla në komuna të kosoves dhe cilat janë ato biznese 
që do të mbeshteten? 

Përgjigje: Projekti do të sigurojë mikrograme për mikro ndërmarrjet që lidhen me TIK, sektorë 

mbështetës me potencial të fituar dhe mikro ndërmarrje që kanë një fokus në shërbimet sociale dhe 

mjedisore. 

http://footprint.d.m.th/
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Pyetje: A do të ketë kerkesa në fabrikat që ndotin ambientin që të ketë parandalime të ndotjes së ajrit 
permes filterave të ajrit të behet parandalimi i tyre? 

Përgjigje: Ky aktivitet është jashtë sferës së projektit. 

Pyetje: Pastrimi dhe dezinfektimi i lumenjve, mbjellja e llojeve të veçanta të drurit, pyllëzimi, trajtimi 
i ujërave të zeza. Pastrimi i livadheve, kullotave dhe zonave të tjera Si mund të marrim pjesë për të 
fituar projektin? 

Përgjigje: Projekti do të mbështesë bashkëpunimin midis qytetarëve të rinj të përzgjedhur dhe 
drejtuesve komunal në hartimin e planeve të qeverisjes mjedisore dhe futjen e mekanizmave të 
mbikëqyrjes së përfitimit të klimës për të zbutur efektet e ndryshimit të klimës dhe për të siguruar që 
të gjitha investimet komunale janë miqësore ndaj klimës dhe elastike. Thirrjet për pjesëmarrje në këto 
aktivitete do të lëshohen në nivelin lokal. 

Koment: Hapi par kerkes fabrikat e ndryshme qe bejn ndotjen e madhe te ajrit mi parandalu kerkes 
per filtra vendet qe Jan me shum te ndotura te behet pastrimi I Tyre qytetart te cilt bejn hudhjen e 
Tyre ti fotografim ti lajmrojm organet e rendit per njé kosov te paster. 

Përgjigje: Komenti nuk është i lidhur me projektin. 

Pyetje dhe përgjigje për temën pranuar përmes e-mail 

Pyetje: Qytetari (31.03.2020): E kam vetem nje pyetje lidhur me prezentimin publik, a do te behet 

pas 7 Prillit dhe perme ciles adrese saktesisht. 

Përgjigje: Si pasoje e kufizimeve per shkak te COVID 19,  konsultimet publike jane bere paraprakisht 

permes nje video-ingjiizimi te publikuar ne platformen e konsultimeve publike ne kete adrese 

https://connecting-youth-p166093.yrpri.org/community/1255  ku ne kete platforme mund te 

parashtroni pytje apo te jepni komentet tuaja lidhur me projektin. 

Ju njoftoj qe afati i fundit per pyejte/komente eshte deri me date 7 prill 2020.  

Koment i pranuar nga Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit (MKRS) me date (06.04.2020):  

MKRS siguri informacione themelore në lidhje me demografinë e të rinjve në Kosovë nga viti 2018 
(burimi i Agjencisë së Statistikave të Kosovës), një përmbledhje e kornizës ligjore në lidhje me rininë 
dhe objektivat kryesore të Strategjisë së fundit të Rinisë 2019-2023. 
 
Përgjigje: Faleminderit për informacionin e dhënë. Korniza ligjore është marrë në konsideratë në 

përgatitjen e projektit (përfshirë referencën në dokumentin e vlerësimit të projektit) dhe se projekti 

është në përputhje me qëllimin e Strategjise rinore 2019-2023 për përmirësimin e pjesëmarrjes së të 

rinjve në nivelin lokal dhe ofrimin e aftësive përkatëse të tregut për të rinjtë. 

Pyetje: Qytetari (09.04.2020): Pershndetje doja te ju pyes se si duhet per te aplikuar per nje  grande 

per fillimin e nje biznesi (ndermarrje )te vogel ne kuader te  Projektit angazhimi i te rinjve kosovar 

dhe ndermarrsia,dhe kur eshte afati i fundit per aplikim per kete projekt. 

Përgjigje:Në fillimin e çdo cikli të mbështetjes së inkubacionit, partnerët implementues do të bëjnë 

një thirrje të hapur për aplikime, do të kryejnë kontakt me organizatat vendore dhe do të 

organizojnë seanca informimi ballë për ballë në komunitetet e synuara. Do të ketë gjithashtu klinika 

për të aplikuar në trajnimet fillestare dhe shërbimet e stërvitjes. MLGA gjithashtu do ta mbajë 

publikun të informuar për aktivitetet e projektit përmes mediave sociale. 

https://connecting-youth-p166093.yrpri.org/community/1255
https://connecting-youth-p166093.yrpri.org/community/1255

