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Republika e Kosovës Republika 
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Qeveria – Vlada – Government 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta 

/ Ministry of Culture, Youth and Sports 

 

Prishtinë, Gusht 2022 
 

THIRRJA PËR PROJEKT-PROPOZIMET KULTURORE 2022 
ART DHE TRASHËGIMI KULTURORE 

 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) në fushën e artit dhe trashëgimisë 
kulturore për vitin 2022 renditë ndër prioritetet programore fuqizimin e rolit të skenës së 
pavarur kulturore në zhvillimin dhe zbatimin e politikave publike, rritjen e cilësisë së 
krijimtarisë artistike, identifikimin dhe mbështetjen e talentëve të rinj, aktivizimin e të 
rinjve në vendimmarrje dhe aktivitete të fushës së artit dhe trashëgimisë kulturore, 
rrjetëzimin dhe promovimin e produktit vendor kulturor si produkt konkurrues në tregun 
ndërkombëtar të industrisë kreative. 
 
Të drejtë aplikimi me projekt-propozime në këtë thirrje publike për vitin 2022 kanë 
organizatat jo-qeveritare (OJQ-të) dhe Individët që dëshmojnë se programi i tyre i punës 
është i profilizuar në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore. OJQ-të dhe Individët mund 
të aplikojnë në njërën nga kategoritë në vijim: 

1. Projektet dhe ngjarjet në fushat e artit dhe trashëgimisë kulturore; dhe 
2. Projektet e krijuesve (artistëve) të rinj. 

 
OJQ-të dhe individët duhet të aplikojnë në thirrjen publike për projekt-propozimet 
kulturore 2022 vetëm përmes postës elektronike në email adresat: organizate.mkrs@rks-
gov.net (për OJQ) dhe individ.mkrs@rks-gov.net (për individë). Projekt-propozimet e 
shtypura në formë fizike nuk do të pranohen për shqyrtim. Afati i fundit për aplikim është 
15 ditë pune nga dita e shpalljes së kësaj thirrjeje publike dhe përfundon me datën 
12.09.2022, në ora 23:59.  
 
Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë 
elektronike, duke dërguar e-mail në adresat: jehona.shyti@rks-gov.net (për projektet e 
artit) dhe vjollca.aliu@rks-gov.net (për projektet e trashëgimisë kulturore). 
 
 
Kategoria 1. Projektet dhe ngjarjet në fushat e artit dhe trashëgimisë kulturore 
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Ministria së Kulturës, Rinisë dhe Sportit synon të nxisë ndërlidhjen e ngushtë ndërmjet 
ruajtjes, dokumentimit dhe zhvillimit të artit e trashëgimisë kulturore në njërën anë, dhe 
integrimin e artit dhe trashëgimisë kulturore në politikat zhvillimore për një mirëqenie të 
avancuar sociale dhe ekonomike në anën tjetër. Në këtë kategori parashihet mbështetja e 
projekt-propozimeve të organizatave jo-qeveritare (OJQ-ve) dhe individëve të profilizuar 
në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore, me synim: 
- Ngritjen e cilësisë së krijimtarisë artistike dhe organizimeve kulturore në Republikën e 

Kosovës; 
- Promovimin e trashëgimisë kulturore, në veçanti të asaj shpirtërore të të gjitha 

komuniteteve në Republikën e Kosovës; 
- Nxitjen e vullnetarizmit dhe pjesëmarrjen aktive të të rinjve dhe personave me aftësi të 

kufizuar në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore; 
- Promovimin, pasurimin dhe diversifikimin e jetës kulturore përmes aktiviteteve 

gjithëpërfshirëse në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore;  
- Zhvillimin e hulumtimeve, dokumentimit dhe kualifikimit profesional në fushën e artit 

dhe trashëgimisë kulturore; 
- Zhvillimin e turizmit kulturor si formë e kontributit në rritjen lokale ekonomike të 

vendbanimeve. 
 
Kush mund të aplikojë 
- OJQ-të e regjistruara në Republikën e Kosovës apo në shtetet ku është e koncentruar 

diaspora, të profilizuara në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore, me përvojë të 
dëshmuar në sektorin e kulturës, që plotësojnë kriteret përkatëse të përgjithshme dhe 
të veçanta; 

- Individët shtetas të Republikës së Kosovës apo shtetas të huaj pjesëtarë të diasporës 
kosovare, të profilizuar në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore, me përvojë të 
dëshmuar në sektorin e kulturës, që plotësojnë kriteret përkatëse të përgjithshme dhe 
të veçanta. 

 
Kriteret e përgjithshme minimale për OJQ-të 
- Të jenë të regjistruar si OJQ sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për lirinë e asociimit 

në organizata jo-qeveritare në Republikën e Kosovës apo në shtetin ku është e 
koncentruar diaspora sipas legjislacionit ekuivalent për regjistrimin e organizatave jo-
për-përfitim në vendin përkatës; 

- Të jenë të pajisur me numër fiskal sipas kërkesave të legjislacionit tatimor të Republikës 
së Kosovës, përkatësisht dokumentacionin ekuivalent sipas legjislacionit të shtetit 
përkatës për OJQ-të e diasporës të regjistruara në vendin e huaj; 

- Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete të 
projekt- propozimit përkatës; 

- Të kenë kryer të gjitha detyrimet nga mbështetja financiare paraprake, nëse kanë 
përfituar nga burimet publike të financimit; 

- Të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht 
përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit 
publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës. Stafi i 
angazhuar për realizimin e aktiviteteve të projekt-propozimit të cilat do të gëzojnë 
mbështetjen financiare nga kjo thirrje nuk lejohet të jetë i punësuar në MKRS ose në 
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institucione vartëse të saj; 
 
Kriteret e veçanta për OJQ-të 
- OJQ-të duhet të jenë të profilizuara në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore, me 

përvojë të dëshmuar në organizim të aktiviteteve artistike dhe të trashëgimisë 
kulturore. Në vlerësim mund të konsiderohet edhe përvoja individuale e anëtarëve të 
organizatës nëse OJQ-ja është e themeluar rishtazi; 

- Të ofrojnë portfolion me dëshmi të aktiviteteve në fushën e artit dhe/apo trashëgimisë 
kulturore gjatë të paktën dy viteve të fundit (në dokument të listohen projektet dhe 
aktivitet me përshkrime të shkurtra, nuk duhet të përmbajë fotografi dhe nuk duhet të 
jetë më i gjatë se 3 faqe); 

- Të ofrojnë pasqyrat financiare për të paktën 2 vitet e fundit, përkatësisht vitet 2020 dhe 
2021; 

- Të integrojnë zhvillimin e Auditimit të jashtëm të projektit në projekt-propozimin me 
të cilin aplikojnë në këtë thirrje publike (të parashihet në buxhet); 

- Të integrojnë komponentën e edukimit të fëmijëve dhe të rinjve rreth artit dhe/apo 
trashëgimisë kulturore në projekt-propozimin përkatës; 

- Nëse projekt-propozimet kanë të bëjnë me ndërhyrje/aktivite në asete të trashëgimisë 
kulturore, duhet të ofrohet leja (aprovimi) nga organi kompetent, ashtu siç parashihet 
me legjislacionin në fuqi. 

 
Kriteret e përgjithshme minimale për individët 
- Të ofrojnë dëshmi të regjistrimit civil në Republikën e Kosovës apo në shtetin ku është 

e koncentruar diaspora; 
- Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; 
- Të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht 

përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit 
publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës. Stafi i 
angazhuar për realizimin e aktiviteteve të projekt-propozimit të cilat do të gëzojnë 
mbështetjen financiare nga kjo thirrje nuk lejohet të jetë i punësuar në MKRS ose në 
institucione vartëse të saj. 

 
Kriteret e veçanta për individët 
- Duhet të jenë të profilizuar në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore, me përvojë të 

dëshmuar në organizim të aktiviteteve artistike dhe të trashëgimisë kulturore; 
- Të ofrojnë portfolion me dëshmi të aktiviteteve në fushën e artit dhe/apo trashëgimisë 

kulturore gjatë dy viteve të fundit (në dokument të listohen projektet dhe aktivitet me 
përshkrime të shkurtra, nuk duhet të përmbajë fotografi dhe nuk duhet të jetë më i gjatë 
se 3 faqe). 

 
Periudha e zbatimit të projekteve 
Projektet përfituese në këtë thirrje publike duhet të zbatohen në tërësi deri më 31.12.2022. 
Të drejtë aplikimi në këtë kategori kanë organizatat dhe individët për projekte të cilat afatin 
e realizimit e kanë brenda gjithë harkut kohor të vitit fiskal aktual. 
 
Shkalla e mbështetjes 
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- Shuma maksimale e mbështetjes për një përfitues 30,000.00 Euro 
- Shuma minimale e mbështetjes për një përfitues 5,000.00 Euro 
 
Dokumentet e detyrueshme që janë pjesë e aplikacionit  
1. Formulari i aplikacionit për projekt (OJQ dhe individ) 
2. Formulari i propozim buxhetit (OJQ dhe individ) 
3. Formulari për deklaratën e mungesës së financimit të dyfishtë (OJQ dhe individ) 
4. Formulari për deklaratën e partneritetit (nëse ka) (vetëm për OJQ) 
5. Certifikata e regjistrimit (për OJQ), Dëshmia e regjistrimit civil (për individ) 
6. Certifikata e numrit fiskal (vetëm për OJQ) 
7. Portfolio e aktiviteteve gjatë dy viteve të fundit (OJQ dhe individ) 
8. Pasqyrat financiare për dy vitet e fundit (vetëm për OJQ) 
9. Deklaratë mbi projektet e financuara nga burimet publike të financimit në dy vitet e fundit 
(OJQ) 

 
 
Kategoria 2. Projektet e krijuesve (artistëve) të rinj 

 
Synimi i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit është të nxisë krijimtarinë artistike të të 
rinjve të talentuar (artistë të rinj) në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore. Kjo kategori 
synon mbështetjen e individëve nga fusha e artit dhe trashëgimisë kulturore, në veçanti: 
Artin pamor, përfshirë instalacionet, pikturën, performancën artistike, fotografinë, 
skulpturën, grafikën, etj; Artin muzikor dhe vallëzimin; Artin skenik, përfshirë regjinë, 
monodramat, shkrimin e dramës, shfaqjen taktike, etj.; Artin tradicional, përfshirë zanatet 
tradicionale; Artin letrar, përfshirë letërsinë artistike, poezinë, letërsinë për fëmijë, kritikën, 
gazetarinë, shkrimin rreth artit, etj.; Filmin; Multimedian; dhe Të tjera. 
 
Nëpërmjet ofrimit të mbështetjes së veçantë për krijuesit (artistët) e rinj synohet: 
- Vazhdimësia e jetës artistike, bartja e traditave nga e kaluara në gjeneratat e reja; 
- Pasurimi i shprehjes krijuese artistike bashkëkohore; 
- Gjenerimi i kuadrove të reja profesionale, të cilët do të kontribuojnë në ngritjen e cilësisë 

profesionale në fushën e krijimtarisë artistike e kulturore; 
- Nxitja e vullnetarizmit dhe pjesëmarrjes aktive të të rinjve dhe personave me aftësi të 

kufizuar në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore. 
 
Kush mund të aplikojë 
Individët (të rinjtë) shtetas të Republikës së Kosovës apo shtetas të huaj pjesëtarë të 
diasporës kosovare, të cilët janë studentë apo të sapo-diplomuar në fushën e artit dhe 
trashëgimisë kulturore në fakultetet përkatëse në Republikën e Kosovës dhe në shtetet e 
tjera.   
 
Kriteret e përgjithshme minimale 
- Të ofrojnë dëshmi të regjistrimit civil në Republikën e Kosovës apo në shtetin ku është 

e koncentruar diaspora; 
- Të mos kenë pranuar mjete nga burime tjera të financimit për të njëjtat aktivitete; 
- Të mos ekzistojë ndonjë konflikt interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht 
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përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe organizatës buxhetore apo institucionit 
publik, siç parashihet me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës. Stafi i 
angazhuar për realizimin e aktiviteteve të projekt-propozimit të cilat do të gëzojnë 
mbështetjen financiare nga kjo thirrje nuk lejohet të jetë i punësuar në MKRS ose në 
institucione vartëse të saj. 

 
Kriteret e veçanta 
- Të jetë student/e apo i/e sapo-diplomuar në fushën e artit dhe/apo trashëgimisë 

kulturore; 
- Të ofrojnë portfolion e punimeve; 
- Të jenë të moshës deri në 25 vjeç. 
 
Periudha e zbatimit të projekteve 
Projektet përfituese në këtë thirrje publike duhet të zbatohen në tërësi deri më 31.12.2022. 
 
Shkalla e mbështetjes 
- Shuma maksimale e mbështetjes për një përfitues 5,000.00 Euro 
- Shuma minimale e mbështetjes për një përfitues 3,000.00 Euro 
 
Dokumentet e detyrueshme që janë pjesë e aplikacionit  
1. Formulari i aplikacionit për projekt  
2. Formulari i propozim buxhetit  
3. Formulari për deklaratën e mungesës së financimit të dyfishtë  
4. Dëshmia e regjistrimit civil  
5. Portfolio e aktiviteteve gjatë dy viteve të fundit 
 
 
 


