
 

 

Programi i Granteve Rajonale | Thirrja e parë 

Dialogu ndërkulturor në art 

22/11/2018 

 

#  Pyetjet e Shpeshta 

1  Mund të di më shumë detje dhe ku mund të aplikoj? 

  Aplikimet për këtë thirrje do të pranohen në formë elektronike në adresën info@swissculturalfund.al. 
Projekt propozimet duhet të përmbajnë kërkesat e listuara në Udhëzuesin për Aplikuesit. 

2  Mendoni që mund të konsiderohet për shqyrtim një plan për rezidencë muzikore?  

  Për këtë thirrje do të pranohen vetëm propozimet në disiplinën e arteve vizuale.  

3  A është Bashkia e përshtatshme të aplikojë në thirrjen e hapur të Dialogut Ndërkulturor me afat, 
më 5 janar 2019? 

  Kjo thirrje nuk është e hapur për bashkitë. 

4  Ka ndonje grant për investime në fushën e printimit ose design për print ose web design? 

  Jo për këtë thirrje. Në të ardhmen mund të ketë. 

5  Projekt propozimi duhet dorëzuar në gjuhën angleze apo gjuhën shqipe? 

  Projekt propozimet do të pranohen në secilën gjuhë, shqip ose anglisht. 

6  Ka një formular aplikimi apo thjesht duhet ti permbahemi pikave të dhëna? 

  Për këtë thirrje , nuk ka formular aplikimi. Do të pranohen projekt propozime që përmbushin kërkesat 
e listuara në Udhëzuesin e Aplikimit. 

7  Në materialin tuaj Udhëzues nuk ishim në gjendje të gjejmë formatin e Propozimit të Projektit, 
formatin e Buxhetit etj. Mund të na dergoni këto formate? 

  Për këtë thirrje , nuk ka formular aplikimi. Do të pranohen projekt propozime që përmbushin kërkesat 
e listuara në Udhëzuesin e Aplikimit. 

8  A mund të ketë akses në kriteret e publikuar për aplikim nga ana juaj, lidhur me ringjallim muzikës 
tradicionale rrome? 

  Për këtë thirrje do të pranohen vetëm propozimet në disiplinën e arteve vizuale.  
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Cross-border Dialogue in Arts 

22/11/2018 

 

#  Frequently asked questions 

1  Can you please provide more details regarding application procedure? 

  Applications for this call shall be submitted electronically at info@swissculturalfund.al. 
Project proposals should include all the requirements listed in the Guidelines for Applicants. 

2  Will you consider project applications for music residency program?  

  For this call we will accept proposals only for visual arts discipline. 

3  Is the Municipality eligible to apply at the open call of Intercultural Dialogue with deadline, 5 
January 2019? 

  This call is not open for Municipalities.  

4  Will there be a grant for projects related to design, print or web design? 

  Not for the scope of this call. 

5  Project proposal should be submitted in english or albanian?  

  Project proposals will be accepted in both english and albanian.  

6  Is there an application form for this call? 

  For this call there isn't an application form. 
Project proposals should include all the requirements listed in Guidelines for Applicants. 

7  In the Guideline material we were unable to find the Project Proposal Template, Budget 
template ect. Can you please let us know regarding those formats? 

  For this call there isn't an application form. 
Project proposals should include all the requirements listed in Guidelines for Applicants. 

8  Is there an opportunity within the criteria of this call to apply for projects related to 
regeneration of roma music? 

  For this call we will accept proposals only for visual arts discipline. 
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