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Pyetje dhe përgjigje 
Më poshtë gjendet lista e pyetjeve dhe përgjigjeve që ne kemi hartuar, bazuar mbi të gjitha 

pyetjet që na kanë mbërritur në postën elektronike mes 4 majit dhe 24 majit 2021. 

 

 Pyetje Përgjigje 

Pyetja e granteve të 2021 

1 A mundet që aplikantët të marrin kontribut 
nga burime të tjera për projektin e tyre, 
ndërsa kërkojnë gjithashtu mbështetje nga 
SCF? 

Aplikantët lejohen të marrin kontribut nga 
burime të tjera për projektin e tyre, përveç se 
nga institucionet shtetërore ose qeveritare. 

2 2.a A do të mbështeten projekte mbi 
përkthimin e librave nëpërmjet kësaj 
thirrjeje? 

2.b A do të mbështeten projekte animacioni 
nëpërmjet kësaj thirrjeje? 

Kjo thirrje do të mbështesë vetëm projekte që 
përputhen me tematikat e përmendura në 
udhëzimet e aplikimit. 

2.a Sipas rregullave që drejtojnë dhe rregullojnë 
procedurën e përzgjedhjes, ju lutem vini re se 
në këtë fazë nuk mund t'u përgjigjemi pyetjeve 
specifike që lidhen me konceptin e një 
propozimi. 

2.b Sipas rregullave të sipërpërmendura, ju 
lutem vini re se në këtë fazë nuk mund të 
komentojmë për teknikat dhe mediumet e 
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përdorura për të zbatuar projekte artistike 

3 A mund të aplikohet me më shumë se një 
projekt? 

Aplikantët mund të aplikojnë vetëm me një 
projekt brenda një tematike, por ata janë të 
mirëpritur të aplikojnë në tematikat e tjera. 

4 4.a A mund të përdorim një buxhet më të 
lartë se 25.000 lekë për blerjen e pajisjeve 
të nevojshme për projektin. 

4.b Çfarë lloj pajisje konsiderohet e 
nevojshme për projektin? 

4.a Jo. Ju lutemi vini re se kostot për blerjen e 
pajisjeve të nevojshme për projektin nuk duhet 
të kalojnë shumën 25.000 lekë. 

4.b Çdo lloj pajisjeje që ka të bëjë me procesin 
e prodhimit ose ekspozimit të veprave të artit. 

5 A mund të blejmë dhe importojmë pajisje të 
nevojshme për projektin nga një vend i 
huaj? 

Jo. Ju lutem vini re se i gjithë buxheti nga SCF 
duhet të shpenzohet në Shqipëri. 

6 A duhet që ekspozita / instalacioni të 
përfundojë brenda nëntorit, përfshirë 
ekspozitën jashtë Tiranës? (tema 1.b) 

Të gjitha aktivitetet e projektit duhet të 
përfundojnë brenda pesë muajve nga 
nënshkrimi i kontratës së grantit. Sidoqoftë, në 
rastin e ekspozitave, ato mund të qëndrojnë të 
hapura për një periudhë të pakufizuar kohore, 
për sa kohë që eventi i hapjes ndodh brenda 
afatit të sipërpërmendur. 

7 A përfshihen edhe artistët vizualë në rolin e 
kuratorit të artit pamor? (tema 1.b) 

Nën udhëzimet e kësaj thirrjeje, artistët vizualë 
mund të përfshihen në rolin e kuratorit të artit 
pamor, për sa kohë që kjo justifikohet dhe 
mbështetet përmes aftësive ose përvojës së 
mëparshme.  

 

8 A mund të kemi një ekspozitë jashtë Tiranës 
brenda një institucioni shtetëror? (tema 1.b) 

Udhëzimet e kësaj thirrje nuk përjashtojnë 
mundësinë e aktiviteteve të tilla si ekspozitat në 
mjediset e institucioneve shtetërore. 

Sidoqoftë, jeni të lutur të vini re se SCF synon 
të mbështesë skenën e pavarur kulturore, 
veçanërisht artistët e rinj dhe në zhvillim dhe 
organizatat e pavarura kulturore që 
përqendrohen në grupin e përmendur më lart. 

Në rastin e aktiviteteve të propozuara në 
ambientet e institucioneve shtetërore, ne 
inkurajojmë aplikantët të arsyetojnë pse 
zgjidhen ambiente të tilla dhe të japin detaje që 
sqarojnë se zgjedhja e tillë nuk bie në 
kundërshtim me objektivat e Fondit Kulturor 
Zviceran. 
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Bordi ynë i vlerësimit rezervon të drejtën të 
vendosë nëse ekziston një konflikt interesi dhe / 
ose hapësira në pronësi të shtetit kundërshton 
vizionin dhe mandatin e SCF. 

9 A mund të aplikohet në mënyrë elektronike? Aplikantët mund të aplikojnë vetëm në mënyrë 
elektronike. Ju lutemi referojuni udhëzimeve të 
aplikimit për detaje. 

10 A mund të përfshihet një artist si kontribues 
në më shumë se një projekt të propozuar 
nga 2 aplikantë të ndryshëm? 

Një artist me rol jo-drejtues mund të përfshihet 
si kontribues në më shumë se një projekt, 
propozuar nga dy aplikues të ndryshëm. 

Disa shembuj të roleve jo-drejtues janë: anëtarë 
ekipi filmimi, aktorë në role dytësore, 
skenografë, instrumentistë në grupe ose 
orkestra, etj. 

11 A i referohet prerjes së vjetër të lekut shuma 
monetare maksimale e grantit prej 
1.000.000 Lekësh? 

Fondi Kulturor Zviceran komunikon vetëm sipas 
emërtimit zyrtar monetar, të miratuar në 1964. 

12 A mund të jepet ky grant për të financuar 
një projekt që është në zhvillim për vite me 
radhë dhe që ka të njëjtën temë me atë të 
thirrjes tuaj? 

Udhëzimet e kësaj thirrje nuk përjashtojnë 
mundësinë e mbështetjes së projekteve që 
kanë qenë në zhvillim për vite me rradhë. 

Sidoqoftë, vini re se SCF synon të mbështesë 
skenën e pavarur kulturore, veçanërisht artistë 
të rinj dhe në zhvillim dhe organizata të 
pavarura kulturore që përqendrohen në grupin 
e përmendur më lart. 

Bordi ynë vlerësues rezervon të drejtën të 
vendosë nëse një propozim i tillë bie ndesh me 
vizionin dhe mandatin e SCF. 

13 Pyetjet në lidhje me linjat e buxhetit: 

13.a Cilat kosto konsiderohen si "Tarifat dhe 
të drejtat e autorit" 

13.b Cilat konsiderohen kosto të 
pranueshme administrative për organizatat? 

13.c Cili është kufiri për "shpenzime të 
pjesshme zyre dhe operacionale"? 

13.d Çfarë janë "kostot e komunikimit dhe 
promovimit". A janë të pranueshme kostot e 
mëposhtme: 

13.a Çdo kosto që ka të bëjë me kompensimin 
e artistëve për punën e tyre dhe kontributin e 
tyre intelektual në projekt. Përveç kësaj, çdo 
tarifë tjetër për pagesën e ekspertëve të 
angazhuar në projekt. 

13.b Udhëzimet tona të aplikimit përcaktojnë si 
të pranueshme kostot e mëposhtme 
administrative për organizatat: tarifat e 
menaxhimit të projektit, kosto të pjesshme për 
ambientet e zyrave dhe shpenzimet e 
funksionimit, kontabiliteti, etj. 

Bordi ynë vlerësues rezervon të drejtën të 
marrë parasysh nëse kostot e paraqitura janë të 
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• Pagesat për dalje në televizion publik 

• Pagesa për gazetarët në mënyrë që të 
publikojnë artikuj 

• Reklamimi në rrjetet sociale 

• Kostot për reklamim në internet apo TV? 

arsyeshme dhe adekuate për zbatimin e 
projektit. 

13.c Udhëzimet tona të aplikimit nuk 
përcaktojnë një kufi të tillë. 

Bordi ynë i vlerësimit rezervon të drejtën të 
marrë parasysh nëse kostot e paraqitura janë të 
arsyeshme dhe adekuate për zbatimin e 
projektit. 

13.d SCF mbështet vetëm shpenzimet formale 
dhe etike për kostot e komunikimit dhe 
promovimit, që i referohen transaksioneve të 
rregullta brenda tregut shqiptar. Prandaj: 

• Pagesat për dalje në televizionin publik - Nuk 
pranohen. Raportimi i kulturës në televizionin 
publik duhet të jetë një shërbim falas. 

• Pagesa për gazetarët në mënyrë që të 
publikojnë artikuj - Nuk pranohet. Praktikat 
joetike të PR nuk mbështeten nga SCF. 

• Reklamimi në rrjetet sociale - Nuk pranohet. 

• Kostot për reklamim në internet ose TV - Nuk 
pranohen, përveç nëse arsyetohen qartë për 
qëllimin artistik të propozimit. Në këtë rast, 
bordi ynë vlerësues rezervon të drejtën të 
marrë në konsideratë nëse kostot e paraqitura 
janë të arsyeshme dhe adekuate për zbatimin e 
projektit. 

Disa nga shpenzimet e pranuara të komunikimit 
dhe promovimit janë: 

• Prodhimi i materialeve të vizibilitetit dhe 
informacionit, të tilla si: katalogë, broshura, 
broshura, banderola. 

• Qira e pajisjeve që lehtësojnë komunikimin, të 
tilla si: kamera, mikrofona, ndriçim. 

• Qira e shërbimeve që lehtësojnë komunikimin 
dhe promovimin, siç janë: fotografia, video, live 
streaming. 

• Kostot për mbajtjen e faqes në internet në 

lidhje me projektin. 
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14 A ka ndonjë rregull që do të parandalonte 

që dy projekte të ndryshme, nga dy 

aplikantë të ndryshëm, të zbatohen në të 

njëjtat ambiente - natyrisht hapësira të 

dedikuara - dhe shfaqja / promovimi i tyre të 

bëhet në të njëjtën platformë online? 

Udhëzimet tona nuk përjashtojnë 

mundësinë që dy projekte të ndryshme të 

zbatohen në të njëjtat ambiente, brenda 

hapësirave të dedikuara. 

Për më tepër, udhëzimet tona nuk 

përjashtojnë mundësinë që dy projekte të 

ndryshme të shfaqen ose promovohen në 

të njëjtën platformë. 

Sidoqoftë, vini re që bordi ynë i vlerësimit 

rezervon të drejtën të marrë parasysh nëse të 

dy projektet përfaqësojnë mjaftueshëm veçanti 

dhe origjinalitet për t'u konsideruar të ndryshëm 

nga njëri-tjetri, si në përmbajtje ashtu edhe në 

përbërjen e ekipit. 

Thirrja për ngritjen e kapaciteteve 

1 A kanë të drejtë individët të aplikojnë për 

thirrjet e hapura të hapura nga organizata 

juaj, përfshirë ndërtimin e kapaciteteve? 

Po, individët, grupi i individëve dhe organizatat 

e tjera informale që plotësojnë kriteret e tjera 

sipas ToR-ve të secilës thirrje, kanë të drejtë të 

aplikojnë për të gjitha thirrjet e hapura nga SCF 

që përfshin Thirrjet e Granteve, Thirrjet për 

Ndërtimin e Kapaciteteve dhe organizimin e 

sesioneve të informacionit, ngjarjet e rrjetit dhe 

thirrje të hapura për ndërtimin e komunitetit. 

2 Cila është shuma maksimale financiare që 

mund të vendosim në modelin e aplikimit të 

buxhetit për thirrjen e hapur për ndërtimin e 

kapaciteteve? 

Buxheti duhet të plotësohet në përputhje me 

burimet financiare të aplikantëve të nevojshëm 

për të përmbushur aktivitetet dhe kriteret e 

thirrjes sipas ToRs. 

Sidoqoftë, pritet që niveli i angazhimit, i matur 

në ditë, të mos jetë më pak se 40 ditë në total, 

përfshirë ditët e trajnimit, për të gjithë 

organizatën, grupin joformal ose individët. Në 

rast të individëve dhe grupeve joformale, grupi i 

trajnerëve nuk duhet të jetë më pak se 2 
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trajnerë. 

 

Thirrje për konsulent për organizimin e sesioneve të informacionit, eventeve të networking 
dhe ndërtimin e komunitetit 

1 A ekziston një model i aplikimit të buxhetit 

për Ndërtimin e Komunitetit i ngjashëm me 

thirrjet për grante? 

Lidhur me thirrjen për organizimin e sesioneve 

të informimit, eventeve të networking dhe 

ndërtimin e komunitetit, SCF nuk ka përfshirë 

një model buxhetor për aplikimin. Kjo do të 

thotë që aplikantët mund të aplikojnë pa 

paraqitur një model buxheti. Sidoqoftë, as 

penalizimi dhe as kreditet nuk do t'u jepen 

aplikuesve që kanë dorëzuar një buxhet si 

plotësues të kërkesave të tjera sipas ToRs. 

 

	


