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Identifikuesi i thirrjes: CEnTOUR_FSTP 

Titulli i thirrjes: CEnTOUR Thirrja për përzgjedhje dhe mbështetje për palët e treta 

Data e Publikimit: E marte 27 Korrik 2021  

Afati i fundit për Dorëzim: E merkurё 29 shtator 2021, ora 17.00 (koha lokale e secilit vend). 

 

 

2. OBJEKTIVAT E PROJEKTIT DHE PËRSHKRIMI I SKEMËS SË MBËSHTETJES 

Një ekonomi rrethore është një sistem ekonomik që zëvendëson konceptin e 'fundit të jetës' me reduktimin, ripërdorimin 

alternativ, riciklimin dhe rikuperimin e materialeve në proceset e prodhimit / shpërndarjes dhe konsumit. Ajo operon në 

nivelin mikro (produktet, kompanitë, konsumatorët), nivelin meso (parqet eko-industriale) dhe nivelin makro (qyteti, 

rajoni, kombi dhe më gjerë), me synimin për të arritur zhvillimin e qëndrueshëm, duke krijuar në të njëjtën kohë cilësinë 

e mjedisit, prosperitet ekonomik dhe barazi shoqërore, në të mirë të gjeneratave aktuale dhe atyre të ardhshme 

(Kirchherr et al, 2017). 

E zbatuar në sektorin e turizmit, një Ekonomi Rrethore (ER) mund të çojë në ndryshime drastike dhe inovacione 

premtuese në bizneset ekzistuese ndërsa mban potencial të madh për operatorët e turizmit për të arritur një 

qëndrueshmëri dhe përfitim më të madh, si dhe mundësi inovative të marketingut. Prandaj është e rëndësishme të 

fillojmë rritjen e ndërgjegjësimit në ndërmarrjet dhe t'i shoqërojmë ato për të zhvilluar dhe zbatuar zgjidhje praktike 

rrethore. 

CEnTOUR projekti (Ekonomia Rrethore në Turizëm) synon të mbështesë zbatimin e ndërtimit të kapaciteteve gjithashtu 

përmes një skeme mbështetëse për NVM-të në sektorin e turizmit në 5 vende evropiane (Itali, Spanjë, Maqedonia e 

Veriut, Moldavi, Greqi) gjë që do të çojë kompanitë të arrijnë nivele të ndryshme të inovacioneve të ekonomisë rrethore. 

Kjo rrugë do të lidhet gjithashtu me idenë e "afrimit të vendit", thelbësore në industrinë e turizmit, e cila do të ndihmojë 

NVM-të të zhvillojnë aftësitë e marketingut dhe promovimit duke shfrytëzuar faktorin e qëndrueshmërisë. Rajonet që 

janë zgjedhur kanë aftësi aktuale të turizmit (gjithashtu si destinacione të përcaktuara mirë) dhe potencial për 

përmirësim/zhvillim. 

NVM-të, në veçanti të sektorit të turizmit, po i afrohen ngadalë sfidave të kalimit nga një model ekonomik linear në një 

rrethor dhe, duke pasur parasysh madhësinë e tyre mesatare, normalisht nuk kanë burime dhe aftësi për ta përballuar 

atë me mjetet dhe metodologjitë e duhura. 

CEnTOUR skema synon të mbështesë NVM-të në zhvillimin dhe zbatimin e bizneseve rrethore (në drejtim të transferimit 

të njohurive, aftësive, inovacionit, çertifikimeve) dhe t'i realizojë ato brenda një sistemi të integruar për zhvillimin lokal. 

 

68 NVM-të e Turizmit (Palët e Treta) do të zgjidhen në 5 vendet pjesëmarrëse si më poshtë: 

N. 18 NVM në Itali, 

N. 14 NVM në Spanjë, 

N. 12 NVM në Moldavi, 

N. 12 NVM në Maqedoninë e Veriut, 

N. 12 NVM në Greqi. 

 

NVM-të e mbështetura do të përfshihen në: 

- Një program për ndërtimin e kapaciteteve përmes një kursi specifik trajnimi të bërë nga seanca online dhe 

seanca ballë për ballë për secilin pjesëmarrës;    
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- - Një program transnacional i transferimit të njohurive midis kompanive që kanë mbetur prapa për sa i përket 

ERr dhe kompanive që kanë zhvilluar tashmë një qasje më të përparuar ndaj ERr nga iniciativat e kolegëve për kolegët, 

vizitat studimore dhe panairet ndërkombëtare; 

- Një program akselerimi që synon zhvillimin e një strategjie specifike inovacioni për të zbatuar zgjidhje rrethore 

(përfshirë një Skemë Certifikimi - ECOLABEL / EMAS - për një përzgjedhje të NVM-ve pjesëmarrëse). 

 

Skema e Mbështetjes do të fuqizojë NVM-të të integrojnë parimet e ekonomisë rrethore në operacionet e tyre, ndërsa 

përqendrohet posaçërisht në 5 temat e mëposhtme: 

1. Përpunimi dhe ripërdorimi i mbetjeve ushqimore; 

2. Zgjidhja pa plastikë dhe ridizajnimi i paketimit; 

3. Konsumi i përbashkët si një mënyrë komunale për të gjetur modele alternative dhe efikase të biznesit dhe në të njëjtën 

kohë për të rritur qasjen e turizmit drejtuar nga komuniteti. 

4. Përmirësimi i konkurrencës së tregjeve tradicionale të turizmit dhe përmirësimi i atraktivitetit të destinacioneve; 

5. Përmirësimi i dukshmërisë së Vendeve/Rajoneve përmes tregjeve në zhvillim si shumë të orientuara nga ERr dhe 

inovative. 

 

 

3. PËRFITIMET PËR NVM-TË PJESËMARRËSE 

 

Projekti CEnTOUR do të zhvillojë kurse inovative trajnimi, mësim nga kolegët dhe transferimin e njohurive për NVM-të 

dhe ndërmarrjet fillestare në sektorin e turizmit. Kompanitë e zgjedhura do të jenë në gjendje të mësojnë potencialin e 

zbatimit të Ekonomisë Rrethore në veprimtarinë e tyre (përfitimet e biznesit, prokurimi i zinxhirëve të biznesit, qeverisja, 

modelet e biznesit, dizajni, teknologjitë, treguesit e financimit ...). 

NVM-të e zgjedhura do të përfshihen në ngjarje interaktive dhe eksperimentale të tilla si vizitat studimore, vizitat ballë 

për ballë, dhe do të kenë mbështetjen nga facilitatorët e KE me një mendim specifik të trajnimit për secilin vend / rajon 

të referencës. 

Forcimi i kapaciteteve të NVM-ve në Ekonominë Rrethore do të bëhet gjithashtu përmes transferimit të njohurive midis 

kompanive me përvojat më të mira për sa i përket qëndrueshmërisë: 

 

- takim me inovatorë, ofrues, ekspertë; 

- përmirësimi i zinxhirit të furnizimit dhe bashkëpunimet ndër-sektoriale; 

- hyrja në rrjetet ndërkombëtare; 

- maksimizimi i burimeve, ulja e kostove të lidhura me efikasitetin e burimeve; 

- përfshirja në aktivitetet promovuese dhe shpërndarëse si në nivelin rajonal, kombëtar dhe atë të BE-së. 

 

       

4. LISTA E AKTIVITETEVE TË PRANUESHME PËR T'U FINANCUAR DHE LLOJET E KOSTOVE 

Aktivitetet e pranueshme lidhen me kategoritë e mëposhtme të kostove: 

● Investime të qëndrueshme dhe të gjelbërta 

● Shpenzimet e udhëtimit, regjistrimit dhe akomodimit 
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dhe do të përfshijë: 

1) Duke iu referuar investimeve të qëndrueshme dhe të gjelbra, NVM-të e mbështetura do të marrin pjesë, brenda 

kohëzgjatjes së Skemës së Mbështetjes, në aktivitetet e mëposhtme: 

● një vlerësim të nevojave të personalizuara për secilën NVM pjesëmarrëse kryer nga ekspertët e projektit që do 

të çojë në një strategji të personalizuar të inovacionit për secilën NVM; 

● përshpejtimin dhe zhvillimin e strategjisë, të bashkë-projektuar nga projekti dhe në përputhje me NVM-të. Dy 

nga pesë vendet do të jenë gjithashtu zona e testimit për një strategji të marketingut kolektiv, bazuar në strategjitë e 

zhvilluara; zbatimi i inovacioneve përmes një faze testimi, siç tregohet në strategjinë e inovacionit që do të zhvillohet së 

bashku nga projekti dhe NVM-të. Implementimi mund të përfshijë: studimin e fizibilitetit të pajtueshmërisë së 

çertifikimit (ECOLABEL, EMAS, ..) ose realizueshmërinë dhe zbatimin e një skeme certifikimi, përcaktimin dhe 

marrëveshjet e zinxhirit të furnizimit, përshtatjen e proceseve dhe produkteve, aktivitete të tjera që do të përcaktohen 

si rezultat i ndërtimit të kapacitetit dhe periudha e nxitimit. 

Kostot e pranueshme në lidhje me aktivitetet e mësipërme janë::  

● përshtatjet e përputhshmërisë / dokumentacioni / mbledhja e të dhënave etj. në funksion të skemave të 

çertifikimit; kostot e çertifikimit / standardizimit në varësi të fizibilitetit (përjashtuar mallrat e konsumit); 

● aktivitetet në lidhje me zinxhirin e furnizimit dhe përshtatjen e proceseve dhe produkteve (p.sh. përmirësimi i 

shfrytëzimit të burimeve alternative për qëndrueshmëri energjike dhe kontrata të energjisë, kursime uji dhe ripërdorim 

të ujërave të zeza për menaxhim rrethor të lakut të ujit; skemat e transportit, materiali i informacionit / marketingut, 

furnizimet për të investimet në një infrastrukturë fizike nuk janë të pranueshme) dhe kostot e shërbimeve këshilluese 

dhe përmirësimit të aftësive (për shembull: në hartimin e nevojave specifike të qëndrueshmërisë që duhet të adresohen 

nga një NVM individuale; në matjen e ndikimit mjedisor dhe social të operacioneve të NVM-të, në menaxhimin e 

operacioneve në një mënyrë më miqësore me mjedisin etj.). 

Brenda kësaj kategorie kostot që mund të konsiderohen të pranueshme janë ato që lidhen për shembull me: blerjen e 

të dhënave / analizave, materialeve dhe shërbimeve në lidhje me testet / prototipet, blerjen e mjeteve / instrumenteve 

për menaxhimin e zinxhirëve të furnizimit, kostot për modelimin dhe shtypjen / dixhitalizimin të materialeve të 

qëndrueshme të komunikimit rreth qëndrueshmërisë dhe pajisjeve dixhitale / aplikacionit për marketing të 

qëndrueshëm (p.sh. kartat e informacionit dhe etiketat që vendosen në dhoma dhe në holle për të informuar klientët 

në lidhje me shërbimet e transportit publik ose për të sugjeruar sjellje të qëndrueshme - politika për ndryshimin e 

peshqirëve, sugjerime për zvogëlimin e humbjes së ushqimit, etj.),  

2) Duke iu referuar shpenzimeve të udhëtimit, regjistrimit dhe akomodimit, aktivitetet e pranueshme lidhen me 

programet e Ndërtimit të Kapaciteteve dhe Njohurive dhe përfshijnë: 

● 22 orë trajnim online (nuk parashikohen shpenzime udhëtimi, regjistrimi dhe akomodimi); 

● 4 ½ ditë sesione trajnimi ballë për ballë në shtetin e aktivitetit dhe disa punë individuale në mes kësaj 

(shpenzimet e udhëtimit dhe shtesat ditore të parashikuara); 

● pjesëmarrja në një vizitë studimore + panair në nivelin e BE - vetëm për një numër të kufizuar të NVM - në 

mënyrë indikative 5 NVM, një për secilin vend (parashikohen shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit); 

● Një seminar lokal ballë për ballë 1 ½ ditor, në shtetin kudo mbahet aktiviteti, për të nxitur krijimin e ideve dhe 

zgjidhjeve inovative për t'u bërë më rrethore (parashikohen shpenzimet e udhëtimit dhe shtesat ditore); 

● 3 uebinarë online në lidhje me temat e fushave tematike të fokusit dhe 4 konferenca online me palët e 

interesuara frymëzuese / udhëheqëse ndërkombëtare (nuk parashikohen shpenzime të udhëtimit, regjistrimit dhe 

akomodimit); 
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● pjesëmarrje active online në Komunitetin e Praktikës (nuk parashikohen shpenzime udhëtimi, regjistrimi dhe 

akomodimi). 

Kostot e pranueshme në lidhje me aktivitetet e mësipërme janë: 

● kostot e udhëtimit (fluturimi, treni, autobusi, makina,…) duke lejuar pjesëmarrjen aktive të një anëtari të stafit 

të SME-ve të zgjedhura të turizmit në aktivitetet e mbështetjes ballë për ballë të organizuara nga konsorciumi i projektit; 

● kostot e lejimit ditor që lejojnë pjesëmarrjen aktive të NVM-ve të turizmit në aktivitetet e mbështetjes ballë për 

ballë të organizuara nga konsorciumi i projektit; 

● kostot e regjistrimit dhe akomodimit që lejojnë pjesëmarrjen aktive në një ngjarje të organizuar nga konsorciumi 

(1 vizitë studimore + panair) për NVM të zgjedhura. 

Shpenzimi maksimal për shpenzimet e udhëtimit, regjistrimit dhe akomodimit është 40% e shumës maksimale të grantit 

nëse kompania merr pjesë në vizitën studimore + panairin, përndryshe 20% të shumës totale.  

Pjesëmarrësit në vizitat studimore do të zgjidhen midis ndërmarrjeve që nuk synojnë të marrin një certifikim ECOLABEL 

ose EMAS dhe referenti i të cilave ka një rrjedhshmëri të gjuhës angleze, pas renditjes së arritur në zgjedhjen aktuale. 

Nëse kushtet e jashtme do të kufizojnë të organizojnë vetëm ngjarje online (vizita studimore, panaire,…), burimet që nuk 

mund të shpenzohen për udhëtime, regjistrim dhe akomodim duhet të zhvendosen në Investime të Qëndrueshme dhe 

të Gjelbra. 

Midis 68 kompanive përfituese të palëve të treta, projekti synon të marrë të paktën 20% të tyre përmes studimit të 

fizibilitetit për çertifikime dhe 10% të NVM-ve për të marrë çertifikime (EMAS ose ECOLABEL). 

 

5. KRITERET E SYNUARA DHE TË PRANUESHMËRISË 

 

Mund të aplikojnë NVM që bien në kategoritë e mëposhtme (klasifikimi NACE Rev. 2) i industrive të turizmit: 

- 55.1 Hotele dhe akomodime të ngjashme;  

- 55.2 Strehim për pushime dhe akomodime të tjera për qëndrim të shkurtër;  

- 55.3 Vend kampinge, parqet e automjeteve rekreative dhe parqet e rimorkiove;  

- 79 Agjencia e udhëtimit, shërbimi i rezervimit të operatorit turistik dhe aktivitetet e lidhura me të.  

 

Për t'u pranuar në përzgjedhje, 68 NVM do të hasin gjithashtu këto kërkesa (shih gjithashtu paragrafin 9 "Procesi i 

vlerësimit dhe komisionet"): 

- të jenë ndërmarrje të vogla dhe të mesme (NVM) siç përcaktohet në rekomandimin e BE 2003/361, që kanë një 

status të pavarur ligjor (konsorciumet do të përjashtohen); 

- e kanë origjinën nga 5 vende: 18 nga Italia, 14 nga Spanja, 12 nga Moldavia, 12 nga Maqedonia e Veriut, 12 nga 

Greqia. 

 

6. DEKLARATAT DHE DETYRIMET E PJESËMARRËSVE 

 

Pjesëmarrësit duhet të respektojnë deklaratat dhe detyrimet e mëposhtme: 

- deklarojnë se nuk kanë marrë fonde nga subjekte të tjera për të njëjtat kosto; 

- detyrimi të dorëzojnë raporte, ju lutemi referojuni paragrafit 13; 
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- detyrimi për të mbajtur të dhëna dhe dokumente të tjera mbështetëse në lidhje me kostot e financuara për të 

paktën 5 vjet; 

- detyrimi i përgjithshëm për të marrë pjesë siç duhet në aktivitete (të paktën 90%); 

- duke mos qenë sipërmarrës në vështirësi (sipas pikës 14 të Rregullores së Komisionit (BE) Nr. 651/2014 të 17 

Qershorit 2014); 

- ttë veprojë në një nga aktivitetet e regjistruara të biznesit të listuara në Thirrjen për Njoftim; 

- duke mos rënë në ndonjë nga kriteret e përjashtimit të zbatueshme për pjesëmarrjen në thirrjen për shpallje; 

- duke pranuar përgjegjësinë e tyre për saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave dhe dokumenteve të paraqitura, 

dhe të gjitha kushtet dhe detyrimet e përcaktuara në Thirrje; 

- pranimi i dhënies së lejes partnerëve të projektit CEnTOUR për të përpunuar të dhënat vetëm për qëllime 

menaxhimi dhe statistikore (përfshirë publikimin e informacionit të përgjithshëm) edhe përmes pajisjeve dixhitale në 

lidhje me sigurinë dhe privatësinë brenda ligjit. Përpunimi i të dhënave nga Partnerët e Projektit CEnTOUR do të bëhet 

në përputhje me dispozitat e Rregullores (BE) 2016/679 dhe ligjeve pasuese të transpozimit (së bashku, '' GDPR ''); 

- duke mos dorëzuar aplikime të tjera në përputhje me këtë thirrje të projektit CEnTOUR. NVM-ja e 

lartpërmendur mund të paraqesë vetëm një kërkesë në këtë Thirrje të Hapur, në rast të paraqitjeve të shumta, vetëm 

kërkesa e fundit e marrë do të merret në konsideratë; 

 

6.1 1 PËRGJEGJËSIA, MOSMARRËVESHJET, ZVOGËLIMI DHE REVOKIMI I GRANTIT 

 

A) Përgjegjësia e Konsorciumit 

Konsorciumi nuk mund të mbajë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara përfituesve të palëve të treta si pasojë e 

implementimit të aktiviteteve, përfshirë edhe për neglizhencë të rëndë 

Konsorciumi nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo dëm të shkaktuar nga ndonjë prej përfituesve të palës së tretë të 

përfshirë në aktivitet, si pasojë e zbatimit të Marrëveshjes së Përfituesit të Palës së Tretë. 

 

B) Përgjegjësia e përfituesve të palës së tretë 

Me përjashtim të rastit të një forcë madhore, përfituesit e palës së tretë duhet të dëmshpërblejnë Konsorciumin për çdo 

dëm që pëson si rezultat i zbatimit të veprimit ose sepse veprimi nuk ishte zbatuar në përputhje të plotë me 

Marrëveshjen e Përfituesit të Palës së Tretë. 

Kontributi zvogëlohet ose tërhiqet nga anëtarët e Konsorciumit në rastet e mëposhtme: 

● përfituesi i palës së tretë nuk merr pjesë në të paktën 90% të aktiviteteve; 

● Aktivitetet e zbatuara nuk përputhen me standardet e cilësisë të kërkuara nga Konsorciumi dhe të përcaktuara 

në secilën Strategji të Inovacionit të NVM-ve; 

● raportimi nuk përputhet me kërkesat e përcaktuara në paragrafin 13. 

 

Në çdo moment të zbatimit të veprimit dhe më pas, Konsorciumi ka të drejtë të kryejë kontrolle, rishikime dhe auditime, 

për të konstatuar: 

- përdorimin e duhur të mallrave dhe shërbimeve të financuara; 

- pajtueshmëria me detyrimet e thirrjes; 

- vërtetësia e deklaratave dhe informacioneve të prodhuara nga përfituesi i palës së tretë. 
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Ndodhur në situatat e mësipërme ose në rast të pamundësisë së kryerjes së kontrolleve, rishikimeve dhe auditimeve për 

arsye që i atribuohen përfituesit të palës së tretë, kontributi mund të revokohet ose zvogëlohet dhe mund të çojë në 

ndjekje penale sipas ligjit kombëtar. 

 

Kontributi do të revokohet në rast të heqjes dorë nga kontributi nga përfituesi i palës së tretë. 

 

Në rast revokimi, çdo parafinancim i marrë nga përfituesi i palës së tretë duhet të rimbursohet, përfshirë interesat ligjore, 

në Konsorcium brenda 15 ditëve kalendarike nga komunikimi zyrtar.  

 

6.2 KONTROLLE, RISHIKIME, AUDITIME DHE HETIME - ZGJERIMI I GJETJEVE 

 

A) Kontrolle, rishikime dhe auditime nga Agjencia, Komisioni dhe Konsorciumi 

 

A.1 E drejta për të kryer kontrolle 

Agjencia, Komisioni ose Konsorciumi - gjatë zbatimit të veprimit ose më pas - do të kontrollojë zbatimin e duhur të 

veprimit dhe pajtueshmërinë me detyrimet sipas Marrëveshjes, duke përfshirë vlerësimin e rezultateve dhe raporteve. 

Për këtë qëllim, Agjencia, Komisioni ose Konsorciumi mund të ndihmohen nga persona ose organe të jashtme. 

 

Agjencia, Komisioni ose Konsorciumi gjithashtu mund të kërkojë informacion shtesë. Ata mund të kërkojnë nga 

përfituesit e palës së tretë që t'ia sigurojnë atë informacion direkt. 

Agjencia, Komisioni ose Konsorciumi gjithashtu mund të kërkohet informacion tjetër. Ata mund të kërkojnë nga kërkuesit 

e palës së tretë që do të sigurojnë atë informacion direkt. 

 

A.2 E drejta për të kryer rishikime 

Agjencia, Komisioni ose Konsorciumi mund - gjatë zbatimit të veprimit ose më pas - të kryejë rishikime mbi zbatimin e 

duhur të veprimit (përfshirë vlerësimin e dorëzimeve dhe raporteve) në përputhje me detyrimet sipas Marrëveshjes së 

Përfituesit të Palës së Tretë. 

Shqyrtimet mund të fillojnë deri në pesë vjet pas pagimit të bilancit nga Agjencia te Konsorciumi. Ata do t'i njoftohen 

zyrtarisht përfituesit të palës së tretë në fjalë dhe do të konsiderohet se kanë filluar në datën e njoftimit zyrtar. 

Në rast të një rishikimi nga Agjencia ose Komisioni, rishikimet do t'i njoftohen Konsorciumit dhe Konsorciumit duhet të 

informojnë përfituesit e palëve të treta. 

Përfituesi i palës së tretë në fjalë duhet të sigurojë - brenda afatit të kërkuar - çdo informacion dhe të dhëna përveç 

dorëzimeve dhe raporteve të paraqitura tashmë (përfshirë informacionin mbi përdorimin e burimeve). Agjencia ose 

Komisioni mund të kërkojnë nga përfituesit e palëve të treta që t'ia sigurojnë asaj informacione të drejtpërdrejtë. 

Koordinatori i Konsorciumit, përfituesit ose përfituesit e palëve të treta në fjalë mund të kërkohet të marrin pjesë në 

takime, përfshirë edhe me ekspertë të jashtëm. 

Për rishikime në vend, përfituesit e palëve të treta duhet të lejojnë hyrjen në vendet dhe mjediset e tyre, përfshirë 

personat ose organet e jashtme, dhe duhet të sigurojnë që informacioni i kërkuar të jetë i disponueshëm. 

Informacioni i dhënë duhet të jetë i saktë, preciz dhe i plotë dhe në formatin e kërkuar, përfshirë formatin elektronik. 

 

A.3 E drejta për të kryer auditime 
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Agjencia, Komisioni dhe Konsorciumi mund - gjatë zbatimit të veprimit ose më pas - të kryejnë kontrolle mbi zbatimin e 

duhur të veprimit dhe pajtueshmërinë me detyrimet sipas marrëveshjes së përfituesit të palës së tretë. 

Auditimet mund të fillojnë deri në pesë vjet pas pagimit të bilancit nga Agjencia te Konsorciumi. Ata do t'i njoftohen 

zyrtarisht koordinatorit të Konsorciumit dhe Konsorciumi do të njoftojë përfituesit e palëve të treta në fjalë dhe do të 

konsiderohet se kanë filluar në datën e njoftimit zyrtar. 

Nëse auditimi kryhet mbi një përfitues të palës së tretë, përfituesi i Konsorciumit në fjalë duhet të informojë përfituesin 

e palës së tretë. 

Agjencia ose Komisioni mund të kryejnë auditime direkt (duke përdorur stafin e saj) ose indirekt (duke përdorur persona 

të jashtëm ose organe të caktuar për ta bërë këtë). Ai do të informojë koordinatorin e Konsorciumit, përfituesit dhe 

përfituesit e palëve të treta në lidhje me identitetin e personave ose organeve të jashtme. Ata kanë të drejtë të 

kundërshtojnë emërimin për shkak të konfidencialitetit tregtar. 

Koordinatori i Konsorciumit, përfituesit dhe përfituesit e palëve të treta në fjalë duhet të japin - brenda afatit të kërkuar 

- çdo informacion (përfshirë llogaritë e plota, deklaratat individuale të pagave ose të dhëna të tjera personale) për të 

verifikuar pajtueshmërinë me marrëveshjen e përfituesit të palës së tretë. Agjencia ose Komisioni mund të kërkojnë nga 

përfituesit që t'ia sigurojnë asaj informacione të drejtpërdrejta. 

Për auditime në vend, përfituesit e palëve të treta duhet të lejojnë hyrjen në vendet dhe mjediset e tyre, përfshirë 

personat ose organet e jashtme, dhe duhet të sigurojnë që informacioni i kërkuar të jetë i disponueshëm. 

Informacioni i dhënë duhet të jetë i saktë, preciz dhe i plotë dhe në formatin e kërkuar, përfshirë formatin elektronik. 

 

 

 

B) Hetimet nga Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF) 

 

Sipas rregulloreve nr. 883/20137 dhe nr. 2185/968 (dhe në përputhje me dispozitat dhe procedurat e tyre), Zyra 

Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF) mund - në çdo moment gjatë zbatimit të veprimit ose më pas - të kryejë hetime, 

përfshirë -kontrollet dhe inspektimet në vend, për të përcaktuar nëse ka pasur mashtrim, korrupsion apo ndonjë aktivitet 

tjetër të paligjshëm që prek interesat financiare të BE-së. 

 

C) Kontrollet dhe auditimet nga Gjykata Evropiane e Auditorëve (ECA) 

 

Sipas nenit 287 të Traktatit për funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU) dhe nenit 161 të rregullores financiare nr. 

966/20129, Gjykata Evropiane e Auditorëve (ECA) mund - në çdo moment gjatë zbatimit të veprimit ose më pas - jashtë 

auditimeve. ECA ka të drejtën e qasjes për qëllime të verifikimeve dhe kontrolleve. 

 

D) Pasojat e mosrespektimit 

 

Nëse një përfitues i një pale të tretë shkel ndonjë nga detyrimet e tij sipas kësaj Thirrjeje, çdo kosto e paarsyetuar 

mjaftueshëm do të jetë e papërshtatshme dhe do të refuzohet. 

 

 

6.3 VLERËSIMI I NDIKIMIT TË VEPRIMIT 
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A) E drejta për të vlerësuar ndikimin e veprimit 

 

Agjencia, Komisioni dhe Konsorciumi mund të kryejnë vlerësime të përkohshme dhe përfundimtare të ndikimit të 

veprimit të matur kundër objektivit të programit të BE-së.. 

Vlerësimet mund të fillojnë gjatë zbatimit të veprimit dhe deri në pesë vjet pas pagimit të bilancit nga Agjencia te 

Konsorciumi. Vlerësimi konsiderohet të fillojë në datën e njoftimit zyrtar për koordinatorin ose përfituesit. 

Agjencia ose Komisioni mund t'i bëjnë këto vlerësime drejtpërdrejt (duke përdorur stafin e saj) ose indirekt (duke 

përdorur organe të jashtme ose persona që ka autorizuar ta bëjnë këtë). 

Koordinatori i Konsorciumit, përfituesit dhe përfituesit e palëve të treta duhet të japin çdo informacion të rëndësishëm 

për të vlerësuar ndikimin e veprimit, përfshirë informacionin në format elektronik. 

 

B) Pasojat e mosrespektimit 

 

Nëse një përfitues i një pale të tretë shkel ndonjë nga detyrimet e tij sipas kësaj Thirrjeje, Agjencia dhe përfituesit e 

Konsorciumit mund të zbatojnë masa si refuzimi i kostove të papranueshme, ulja e grantit, rikuperimi i shumave të 

padrejta dhe gjobat e mundshme administrative dhe financiare. 

 

6.4 KONFLIKTI I INTERESIT 

 

A) Detyrimi për të shmangur konfliktin e interesit 

Përfituesit e Konsorciumit dhe përfituesit e palëve të treta marrin të gjitha masat për të parandaluar çdo situatë kur 

zbatimi i paanshëm dhe objektiv i veprimit komprometohet për arsye që përfshijnë interes ekonomik, afinitet politik ose 

kombëtar, lidhje familjare ose emocionale ose ndonjë interes tjetër të përbashkët ('konflikt interesi '). 

 

B) Pasojat e mosrespektimit 

Nëse një përfitues i Konsorciumit ose një përfitues i një pale të tretë shkel ndonjë nga detyrimet e tij sipas kësaj Thirrjeje, 

granti mund të reduktohet dhe Marrëveshja ose pjesëmarrja mund të ndërpritet. 

Shkeljet e tilla mund të çojnë në ndonjë nga masat e tjera si refuzimi i kostove të papranueshme, ulja e grantit, rikuperimi 

i shumave të padrejta dhe gjobat e mundshme administrative dhe financiare. 

 

6.5 KONFIDENCIALITETI 

 

A) Detyrimi i përgjithshëm për të ruajtur konfidencialitetin 

Gjatë zbatimit të veprimit dhe për pesë vjet pas pagimit të bilancit nga Agjencia tek Konsorciumi, të gjitha palët duhet 

të mbajnë konfidenciale çdo të dhënë, dokument ose material tjetër (në çdo formë) që identifikohet si konfidencial në 

kohën kur zbulohet. ('informacion konfidencial'). 

Detyrimet e konfidencialitetit nuk zbatohen më nëse: 

a) pala zbuluese bie dakord të lirojë palën tjetër; 

b) informacioni bëhet i disponueshëm përgjithësisht dhe publikisht, pa shkelur asnjë detyrim konfidencialiteti; 

c) zbulimi i informacionit konfidencial kërkohet nga legjislacioni i BE-së ose kombëtar. 

 

B) Pasojat e mosrespektimit 
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Nëse një përfitues i një pale të tretë shkel ndonjë nga detyrimet e tij sipas kësaj Thirrjeje, granti mund të reduktohet. 

Shkeljet e tilla mund të çojnë në ndonjë nga masat e tjera si refuzimi i kostove të papranueshme, ulja e grantit, rikuperimi 

i shumave të padrejta dhe gjobat e mundshme administrative dhe financiare. 

 

6.6 PROMOVIMI I VEPRIMIT - DUKSHMËRIA E FONDEVE TË BE-SË 

 

A) Aktivitetet e komunikimit nga përfituesit e palës së tretë 

 

A.1 Detyrimi i përgjithshëm për të promovuar veprimin dhe rezultatet e tij 

Përfituesit e palës së tretë duhet të promovojnë veprimin dhe rezultatet e tij. 

 

A.2 Informacion mbi financimin e BE - Detyrimi dhe e drejta për të përdorur stemën e BE 

Në qoftë se Agjencia nuk kërkon ose bie dakord ndryshe, çdo aktivitet komunikimi në lidhje me veprimin (përfshirë në 

konferenca, seminare, në material informacioni, të tilla si broshura, broshura, postera, prezantime, etj., Në formë 

elektronike, përmes mediave sociale, etj.) dhe çdo infrastrukturë, pajisje ose rezultat i madh i financuar nga granti duhet: 

- shfaqin stemën e BE-së 

- përfshini tekstin vijues:: “Ky [fut përshkrimin e duhur, p.sh. raporti, botimi, konferenca, infrastruktura, pajisjet, 

lloji i shënimit të rezultateve, etj.] u financua nga Programi COSME i Bashkimit Evropian.” 

 

Kur shfaqet në bashkëpunim me një logo tjetër, emblema e BE-së duhet të ketë rëndësinë e duhur. 

Për qëllimet e detyrimeve të tyre sipas kësaj Thirrjeje, përfituesit e palëve të treta mund të përdorin stemën e BE-së pa 

marrë më parë miratimin nga Agjencia. 

Megjithatë, kjo nuk u jep atyre të drejtën e përdorimit ekskluziv. 

Për më tepër, ato mund të mos përvetësojnë stemën e BE-së ose ndonjë markë tregtare ose logo të ngjashme, qoftë me 

regjistrim ose me ndonjë mjet tjetër. 

 

A.3 Abdikim që përjashton përgjegjësinë e Agjencisë dhe Komisionit 

Çdo aktivitet komunikimi në lidhje me veprimin duhet të tregojë abidkimin e mëposhtëm: 

“Përmbajtja e kësaj [futni përshkrimin e duhur, p.sh. raporti, botimi, konferenca, etj.] përfaqëson vetëm pikëpamjet e 

autorit  dhe është përgjegjësia e tij / saj e vetme; nuk mund të konsiderohet të pasqyrojë pikëpamjet e Komisionit 

Evropian dhe / ose Këshillit Evropian të Inovacionit dhe Agjencisë Ekzekutive të NVM-ve (EISMEA) ose ndonjë organi 

tjetër të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian dhe Agjencia nuk pranojnë asnjë përgjegjësi për përdorimin që mund 

të bëhet nga informacioni që përmban.” 

 

B) Aktivitetet e komunikimit nga Agjencia dhe Komisioni  

 

E drejta për të përdorur materialet, dokumentet ose informacionin e përfituesve të palëve të treta 

Agjencia, Komisioni dhe Konsorciumi mund të përdorin informacione në lidhje me veprimin, dokumente, veçanërisht 

përmbledhje për botim dhe materiale të dorëzimit publik, si dhe çdo material tjetër, të tilla si fotografi ose materiale 

audio-vizuale të marra nga ndonjë përfitues i palës së tretë (përfshirë në formë elektronike). 

Kjo nuk i ndryshon detyrimet e konfidencialitetit në paragrafin 6.5, të cilat ende zbatohen.  
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E drejta për të përdorur materialet, dokumentet dhe informacionin e përfituesit të palës së tretë përfshin: 

a. përdorimin për qëllimet e veta (në veçanti, vënien e tyre në dispozicion të personave që punojnë për Agjencinë, 

Komisionin ose ndonjë institucion tjetër të BE-së, organin, zyrën ose agjencinë ose organin ose institucionin në Shtetet 

Anëtare të BE-së dhe Konsorciumin; dhe kopjimin ose riprodhimin e tyre në tërësisht ose pjesërisht, në numër të 

pakufizuar); 

b. shpërndarja për publikun (në veçanti, botimi në kopje të shtypura dhe në format elektronik ose dixhital, botimi në 

internet, si skedar i shkarkueshëm ose jo i shkarkueshëm, transmetimi nga ndonjë kanal, shfaqja publike ose prezantimi, 

komunikimi përmes shërbimeve të informacionit për shtyp, ose përfshirja në bazat e të dhënave ose indekset gjerësisht 

të arritshme); 

c redaktimi ose riformulimi për aktivitetet e komunikimit dhe reklamimit (përfshirë shkurtimin, përmbledhjen, futjen e 

elementeve të tjerë (të tilla si meta-të dhëna, legjenda, elemente të tjerë grafikë, vizualë, audio ose tekst), nxjerrjen e 

pjesëve (p.sh. skedarët audio ose video), ndarjen në pjesë , përdorni në një përpilim); 

d. përkthimi; 

e. dhënia e aksesit në përgjigje të kërkesave individuale sipas Rregullores Nr. 1049/200110, pa të drejtë riprodhimi ose 

shfrytëzimi; 

f. ruajtja në letër, elektronike ose formë tjetër; 

g. arkivimin, në përputhje me rregullat e zbatueshme të menaxhimit të dokumenteve, dhe 

he drejta për të autorizuar palët e treta për të vepruar në emër të tij ose nën-licencimin e mënyrave të përdorimit të 

përcaktuara në pikat (b), (c), (d) dhe (f) për palët e treta nëse është e nevojshme për komunikimin dhe aktivitetet e 

publikimit të Agjencia, Komisioni dhe Konsorciumi. 

 

Meqenëse e drejta e përdorimit u nënshtrohet të drejtave të një përfituesi të palës së tretë (përfshirë personelin), 

përfituesi i palës së tretë duhet të sigurojë që ajo të jetë në përputhje me detyrimet e saj sipas marrëveshjes së palës së 

tretë të Përfituesit (në veçanti, duke marrë miratimin e nevojshëm nga palët e treta të shqetësuar). 

Kur është e zbatueshme (dhe nëse sigurohet nga përfituesit), Agjencia, Komisioni dhe Konsorciumi do të fusin 

informacionin vijues: “© - [viti] - [emri i pronarit të së drejtës së autorit]. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Licencuar në 

Këshillin Evropian të Inovacionit dhe Agjencinë Ekzekutive të NVM-ve (EISMEA) dhe Bashkimin Evropian (BE) nën kushte.” 

 

C. Pasojat e mosrespektimit 

Nëse një përfitues shkel ndonjë nga detyrimet e tij sipas kësaj Thirrjeje, granti mund të reduktohet. 

 

6.7 KËRKESAT SPECIFIKE KOMBËTARE 

 

Aplikantët duhet të marrin në konsideratë gjithashtu duke ndjekur kërkesat specifike kombëtare. 

 

NVM-të e përshtatshme për dhënie financiare në Maqedonine e Veriut duhet të: 

- person juridik i themeluar në përputhje me Ligjin për shoqëritë tregtare dhe i regjistruar në Regjistrin Qendror 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut;  

- të jetë një ndërmarrje mikro, e vogël ose e mesme sipas Rekomandimit të BE 2003/361; 

- Të jet me shumicën e strukturës së pronësisë të Maqedonisë së Veriut (prej 50,1% ose më shumë); 

- Aktivitetet kryesore të biznesit të aplikantëve duhet të jenë të lidhura ngushtë me aktivitetet për të cilat 

paraqitet aplikimi, në kuadër të konkurseve të granteve; 
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- Asnjë procedurë falimentimi ose likuidimi nuk është filluar kundër kompanisë; 

- Mungesa e recetave ose dëmtimi i shkaktuar mjedisit; 

 

Brenda kritereve të përgjithshme të pranueshmërisë (shih paragrafin 5), e drejta për financim është e hapur për të gjitha 

aktivitetet ekonomike përveç: 

- aktivitetet e prodhimit, tregtisë ose shërbimit që nuk janë në përputhje me ligjin e Maqedonisë së Veriut; 

- prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe municioneve të çdo lloji; 

- kazinotë dhe personat e tjerë juridikë për organizimin e lojërave të fatit dhe lojërave të tjera argëtuese; 

- prodhues të qymyrit; 

- kompanitë e besimit dhe kompanitë e sigurimeve; 

- institucionet financiare; 

- organizatat e mikrofinancës, shoqëritë e kursimeve dhe kredive; 

- ndërmarrjet e këmbimit valutor dhe dyqanet e pengjeve; 

 

7. FORMA DHE SHUMA E MBËSHTETJES FINANCIARE 

 

NVM-të e mbështetura do të marrin një shumë të barabartë me shumën maksimale të treguar më poshtë ose kostot 

aktuale të bëra nëse janë më pak se shuma maksimale. 

Për shkak të ndryshimeve të papërfillshme midis kostove në secilin nga 5 vendet ku ndodhen NVM-të e turizmit, janë 

konsideruar 3 nivele të kontributit financiar: 

12 NVM në Greqi: 4,100.00 € për secilën kompani 

18 NVM në Itali: 5,500.00 € për secilën kompani 

12 NVM në Republiken e Moldavisë: 4,100.00 € për secilën kompani 

12 NVM në Maqedoninë e Veriut: 3,000.00 € për secilën kompani 

14 NVM në Spanjë: 5,500.00 € për secilën kompani 

 

Brenda shumave maksimale të përcaktuara më sipër, NVM-të do të detyrohen të marrin pjesë në të gjitha aktivitetet e 

renditura në paragrafin 4. Kontributet do të llogariten: 

- si një shumë e barabartë me shumën maksimale nëse kostot aktuale janë më të mëdha se shuma maksimale 

OSE 

- pasi kostot aktuale rimbursohen me 100% nëse janë më të ulëta se shuma maksimale. 

 

Për kostot e pranueshme shih paragrafin 4 Lista e Aktiviteteve të Kualifikueshme. 

 

8. PROCESI I PARAQITJES 

 

Aplikantët duhet të dërgojnë propozimet e tyre në adresën e postës elektronike ose adresën e certifikuar të postës 

elektronike të dhënë nga vendi i tyre anëtar i Konsorciumit brenda afatit zyrtar, të planifikuar për të merkurë 29 shtator 

2021, në orën 17.00 (koha lokale e secilit vend). Propozimet e dërguara pas afatit nuk do të merren parasysh. Dorëzimet 
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duhet të rregullohen në përputhje me formularin e aplikimit (Shtojca 1) të nënshkruar nga Përfaqësuesi Ligjor i 

ndërmarrjes. Kërkesa duhet të përfshijë:  

Shtojca 1 - Formulari i aplikimit i nënshkruar nga Përfaqësuesi Ligjor 

Shtojca  2 - Pyetësori i vlerësimit paraprak (online). 

 

Vetëm një propozim për aplikant mund të paraqitet për financim në këtë thirrje të hapur. Aplikantëve do t'u kërkohet të 

konfirmojnë se nuk do të dorëzojnë ndonjë propozim tjetër në të njëjtën Thirrje të Hapur në Deklaratë që do të pranohet 

përpara se të dorëzojnë Formularin e Aplikimit. Nëse nga Komisioni Vlerësues identifikohen më shumë se një propozim 

për aplikant, do të vlerësohet vetëm propozimi i fundit që është dorëzuar sipas kohës. 

 

PROCESI I PARAQITJES 

Kërkesa duhet të dorëzohet me email siç tregohet këtu më poshtë: 

Itali: cciaa@pec.marche.camcom.it  

Greqi: ebex@otenet.gr  

Spanjë: internacional@camaracantabria.com  

Maqedonia e Veriut: bic@seeu.edu.mk  

Moldavi: centour@odimm.md  

 

Aplikimet duhet të dorëzohen me titullin sic vijon: Thirrje për përzgjedhje projekti CEnTOUR - EMRI I KOMPANISË 

 

Gjuha e paraqitjes: dokumentet duhet të jenë në gjuhët kombëtare të secilit partner 

 

Aplikimi duhet të dorëzohet me specifikimet e mëposhtme kombëtare:: 

Itali: me nënshkrim dixhital ose nënshkrim autograf me një kopje të dokumentit të identitetit të Përfaqësuesit Ligjor 

Greqi: me skedar pdf nënshkrim 

Spanjë: PDF file Aplikimi i nënshkurar dhe i vulosur  

Maqedonia e Veriut: nënshkrim dhe vula e kompanis, në pdf file e skenuar. 

Moldavi: me nënshkrim dhe vulë të kompanisë, pdf. file 

 

Uebfaqe për publikimin e thirrjeve 

Njoftimi i Thirrjes së Hapur do të publikohet në faqen e internetit të projektit CEnTOUR www.circulartourism.eu dhe në 

secilën ueb faqe të anëtarit të Konsorciumit: 

CCIAA Marche: www.marche.camcom.it 

Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it 

Ecores: www.ecores.eu 

ODIMM: www.odimm.md 

BICT: https://techpark.seeu.edu.mk/ 

Chamber of Commerce of Xanthi: www.ebex.gr 

Camara de Cantabria: www.camaracantabria.com 

Forum AIC: www.forumaic.org 

Progetto Arcadia: progettoarcadia.net 

        

mailto:cciaa@pec.marche.camcom.it
mailto:ebex@otenet.gr
mailto:internacional@camaracantabria.com
mailto:bic@seeu.edu.mk
mailto:centour@odimm.md
http://www.marche.camcom.it/
http://www.univpm.it/
http://www.ecores.eu/
http://www.odimm.md/
https://techpark.seeu.edu.mk/
http://www.ebex.gr/
http://www.forumaic.org/
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Për më tepër, brenda aktiviteteve të shpërndarjes së CEnTOUR, Thirrja e projektit për NVM do të shpërndahet përmes: 

- Kanalet e mediave sociale të CEnTOUR dhe të të gjithë partnerëve (Facebook, LinkedIn, Twitter); 

- Fushata me email tek palët e interesuara drejtpërdrejt nga të gjithë partnerët; 

- Bazat e të dhënave / Rrjetet e të gjithë partnerëve (të tilla si më poshtë: European Circular Economy Stakeholder 

Platform; Necstour, Materia rinnovabile/ Renewable Matter International magazine; Consiglio Nazionale della Green 

Economy, Circularity - Business Europe, Network for cleaner production, Accenture Industry knowledge, Change Hackers 

Dissemination, Circle Economy Think tank – Network, Circular Economy for Food HUB (CEFF HUB) Research and Network, 

Enterprise Europe Network SMEeurope, The Global Tourism Plastic Initiative, Eurochambres, Unioncamere, ...); 

- Sinergji me projekte të tjera Tourcoop COSME (ETGG2030 - European Tourism Going Green 2030, TouriSME - 

Përmirësimi i qëndrueshmërisë së NVM-ve të turizmit përmes transferimit të njohurive, bashkëpunimit ndërkombëtar 

dhe angazhimit të shumë aktorëve,, Tourban - Përshpejtimi i kapacitetit të NVM-ve dhe Dhoma e Tregtisë, Industrisë, 

Shërbimeve dhe Navigacionit në Barcelonë (BCC), SUSTOUR – Promovimi i qëndrueshmërisë midis sektorit evropian të 

operatorëve turistik përmes një qasje të udhëhequr nga biznesi, EU ECO-TANDEM programme). 

      

Mbështetje për aplikantët 

Për të gjitha pyetjet në lidhje me thirrjen e hapur, ju lutemi kontaktoni secilin anëtar të Konsorciumit:  

Pika e kontaktit në Itali:   Laura Melloni (laura.melloni@marche.camcom.it) - CEF 

Andrea Mosconi (andrea.mosconi@marche.camcom.it)  

Paola Fogante (paola.fogante@marche.caocom.it)  

Pika e kontaktit në Greqi: Anthi Panagiotou (anthi@ebex.gr) 

Sofia Tselepidou (sofia@ebex.gr) - CEF  

Pika e kontaktit në Spanjët: Antonio Molleda (amolleda@camaracantabria.com) - CEF 

                                     Blanca Gómez (bgomez@camaracantabria.com)  

Pika e kontaktit në Maqedoninë e Veriut: Gjorgji Rafajlovski (g.rafajlovski@seeu.edu.mk) - CEF 

                                          Avni Arifi (a.arifi@seeu.edu.mk)  

Pika e kontaktit në Moldavi:  Tatiana Chiriac (tatiana.chiriac@odimm.md) - CEF  

                                          Silvia Cangea (silvia.cangea@odimm.md)                                         

 

 

9. PROCESI I VLERËSIMIT DHE KOMISIONET 

 

Procesi i vlerësimit do të zgjasë maksimumi 30 ditë kalendarike nga afati i fundit.  

 

Procesi i vlerësimit do të organizohet në 2 faza. 

Në fazën e parë, stafi i anëtarëve të Konsorciumit do të kontrollojë kualifikimin e secilit kandidat në përputhje me kriteret 

si në paragrafin 5. 

Faza e dytë do të bazohet në vlerësimin e kritereve të dhënies siç specifikohet në paragrafin 11 dhe në pyetësorin e para-

vlerësimit (Shtojca 2). 

Në pesë vendet, vlerësimi do të kryhet së pari nga komisionet vlerësuese të partnerëve kombëtarë të cilët më pas do t'i 

raportojnë Komitetit Drejtues të Projektit.  

https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030
https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030
https://tourisme-project.eu/
https://tourisme-project.eu/
https://tourisme-project.eu/
https://tourisme-project.eu/
https://tourisme-project.eu/
https://tourisme-project.eu/
https://www.tourban.eu/
https://www.tourban.eu/
https://www.tourban.eu/
https://www.tourban.eu/
https://www.tourban.eu/
https://www.tourban.eu/
https://www.eu-ecotandem.eu/
https://www.eu-ecotandem.eu/
https://www.eu-ecotandem.eu/
mailto:laura.melloni@marche.camcom.it
mailto:andrea.mosconi@marche.camcom.it
mailto:paola.fogante@marche.caocom.it
mailto:anthi@ebex.gr
mailto:sofia@ebex.gr
mailto:amolleda@camaracantabria.com
mailto:bgomez@camaracantabria.com
mailto:g.rafajlovski@seeu.edu.mk
mailto:a.arifi@seeu.edu.mk
mailto:tatiana.chiriac@odimm.md
mailto:silvia.cangea@odimm.md
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Komisionet kombëtare vlerësuese do të përbëhen nga 3 anëtarë: Menaxheri i Projektit, Facilitatori i KE-së dhe një anëtar 

i Bordit Drejtues me përvoja në turizëm ose në projekte të qëndrueshmërisë. Secili komision kombëtar do të vlerësojë 

vetëm kompanitë e vendit të vet dhe do të sigurojë një raport përfundimtar kombëtar që do t'i paraqitet Komitetit 

Drejtues deri të premten 29 tetor 2021. 

  

Partnerët e referencës për komisionet kombëtare përcaktohen si më poshtë: 

ITALI: CCIAAM, UNIVPM 

SPANJË: COCIN 

Moldavi: ODIMM 

Greqi: CCIX 

Maqedonia e Veriut: BICT. 

 

ECORES, CSI, Forum AIC, PA do të mbështesë dhe mund të ftohet në komisionet kombëtare për procesin e vlerësimit për 

çështje teknike dhe shkencore.. 

 

Komiteti Drejtues do të vendosë renditjen përfundimtare me pesë lista të NVM-ve të pranuara për secilin vend; secili 

komision i partnerëve kombëtarë do të ratifikojë listat dhe do të ndjekë procedurat për përfituesit e tij të zgjedhur nga 

palët e treta. 

Renditja përfundimtare e kandidatëve të përzgjedhur do të publikohet në faqen e internetit të projektit 

http://circulartourism.eu dhe në faqet e internetit të anëtarëve të Konsorciumit (shih listën në paragrafin 8) brenda ditës 

së hënë 15 nëntor 2021. 

Rezultatet e vlerësimeve do t'i komunikohen secilit kandidat përmes postës elektronike ose postës elektronike të 

vërtetuar. 

 

Në secilin shtet aplikantët do të vlerësohen në bazë të rezultatit të marrë në pyetësorin e para-vlerësimit dhe origjinës 

gjeografike. 

Aplikantët me një zyrë operacionale dhe që do të zbatojnë strategjinë e inovacionit në një nga 5 Rajonet e Fokusit - 

Marche (Itali); Cantabria (Spanjë); Pollog Tetovë (Maqedonia e Veriut); Rrethi Orhei (Moldavi) dhe Maqedonia Lindore 

dhe Trakia (Greqi) - do të kenë përparësi absolute. 

 

Ata do të ndahen në lista kombëtare dhe secila renditje do të vendoset në bazë të rezultatit të tyre të marrë në pyetësorin 

e para-vlerësimit në rendin vijues: 

- NVM-të me një zyrë operacionale dhe që do të zbatojnë strategjinë e inovacionit në një nga 5 Rajonet e Fokusit 

me rezultatin minimal prej 38 pas një rendi në rënie nga rezultati më i lartë (rezultati maksimal 64 pikë); 

- NVM-të nga rajone të tjera me rezultatin minimal prej 38 pas rendi në rënie nga rezultati më i lartë (rezultati 

maksimal 64 pikë);  

Grantet do të caktohen në përputhje me kufijtë numerikë të caktuar për secilin vend, si në paragrafin 2..  

Në rast të kompanive me një rezultat të barabartë, komisionet do të ndjekin rendin kronologjik të aplikimeve. 

Në rast tërheqjeje të një ose më shumë përfituesve të palëve të treta, grantet do t'u caktohen kandidatëve vijues në të 

njëjtën listë renditjeje.  
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Në rast se Konsorciumi do të kërkojë informacione shtesë ose dokumente për të kompletuar aplikimin, pjesëmarrësit 

duhet të japin brenda 10 ditëve kalendarike nga kërkesa, nën dënimin e revokimit. 

 

 

10. POST PËRZGJEDHJA 

 

Kandidatët e përzgjedhur duhet të dërgojnë Aneksin 3 Marrëveshjen e Përfituesit të Palës së Tretë dhe Aneksin 4 Detajet 

Bankare (të nënshkruara siç duhet) brenda 10 ditëve kalendarike pas pranimit, nën dënimin e revokimit. 

 

 

11. KRITERET E DHËNIES 

 

Ekskluzivisht përmes pyetësorit online të para-vlerësimit, i disponueshëm këtu, aplikantët duhet të përshkruajnë 

aftësinë e tyre për të marrë pjesë në programin e CEnTOUR dhe angazhimin e tyre në të mësuarit, përshtatjen dhe 

arritjen e qëllimeve. Pyetësori përbëhet nga pjesët vijuese: 

1) Përvoja, mendimi / prirja për inovacion dhe potenciali për të marrë rezultatet më të mira në përputhje me 

objektivat specifikë të projektit, duke përjashtuar çertifikimin: maksimumi 23 pikë; 

2) Potenciali për të marrë rezultatet më të mira në përputhje me objektivat specifikë të projektit, duke iu referuar 

çertifikimeve EMAS dhe ECOLABEL: maksimumi 41 pikë. 

Kriteret e dhënies janë të detajuara në pyetësorin e Aneksit 2 të Para-vlerësimit. 

 

 

12. MARRËVESHJET E PAGESAVE 

 

Grantet mund të dorëzohen në tre ose një transh..  

 

1.Tre transha: 

 

% llogaritja Kur dokumentet e nevojshme data e dërgimit të dokumenteve 

20% të shumës maksimale brenda 30 ditëve 

kalendarike nga 

nënshkrimi i Marrëveshjes 

(Shtojca 3) 

Marrëveshja e nënshkruar 

(Shtojca 3) 

10 ditë kalendarike pas pranimit 

30% e shumës maksimale 

(përfshirë shpenzimet e 

bëra) 

Shtator 2022 dorëzimi i raportit me 

dëshmi dokumentare të 

shpenzimeve 

Gusht 2022 
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shlyerja përfundimtare e 

shumës maksimale 

(përfshirë shpenzimet e 

bëra) 

brenda 60 ditëve 

kalendarike pas dorëzimit 

të raportit përfundimtar 

me dëshmi të 

dokumentuara të 

shpenzimeve 

dorëzimi i raportit me 

dëshmi dokumentare të 

shpenzimeve 

brenda 30 ditëve kalendarike nga 

përfundimi i aktiviteteve të 

vendosura nga Konsorciumi 

 

 

2. Një transh: 

 

% llogaritja kur dokumentet e nevojshme data e dërgimit të dokumenteve 

shlyerja përfundimtare e 

shumës maksimale 

(përfshirë shpenzimet e 

bëra) 

brenda 60 ditëve 

kalendarike pas dorëzimit 

të raportit përfundimtar 

me dëshmi të 

dokumentuara të 

shpenzimeve 

paraqitja e raportit me 

dëshmi dokumentare të 

shpenzimeve 

brenda 30 ditëve kalendarike nga 

përfundimi i aktiviteteve të 

vendosura nga Konsorciumi 

 

 

Përfituesit e palëve të treta që kërkojnë marrëveshje për tre pagesa duhet ta kërkojnë zyrtarisht këtë përmes postës 

elektronike në të njëjtën adresë të paraqitjes përpara nënshkrimit të Marrëveshjes së përfituesit të palës së tretë 

(Shtojca 3). 

 
Raporti duhet të dërgohet në të njëjtën adresë emaili ose adresë të vërtetuar elektronike të specifikuar në paragrafin 8. 

Ai duhet të plotësohet dhe nënshkruhet siç duhet nga Përfaqësuesi Ligjor i kompanisë (shih paragrafin 13). 

Pagesat do të bëhen vetëm me transfer bankar në llogarinë e treguar nga përfituesi i palës së tretë (Shtojca 4). 

NVM-të duhet të marrin pjesë në të paktën 90% të aktiviteteve të renditura në paragrafin 4.  

 

12.1 RASTET E ZVOGËLIMIT DHE REVOKIMIT TË GRANTIT 

 

Kontributi zvogëlohet ose tërhiqet nga anëtarët e Konsorciumit në rastet e mëposhtme: 

● përfituesi i palës së tretë nuk merr pjesë në të paktën 90% të aktiviteteve, siç tregohet në paragrafin 6; 

● Aktivitetet e zbatuara nuk përputhen me standardet e cilësisë të kërkuara nga Konsorciumi dhe të përcaktuara 

në secilën Strategji të Inovacionit të NVM-ve; 

● Raportimi nuk përputhet me kërkesat e përcaktuara në paragrafin 13. 

 

Në çdo moment të zbatimit të aktiviteteve dhe më pas, Konsorciumi ka të drejtë të kryejë kontrolle, rishikime dhe 

auditime siç thuhet në paragrafin 6. 
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Ndodhur në situatat e mësipërme ose në rast të pamundësisë së kryerjes së kontrolleve, rishikimeve dhe auditimeve për 

arsye që i atribuohen përfituesit të palës së tretë, kontributi mund të revokohet ose zvogëlohet dhe mund të çojë në 

ndjekje penale sipas ligjit kombëtar. 

Kontributi do të revokohet në rast të heqjes dorë të shprehur nga kontributi nga përfituesi i palës së tretë. Në rast 

revokimi, çdo parafinancim i marrë nga përfituesi i palës së tretë duhet të rimbursohet, përfshirë interesat ligjorë, në 

Konsorcium brenda 15 ditëve kalendarike nga komunikimi zyrtar. 

 

13. KËRKESAT E RAPORTIMIT 

 

Në lidhje me kërkesat e raportimit, NVM-të pjesëmarrëse do të: 

 

● dorëzoni, me mbështetjen e partneritetit të projektit, 2 raporte teknike dhe financiare në 1. Gusht 2022 dhe 2. 

deri në 30 ditë nga përfundimi i aktiviteteve të vendosura nga Konsorciumi, duke theksuar a. përparimet teknike, b. 

kostoja e shkaktuar në periudhën raportuese, c. marrja dhe dokumentet mbështetëse të kostove të raportuara të bëra. 

● bashkëpunojnë me partnerin e projektit për vlerësimin dhe raportimin teknik të duhur në fund të projektit, 

duke siguruar gjatë gjithë periudhës së pjesëmarrjes të dhëna, informacion dhe përgjigje ndaj instrumenteve të 

vlerësimit (pyetësorë, studim, intervista,..) 

 

R Modelet e raporteve do të sigurohen nga Konsorciumi dhe ato duhet të plotësohen në përputhje me indikacionet. 

 

Kostot e pranueshme duhet të raportohen si më poshtë: 

● zbatimi i përputhshmërisë, adaptimeve dhe inovacionit:  

- mallra dhe shërbime: kontrata / porosia, faturat / llogaritë fiskale; dëshmi e pagesave; 

- aktivitete në lidhje me zinxhirin e furnizimit dhe përshtatjen e proceseve dhe produkteve (p.sh. përmirësimi i 

shfrytëzimit të burimeve alternative për qëndrueshmëri energjetike dhe kontrata të energjisë, kursime uji dhe 

ripërdorim të ujërave të zeza për menaxhim rrethor të lakut të ujit; skema transporti, materiale informacioni / tregtimi, 

furnizime për shërbime të specializuara për mysafirët. Investimet në një infrastrukturë fizike nuk janë të pranueshme) 

dhe kostot e shërbimeve këshilluese dhe përmirësimit të aftësive (për shembull: në hartimin e nevojave specifike të 

qëndrueshmërisë që duhen adresuar nga një NVM individuale; në matjen e ndikimit mjedisor dhe social të operacioneve 

të NVM-ve , në menaxhimin e operacioneve në një mënyrë më miqësore me mjedisin etj.). 

 

● shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit + shtesat e jetesës për aktivitete ballë për ballë (siç përshkruhet në 

paragrafin 5): rregullat e brendshme të përfituesit të palës së tretë për udhëtimin, nëse ka; prenotim, fatura; dokumente 

të tjera (dëshmitë e pjesëmarrjes siç janë procesverbalet e takimeve, raportet; dëshmitë e pagesave. 

 

Udhëtimet, shpenzimet e akomodimit dhe shtesat duhet të jenë në përputhje me praktikat e zakonshme të NVM-ve ose 

të respektojnë çdo maksimum për shpenzimet e udhëtimit dhe hotelit të vendosur në nivel Kombëtar, cilado që 

mbizotëron.  

Marrëveshjet e udhëtimit duhet t'i japin përparësi përdorimit të mënyrave të transportit publik dhe kolektiv. Do të 

përdoren mjetet më efikase të transportit.  
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Asnjë biletë biznesi ose klasi i parë për transportin ajror nuk është i pranueshëm, pavarësisht nga fakti se kjo mund të 

lejohet nga rregullat e brendshme të institucionit përfitues të palës së tretë. Bileta treni biznesi ose klasi i parë lejohen 

nëse mund të provohet se ato janë opsioni më ekonomik i udhëtimit kur rezervoni biletën (p.sh. përmes pamjeve të 

ekranit të faqeve të rezervimit). 

Tarifat ditore për hotelet konsiderohen si të përshtatshme për kostot, nëse nuk rregullohen në nivelin kombëtar ose të 

brendshëm, kur ato janë nën shumat e përmendura në Rregulloren e Deleguar të Komisionit (BE) 2016/1611 të Korrikut 

2016 të cilat janë në dispozicion në: http: // eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN  

Tarifat më të larta ditore do të konsiderohen si të jashtëzakonshme dhe duhet të justifikohen siç duhet. Shtesat ditore  

duhet të jenë në përputhje me rregullat kombëtare dhe të brendshme të përfituesit të palës së tretë. Nëse nuk 

rregullohet në nivelin kombëtar ose të brendshëm, si dhe në rastin e organizatave ndërkombëtare, shumat maksimale 

të lejueshme ditore janë ato të përcaktuara në listën zyrtare të disponueshme në http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ TXT / HTML /? Uri = CELEX: 32016R1611 & nga = EN 

Të gjitha kostot duhet të jenë të lidhura qartë me aktivitetet e projektit (shih paragrafët 4 dhe 5) 

 

Kostot e bëra në një monedhë tjetër duhet të konvertohen në euro në mesataren e kurseve ditore të këmbimit të botuara 

në serinë C të Gazetës Zyrtare të BE-së të përcaktuara gjatë periudhës përkatëse të raportimit. Nëse asnjë kurs ditor i 

këmbimit të euros nuk botohet në Gazetën Zyrtare të BE-së për monedhën në fjalë, kursi i përdorur duhet të jetë 

mesatarja e kurseve mujore të këmbimit të kontabilitetit të vendosura nga Komisioni dhe të publikuara në faqen e tij të 

internetit: https: //ec.europa. be / info / financim-tenderë / si-financim-be-punon / informacion-kontraktorët-dhe-

përfituesit / kursit të këmbimit-inforeuro_en 

 

Të gjithë aplikantët do të marrin trajtim të drejtë dhe të barabartë.  

Informacioni ose lehtësitë e siguruara për çdo aplikant do të jenë njësoj të disponueshëm për të gjithë. 

Të gjitha faturat dhe dokumentet e kontabilitetit duhet të jenë në emër të kontributit të kompanisë aplikuese. 

 

Të gjitha shpenzimet për t'u rimbursuar duhet të: 

● të ndodhin në të vërtetë (dhe të gjurmohen, pagesa në para të gatshme nuk janë të lejuara);     

● të jetë e nevojshme për të zbatuar veprimin i cili është subjekt i grantit;    

● të jetë i arsyeshëm dhe i justifikuar, dhe të jetë në përputhje me kërkesat e menaxhimit të shëndoshë financiar, 

veçanërisht në lidhje me ekonominë dhe efikasitetin;    

● janë kryer gjatë veprimit, siç përcaktohet në Nenin 3 të Aneksit 3 (Marrëveshja e përfituesit të palës së tretë); 

● të mos mbulohen nga një grant tjetër i BE-së (shih më poshtë kostot e papranueshme);     

● të jetë i identifikueshëm, i verifikueshëm dhe, në veçanti, i regjistruar në regjistrat e kontabilitetit të përfituesit 

të palës së tretë dhe i përcaktuar në përputhje me standardet e zbatueshme të kontabilitetit të vendit ku është 

themeluar dhe praktikat e tij të zakonshme të llogaritjes së kostos;   

● të jenë në përputhje me kërkesat e ligjeve të zbatueshme kombëtare për taksat, punën dhe sigurimet 

shoqërore; 

● të mbështetet nga regjistra adekuat dhe dokumentacion tjetër për të provuar kostot e deklaruara, siç janë 

kontratat, nënkontratat, faturat dhe regjistrat e kontabilitetit. Për më tepër, praktikat e zakonshme të kontabilitetit të 

kostove të përfituesve dhe procedurat e kontrollit të brendshëm duhet të mundësojnë barazimin e drejtpërdrejtë midis 
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shumave të deklaruara, shumave të regjistruara në llogaritë e tyre dhe shumave të deklaruara në dokumentacionin 

mbështetës. 

Në rast se raportet nuk janë të plota në ndonjë pjesë dhe dokument, konsorciumi mund të kërkojë informacion shtesë; 

pjesëmarrësit duhet të japin brenda 10 ditëve kalendarike nga kërkesa, përndryshe raporti do të refuzohet dhe granti do 

të revokohet. 

 

 

14. MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE 

 

Çdo e dhënë personale nën Thirrjen dhe Marrëveshjen e përfituesit të palës së tretë do të përpunohet nga secili partner 

i Konsorciumit, në përputhje me nenin 13 të Rregullores së BE 2016/679. 

Në Marrëveshjen e përfituesit të palës së tretë (Shtojca 3) Konsorciumi do të tregojë informacione specifike në lidhje me 

përgjegjësitë e të dhënave personale dhe rolet e secilit partner kombëtar. 

Informacioni ose lehtësitë e siguruara për çdo aplikant do të jenë njësoj të disponueshëm për të gjithë. 

Të gjitha faturat dhe dokumentet e kontabilitetit duhet të jenë në emër të kontributit të kompanisë aplikuese. 

Përfituesit e palës së tretë duhet të përpunojnë të dhëna personale sipas Marrëveshjes në përputhje me legjislacionin 

në fuqi të BE-së dhe kombëtar për mbrojtjen e të dhënave (përfshirë autorizimet ose kërkesat e njoftimit).   

Përfituesit e palëve të treta mund t'i japin personelit të tyre akses vetëm në të dhëna që janë rreptësisht të nevojshme 

për zbatimin, menaxhimin dhe monitorimin e Marrëveshjes. 

Përfituesit e palës së tretë duhet të informojnë personelin, të dhënat personale të të cilit janë mbledhur dhe përpunuar 

nga Konsorciumi. Për këtë qëllim, ata duhet t'u sigurojnë atyre deklaratën (at) e privatësisë së Konsorciumit (shih 

Marrëveshjen e përfituesit të palës së tretë), përpara se të transmetojnë të dhënat e tyre Konsorciumit. 


