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CenTOUR Thirrja për përzgjedhje dhe mbështetje për palët e treta 
 

Shtojca 2 - Pyetësori i vlerësimit paraprak ekskluzivisht online 

 

https://docs.google.com/forms/d/1L8Sj2_YFoT5ncvqONw0x8dTj0qUHGg0Kc5_fxmliWE

U/viewform?edit_requested=true  
 

 

 

 

 

PIKËT 
DETAJET E 

REZULTATIT 

VLERA E 

PËRGJIGJES 

KRITERET E 

PËRZGJEDHJES 

NËNGRUPI 1 

Eksperienca, 

Mendësia/ Prirja për 

inovacion dhe 

Potenciali për të 

marrë rezultatet më 

të mira në përputhje 

me objektivat 

specifikë të projektit, 

duke përjashtuar 

çertifikimin 

23 pikë 

   

 

https://docs.google.com/forms/d/1L8Sj2_YFoT5ncvqONw0x8dTj0qUHGg0Kc5_fxmliWEU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1L8Sj2_YFoT5ncvqONw0x8dTj0qUHGg0Kc5_fxmliWEU/viewform?edit_requested=true
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1 

A ka kompania juaj përvojë në projekte 

inovative ose iniciativa në perspektivë të një 

qasjeje të Ekonomisë rrethore ose e 

orientuar drejt një qasjeje të rritjes së 

qëndrueshme në 5 vitet e fundit? 

0-4 
1 për projekt 

4 = ose > 4 projekte 

Po, Jo, Titulli, 

Programi i 

Financimit, kur 

2 

A keni marrë pjesë ju ose ndonjë nga stafi 

juaj në iniciativa për trajnim të cilat janë të 

lidhura me Ekonominë rrethore ose të 

orientuara në një qasje të zhvillimit të 

qëndrueshëm në 5 vitet e fundit?? 

0-3 
1 për iniciativë 

3: = ose >3 iniciativa 
Po, Jo, Titulli, Kur 

Nëse jo, a do të ishit në dispozicion për të 

marrë pjesë në një program trajnimi të 

lidhur me Ekonominë Qarkore ose të 

orientuar në një qasje të qëndrueshme të 

rritjes për ju ose punonjësit tuaj në 2 vitet e 

ardhshme? 

PËRJASHTIM 

 

Po, Jo 
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3 

A do të ishit të interesuar të merrnit pjesë në 

veprime kolektive në perspektivën e një 

Ekonomie rrethore ose të orientuar drejt një 

qasjeje të rritjes së qëndrueshme brenda 

sektorit tuaj (p.sh. strategjitë e marketingut, 

skemat e përbashkëta të mobilitetit, grupe 

blerëse,…)? 

PËRJASHTIM 

 

Po, Jo 

4 
Sa anëtarë të stafit me kohë të plotë janë 

pjesë e organizatës tuaj? 
0-3 

1 = deri 3 

2 = 3 - 8 

3 = > 8 

Numër 

5 
Sa anëtarë të stafit flasin rrjedhshëm gjuhën 

angleze, përfshirë edhe ju? 
0-3 

0 = përjashtim  
1 për secilin anëtar të 

stafit 

3 = 3 ose >  

Numër 



                     

  

 

 

COSME CenTOUR project – COS-TOURCOOP-2019-3-01 
 

 

Nëse të paktën një person flet anglishten, a 

do të ishte në gjendje ai /ajo/ata të merrnin 

pjesë në aktivitetet e projektit? 

PËRJASHTIM 

 

Po, Jo 

6 

A keni menduar tashmë ose a po planifikoni 

veprime specifike për të trajtuar mbeturinat 

e ushqimit, mbeturinat plastike ose 

konsumin e përbashkët. Nëse po, cilat janë 

aktivitetet e parashikuara?? 

0-5 

0 -1 = disa/themelore 

 2-3 = e ndërmjetme 

  

4-5 = komplekse / 

gjithëpërfshirëse 

PYETJE TË 

HAPURA 

7 

Cilat janë përfitimet që shihni në afrimin me 

inovacionin në Ekonomisë rrethore për 

organizatën tuaj, çfarë ju motivon të merrni 

pjesë dhe çfarë prisni? 

0-5 

Konsistenca me qëllimet 

e CEnTOUR mbetjet 

ushqimore/reduktimi i 

plastikës/konsumi i 

përbashkët/etiketimi ose 

jo 0/1 

 

Dhënia e një shembulli 

praktik të zbatimit ose 

jo 0/2 

 

Konsistenca e përgjigjes 

në lidhje me ekonominë 

rrethore (përdorimi i 

burimeve / gjenerimi i 

mbeturinave / 

bashkëpunimi ose qasja 

sistematike) 0-2 

PYETJE TË 

HAPURA 
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KRITERET E 

PËRZGJEDHJES 

NËNGRUPI 2 

Potenciali për të 

përftuar rezultatet 

më të mira në 

përputhje me 

objektivat specifikë 

të projektit, duke iu 

referuar 

çertifikimeve EMAS 

dhe ECOLABEL. 41 

pikë 

  

 

 

Pikët gjenerale 16   

 

 

8 

A keni ndërmarrë tashmë hapa për të arritur 

një çertifikim të menaxhimit mjedisor ose 

një ECOLABEL? (Vlerësimi i mjedisit, 

masat për efiçencës të energjisë ose ujit, 

etj.)? 

0-5 

1 = hapat fillestarë / 

studimi i fizibilitetit 

3 = disa veprime të 

ndërmarra 

5 = shumica e kërkesave 

të përmbushura 

Po, Jo, cilla 



                     

  

 

 

COSME CenTOUR project – COS-TOURCOOP-2019-3-01 
 

 

9 
A po synoni të merrni certifikimin EMAS 

ose ECOLABEL në dy vitet e ardhshme? 
0-8 

Jo = 0 

Po (1 certifikim) = 6 

Po (2 certifikim) = 8 

Po, Jo, Cillin 

10 

A jeni të interesuar të vlerësoni mundësinë e 

certifikimit EMAS ose ECOLABEL për 

organizatën tuaj në dy vitet e ardhshme? 

0-3 

Jo = 0 

Po (1 certifikim) = 2 

Po (2 certifikim) = 3 

Po, Jo, Cillin 

Menaxhimi i 

strukturës së 

Mikpritjes 

6 pikë 
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11 
A keni ndonjë mjet për sigurimin e cilësisë 

ose menaxhimit në organizatën tuaj? 
2 

Jo = 0 

Po = 2 
Po, Jo, Cilin 

12 

A keni një formular për të marrë reagime, 

ankesa dhe sugjerime nga klientët tuaj? 
2 

Jo = 0 

Po = 2 
Po, Jo 

Nëse jo, do të ishit të interesuar për t'i 

siguruar ato? 
2 

Jo = 0 

Po = 2 
Po, Jo 



                     

  

 

 

COSME CenTOUR project – COS-TOURCOOP-2019-3-01 
 

 

13 

A ofroni informacion mbi sjelljet rreth 

qëndrueshmërisë ose mbi mundësitë e 

preferueshme për mjedisin (p.sh. mjetet e 

transportit) që janë në dispozicion për 

mysafirët tuaj në rrafshin lokal? 

2 
Jo = 0 

Po = 2 
Po, Jo 

Energjia 

9 pikë 

   

 

14 
A keni kaldaja (bojler) dhe pajisje tjera 

mjaft efikase? 
3 

 

Po, Jo 
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Nëse jo, do të ishit të gatshëm t'i 

zëvendësonit ato në dy vitet e ardhshme? 
2 

 

Po, Jo 

15 

A rregullohet individualisht temperatura e 

ambientit të përbashkët në zonat me pikën e 

caktuar ≥ 22ºC për gjatë kohës së verës? 

(+/- 2 ° C sipas kërkesës së klientëve) dhe 

pikë të caktuar ≤ 22ºC për gjatë kohës së 

dimrit? (+/- 2 ° C sipas kërkesës së 

klientëve)? 

3 

 

Po, Jo 

Nëse jo, a do të ishit të interesuar për të 

vendosur një sistem kontrolli për të siguruar 

që kriteri i mëparshëm është përmbushur në 

dy vitet e ardhshme? 

2 

 

Po, Jo 
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16 

Për energjinë elektrike të marrë nga rrjeti, a 

keni kontraktuar me furnizues i cili siguron 

50% të energjisë elektrike nga burimet e 

ripërtëritshme të energjisë? 

3 

 

Po, Jo 

Uji 

4 pikë 
    

17 
A keni çezma për kursim të ujit dhe tualetet 

e që lëshojnë ujë dyfish? 
2 

 

Po, Jo 
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Nëse jo, a jeni të gatshëm t'i vëndosni në 

përdorim ato në dy vitet e ardhshme? 
1 

 

Po, Jo 

18 

Për akomodimet turistike: çarçafët dhe 

peshqirët ndërrohen në mënyrë të 

paracaktuar në frekuencë inferiore se çdo 

ditë përveç nëse kërkohet shprehimisht nga 

mysafirët? 

 

Për operatorët turistik: a zgjidhni si 

partnerë për ndërmarrjen tuja akomodime 

turistike të cilat përdorin çarçafë dhe 

peshqirë që ndryshohen me frekuencë më të 

ulët se çdo ditë? 

2 

 

Po, Jo 

Nëse jo, a jeni i gatshëm ta implementoni 

këtë rregull? 
2 

 

Po, Jo 
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Mbeturinat 

6 pikë 
    

19 

Për akomodimet turistike, a përdorni 

ndonjë pako me dozë të vetme për produktet 

që nuk prishen për shërbimet ushqimore, 

përveç kur kërkohet nga ligji? 

 

Për operatorët turistikë: a zgjidhni si 

partnerë të ndërmarrjes suaj akomodime 

turistike të cilat nuk përdorin pako me dozë 

të vetme për produkte që nuk prishen për 

shërbimet ushqimore përveç kur kërkohet 

nga ligji? 

2 

 

Po, Jo  

Për akomodimet turistike: nëse jo, a jeni të 

gatshëm të shmangni përdorimin e pakove 

me dozë të vetme në të ardhmen? 

 

Për operatorët turistikë: nëse jo, a jeni i 

gatshëm ta prezantoni këtë rregull për 

partnerët tuaj? 

1 

 

Po, Jo 
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20 

Për akomodimet turistike: a menaxhoni 

sigurimin e ushqimit që prishet për të 

minimizuar mbeturinat? 

 

Për operatorët turistikë: a zgjidhni si 

partnerë të ndërmarrjes akomodime turistike 

të cilat menaxhojnë sigurimin e ushqimit që 

prishet për të minimizuar mbeturinat? 

2 

 

Po, Jo 

Nëse jo, për akomodimin turistik: nëse jo, a 

jeni i gatshëm të futni masa për të 

parandaluar humbjen e ushqimit në 

strukturën tuaj të akomodimit? 

 

Për operatorët turistikë: nëse jo, a jeni i 

gatshëm ta prezantoni këtë rregull për 

partnerët tuaj? 

1 

 

Po, Jo 

21 

Për akomodimet turistike: a ofroni 

kontejnerë adekuat për ndarjen e 

mbeturinave, të disponueshëm në dhoma 

dhe/ose në secilin kat dhe/ose në një pikë 

qendrore të akomodimit turistik? Për 

operatorët turistikë: a zgjidhni si partnerë të 

ndërmarrjes akomodime turistike që ofrojnë 

kontejnerë adekuat për ndarjen e 

mbeturinave, të disponueshëm në dhoma 

dhe/ose në secilin kat dhe/ose në një pikë 

qendrore të strukturës? 

2 

 

Po, Jo 
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Nëse jo, për akomodimet turistike: nëse jo, a 

jeni të gatshëm t'i vini ato në përdorim? Për 

operatorët turistikë: a jeni të gatshëm ta 

prezantoni këtë rregull për partnerët tuaj? 

1 

 

Po, Jo 

22 
A ka kompania juaj të paktën një vend 

operativ në një nga këto rajone? Cila? 
PRIORITETI 

 

Po,Jo 

Marche (Itali); 

Cantabria 

(Spanjë);  

Polog Tetovo 

(Maqedonia e 

Veriut);  

Orhei District 

(Moldavi)  

Xanthi Region 

(Greqi) 

 


