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Q: Can an organization 
dealing with the rights of 
persons with special needs 
send a project proposal and 
apply for funding? 

 
A: All organizations that 
meet the criteria given in 
the Guidelines for Grant 
Applicants, section 4.1 can 
apply for the Call. 

 
P: Da li organizacija, koja se 
bavi pravima osoba sa 
posebnim potrebama, moz e 
da pos alje prijedlog 
projekta i konkuris e za 
dodjelu sredstava? 

 
O: Sve organizacije koje 
ispunjavaju kriterijume date 
u Smjernicama za 
podnosioce prijedloga 
projekta, sekcija 4.1 se 
mogu prijaviti na Poziv. 
 

 
П: Дали може организација 
што работи за правата на 
лицата со посебни потреби 
да поднесе предлог проект 
и да аплицира за 
финансирање? 
 
О: Сите организации што 
ги исполнуваат 
критериумите дадени во 
Упатството за апликанти за 
проект, дел 4.1 можат да 
аплицираат за Повикот. 

 

P: A mundet një organizatë 

që punon për të drejtat e 

personave me nevoja të 

veçanta të dërgojë një 

projekt propozim dhe të 

aplikojë për mbështetje 

financiare? 

P: Të gjitha organizatat që 

përmbushin kriteret e 

dhëna në Udhërrëfyesin për 

Aplikantët e Grantit, 

seksioni 4.1. mund të 

aplikojnë për këtë thirrje. 

 
 
Q: Is there a possibility to 
apply with a project 
proposal that is directly 
related to the 
implementation of the 

 
P: Da li postoji moguc nost 
prijave prijedloga projekta 
koji se neposredno odnosi 
na realizaciju procesa 
donos enja draft-a lokalnih 

 
П: Дали постои можност да 
се аплицира со предлог-
проект што е директно 
поврзан со спроведување 
на процесот за донесување 

 
P: Eshtë e mundur të 

aplikohet me një projekt 

propozim që lidhet 

drejtëpërsëdrejti me 



 

 

process of development of 
the draft local action plans 
in this area, which would 
later enter the process of 
adoption by local 
authorities? The question is 
raised since in the 
Guidelines the following is 
stated: “Actions that fall 
within the general activities 
of competent state 
institutions or state 
administration services, 
including local government” 
as something that will not 
be supported by this call. 
 
A: In the interest of equal 
treatment of applicants, we 
cannot give a prior opinion 
on the eligibility of an 
applicant, an action or 
specific activities. 
 
Eligibility checks can only 
be performed during the 
evaluation phase by the 
evaluation committee. 
Please check Guidelines for 
Grant Applicants which 

akcionih planova za ovu 
oblast, koja bi kasnije us la u 
proces usvajanja od strane 
lokalnih vlasti? Pitanje je iz 
razloga s to se u 
smjernicama navodi 
sledec e: „Akcije koje 
spadaju u ops te nadlez nosti 
drz avnih institucija ili sluz bi 
drz avne uprave, ukljuc ujuc i 
lokalnu vlasti.” u smislu 
odrednice aktivnosti koje se 
nec e podrz ati ovim 
pozivom. 
 
O: U interesu jednakog 
postupanja prema 
podnosiocima prijedloga 
projekta ne moz emo dati  
prethodno mis ljenje u vezi s 
prihvatljivos c u podnosioca 
prijedloga projekta, akcije ili 
određenih aktivnosti. 
 
Provjeru prihvatljivosti 
moz e sprovesti samo 
komisija za ocjenjivanje 
tokom faze evaluacije.  
Molimo Vas da provjerite 
Smjerince za podnosioce 

нацрт локални акциони 
планови во оваа област, 
кои подоцна би биле 
вклучени  во процесот на 
усвојување од страна на 
локалните власти? 
Прашањето е поставено 
бидејк и упатствата го 
наведуваат следново: 
„Акции кои спаг аат во 
општа надлежност на 
соодветните државни 
институции или службите 
на државната управа, 
вклучително и на 
локалните власти“ како 
такви нема да бидат 
поддржани со овој повик. 
 
О: Во интерес на еднаков 
третман кон апликантите 
на проектот, не можеме да 
дадеме прелиминарно 
мислење за прифатливост 
на апликантите за 
проектот, акциите или 
одредени активности. 
 
Проверките за 
квалификуваност на 

zbatimin e procesit te 

zhvillimit të një draft plani 

lokal veprimi në këtë fushë, 

i cili më vonë do të bëhej 

pjesë e procesit të miratimit 

nga autoritetet lokale? Kjo 

pyetje është ngritur sa kohë 

që në Udhërrëfyes është 

pohuar si më poshtë: 

“Veprimet që janë në 

kompetencë të 

përgjithshme të 

institucioneve të shtetit ose 

shërbimeve të 

administratës shtetërore, 

duke përfshirë këtu dhe 

pushtetin lokal” janë 

aktivitete që nuk mund të 

mbështetën në këtë  Thirrje. 

P: Në interes të trajtimit të 

barabartë të aplikantëve, ne 

nuk mund të japim një 

opinion paraprak mbi 

pranueshmërinë e një 

aplikanti, iniciative ose 



 

 

provides description of 
eligible types of 
actions/activities. In this 
regard, please note that it is 
up to the applicant to justify 
in its proposal how the 
proposed action is in line 
with the objectives of the 
call for proposals in 
question.  Please note that 
list of the types of 
actions/activities referred 
to in section 4.5.3 of the 
Guidelines is not exhaustive. 
 

prijedloga projekata koje 
sadrz e opis prihvatljivih 
vrsta akcija/aktivnosti. S 
tim u vezi, imajte na umu da 
je na podnosiocu prijedloga 
projekta da obrazloz i kako 
se predloz ena akcija uklapa 
u ciljeve pomenutog poziva. 
Lista vrsta akcije 
/aktivnosti navedenih u 
odeljku 4.5.3 Smjernica nije 
konac na. 
 

апликантите може да се 
вршат само во текот на 
фазата на евалуација од 
страна на комисијата за 
евалуација. Ве молиме, 
проверете ги Упатствата за 
апликанти за проект кои 
содржат опис на 
квалификувани акции/ 
активности. Во врска со 
ова, имајте предвид дека од 
самиот апликант зависи 
како к е образложи дека 
предложената акција е во 
согласност со целите на 
споменатиот повик. 
Списокот на видови акции 
/активности кои се 
наведени во делот 4.5.3 од 
Упатството не е конечен. 
 

aktiviteteve specifike. 

 

Kontrollet e 

pranueshmërisë mund të 

kryhen vetëm gjatë fazës së 

vlerësimit nga Komiteti i 

Vlerësimit.  

Ju lutemi kontrolloni 

Udhërrëfyesin për 

Aplikantët e Grantit i cili 

përshkruan llojet e 

iniciativave/aktiviteteve të 

pranueshme. Në këtë 

aspekt, lutemi të keni në 

vëmendje se i takon 

aplikantit të justifikojë në 

propozimin e tij se sa 

iniciativa e propozuar është 

në përputhje me objektivat 

e thirrjes për projekt 

propozime në fjalë. 

Lutemi, ju sjellim në 

vëmendje se lista e llojeve 

të iniciativave/aktiviteteve 



 

 

referuar në seksionin 4.5.3 

të Udhërrëfyesit nuk është 

shteruese. 

 
 
Q: Is the call for projects 
proposals for countering 
violent extremism for 
Kosovo intended only for 
Albanian non-profit 
organizations, or all 
organizations from Kosovo, 
regardless of nationality, 
can apply? 

 
A: All organizations that 
meet the criteria given in 
the Guidelines for Grant 
Applicants, section 4.1 can 
apply for the Call. 
 

 
P: Da li je poziv za projekte 
za suzbijanje nasilnog 
ekstremizma koji je 
predvidjen za Kosovo 
namenjen samo za albanske 
neprofitabilne organizacije 
ili mogu da konkuris i sve 
ogranizacije sa Kosova bez 
obzira na nacionalnost? 

 
O: Sve organizacije koje 
ispunjavanju kriterijume 
date u Smjernicama za 
podnosioce prijedloga 
projekta, sekcija 4.1 se 
mogu prijaviti na Poziv. 
 

 
П: Дали  повик за предлог 
проекти за борба против 
насилниот екстремизам во 
Косово e наменет само за 
албански непрофитни 
организации или сите 
организации од Косово, без 
разлика на националноста, 
може да аплицираат? 
 
О: Сите организации што 
ги исполнуваат 
критериумите дадени во 
Упатството за апликанти за 
проект, дел 4.1 можат да 
аплицираат на Повикот. 

P: A synon thirrja për 

projekt propozime për 

luftimin e Ekstremizmit të 

Dhunshëm në Kosovë, 

vetëm organizatat 

jofitimprurëse shqiptare 

apo të gjitha organizatat 

nga Kosova pavarësisht 

kombësisë, mund të 

aplikojnë? 

P: Të gjitha organizatat që 

përmbushin kriteret e 

dhëna në Udhërrëfyesin për 

Aplikantët e Grantit, 

seksioni 4.1. mund të 

aplikojnë për këtë thirrje. 

 
 


