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1. BAZA  
 
Civica Mobilitas është projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i cili 
zbatohet nga NIRAS nga Danimarka dhe Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar 
(MCMS) dhe nga Instituti Suedez për Administratë Publike (SIPU). Vizioni i saj është një Maqedoni 
në të cilën shoqëria qytetare luan një rol pozitiv në realizimin e potencialit të vendit dhe të të gjithë 
qytetarëve të saj. Misioni i saj është të jetë një forcë shtytëse për një shoqëri të qëndrueshme qytetare, 
e cila: 

1) Praktikon vlera pozitive dhe demokratike; 
2) Ka një nivel të lartë të përfshirjes së qytetarëve në iniciativat sociale dhe ka një ndërveprim të 

mirë me konstituentёt e saj; 
3) Është mirë e institucionalizuar dhe përfshin organizata të shoqërisë qytetare të cilat janë të 

shumta, dinamike, të mëdha dhe të vogla, urbane dhe rurale, të llojllojshme; 
4) Ka rezultat pozitiv në zhvillimin e mëtejmë të Maqedonisë.  

Civica Mobilitas e përkrahë shoqërinë qytetare në promovimin e ndryshimeve sociale në fushat 
(strategjike) siç janë qeverisja e mirë, decentralizimi dhe zhvillimi i shoqёrisё qytetare.  
Civica Mobilitas e përkrah edhe shoqërinë qytetare në adresimin dhe integrimin, atje ku është e 
mundur, të tri të ashtuquajturave “çështje transversale”: çështja gjinore, marrëdhëniet ndëretnike 
dhe migrimi. 
Civica Mobilitas e përkrah shoqërinë civile dhe aktorët e shoqërisë civile të të gjitha rajoneve dhe 
komunave, sektorëve dhe temave. Civica Mobilitas ka për qëllim të reduktojë disa nga dallimet e 
mëdha në kuptimin e zhvillimit të shoqërisë qytetare ndërmjet dhe brenda rajoneve të Maqedonisë 
dhe ndërmjet dhe brenda sektorëve të ndryshëm shoqëror. 
Civica Mobilitas promovon një zhvillim institucional të planifikuar mirë dhe një pёrforcim 
organizativ të shoqatave qytetare. Njëkohësisht, ka për qëllim të kontribuojë në zhvillimin e shoqërisë 
civile si një sektor dhe organizatat qytetare të forcohen si organizata.  
 
Për një periudhë prej katër vitesh, Civica Mobilitas ka për qëllim të arrijë një “masë kritike” prej 100 
organizatave qytetare, të cilat në mënyrë aktive përfshihen në arritjen e ndryshimeve pozitive në 
Maqedoni. Kjo masë kritike mund të ndihmojë në sjelljen e një konsensusi për drejtimin dhe 
përmbajtjen e reformave kyçe sociale. 
Civica Mobilitas targeton asociacionet dhe fondacionet të cilat janë të regjistruara në Maqedoni në 
pajtim me Ligjin për asociacione dhe fondacione, aktorët e tjerë të shoqërisë qytetare, për shembull 
mediet, institutet për hulumtime shkencore, si dhe unionet tregtare dhe organizatat e punëdhënësve, 
gjithashtu mund të marrin pjesë në Civica Mobilitas. 
Civica Mobilitas i përkrah edhe aktorët joformal, të paregjistruar, të shoqërisë qytetare, të cilët janë të 
përfshirë në iniciativat sociale për të mirën e përbashkët. Këta aktorë të shoqërisë qytetare mund të 
përfitojnë nga Helpdesku i Civica Mobilitas, të marrin pjesë në evenimentet siç janë Forumet e Civica 
Mobilitas dhe mund të fitojnë ad-hok grante të cilat mund t’i realizojnë nëpërmjet shoqatave qytetare 
veç më të themeluara dhe regjistruara. 
 
Civica Mobilitas përbëhet nga komponentët dhe aktivitetet në vijim: 

• Komponenta 1 – Asistencë, Rrjetëzim, Mësim: e përfshin Helpdeskun; Forume kombëtare, 
rajonale, tematike dhe ad-hok; Ndihmon shoqatat qytetare me këshilla për artikulimin, 
planifikimin dhe përgatitjen e iniciativave sociale; dhe, mentorimi i shoqatave qytetare të cilat 
dëshirojnë ta përmirësojnë punën e tyre; 

• Komponenta 2 – Skema e grantit: i përfshin Grantet Institucionale; Grantet Aksionale 
(Aksion; Informim, komunikim, shpërndarje; Hulumtim dhe zhvillim; Vëzhgim, vlerësim dhe 
raportim); Grantet e Vogla (Grante të Vogla Aksionale, Grante pёr Bursa, Grante për 
Praktikantë); dhe Ad-hok Grante; 

• Komponenta 3 – Hulumtim: përfshin hulumtimin për: 1) Qeverisje të mirё, Decentralizim dhe 
Ndryshime sociale, 2) Indeksi i Shoqërisë Qytetare dhe zbatueshmëria në zhvillimin 
institucional dhe forcimin e organizatave, 3) çështjet transversale, siç janë ato gjinore, 
marrëdhëniet ndëretnike dhe migrimi.  
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2. GRANTE PËR PRAKTIKANTË 
2.1. Objektivat, Qëllimet dhe Rezultatet  
 
Nën Komponentёn 2 të Civica Moblitas, kjo Thirrje për Propozime u bën thirrje qytetarëve zviceran1 
me origjinë nga Republika e Maqedonisë ose qytetarë të Maqedonisë me qëndrim të përhershëm apo 
të përkohshëm në Zvicër. Grantet për Praktikantë ofrojnë një ndërveprim përkrahës mes shoqatave 
qytetare zvicerane dhe maqedonase, aktorëve të shoqërisë qytetare dhe konstituentёve të tyre. 
Pritet që propozimet të japin kontribut dhe të jenë në linjë me Civica Mobilitas: 
 
Objektivat e përgjithshme: Ndryshime sociale në Maqedoni, duke përfshirë një bashkëpunim më të 
mirë mes shoqatave qytetare dhe ndërmjet shoqatave qytetare dhe autoritet, i reflekton pritshmëritë, 
problemet, nevojat dhe prioritetet e qytetarëve. Ndryshimet sociale të cilat i përkrah Civica Mobilitas 
duhet të përputhen me përparimin pozitiv në qeverisjen e mirë, decentralizimin dhe zhvillimin e 
shoqërisë qytetare. 
 
Qëllimi i Projektit: Arritje të matshme dhe të qëndrueshme tё përmirёsimit në katër dimensione të 
Indeksit të Shoqërisë Qytetare2, siç është “Praktikimi i Vlerave”, “Angazhimi Qytetar”, “Niveli i 
Organizatës” dhe, sidomos, “Perceptimi i Ndikimit”. 
 
  
Rezultatet: Propozimet për Grante për Praktikantë duhet të kontribuojnë në arritjen e cilitdo apo të 
gjitha rezultateve programore sikurse në vijim: 
 
 
Rezultati 1: Shoqëria qytetare udhëhiqet nga konstituentёt: shoqatat qytetare, aktorët e tjerë të 
shoqërisë qytetare dhe konstituentёt, më mirë i shprehin idetë e tyre, pajtohen për çështjen e 
përbashkët për ndryshime shoqërore dhe për aksione të përbashkëta për promovimin e këtyre 
çështjeve. 
 
Rezultati 2: Shoqëria qytetare praktikon një qeverisje të mirë; shoqatat qytetare, aktorët e tjerë të 
shoqërisë qytetare dhe konstituentёt posedojne dhe praktikojnë vlera, ide dhe qëndrime të cilat janë 
në përputhje me qeverisjen e mirë, decentralizimin dhe ndryshimeve (pozitive) shoqërore.  
 
Rezultati 3: Shoqëria qytetare ka krijuar aleanca: shoqatat qytetare, aktorët e tjerë të shoqërisë 
qytetare dhe konstituentёt bashkohen në aksionet shoqërore dhe më mirë i përfshin aktorët “e vjetër” 
dhe “të rinj” shtetëror dhe joshtetëror në to, por gjithmonë me theks te qytetarët, me role të ndryshme, 
si anëtarë, vullnetarë, donatorë, pjesëmarrës dhe përkrahës. 
 
Rezultati 4: Ekziston një masë kritike e shoqërisë qytetare për ndryshime: Rritet niveli i organizatave 
të sektorit të shoqërisë qytetare, një “masë kritike” prej 100 shoqatave qytetare relevante dhe të 
qëndrueshme në nivel shtetëror, në të tetë rajonet dhe në së paku 5 sektorët qytetar.  
 
Rezultati 5: Shoqëria qytetare e avancon demokracinë dhe decentralizimin: “Masa kritike” prej 100 
shoqatave qytetare dhe konstituentёt e tyre në mënyrë të suksesshme promovojnë ndryshime 
shoqërore në nivel shtetëror, në të tetë rajonet dhe në  së paku 5 sektorët qytetar. 
 
 
Çështjet transversale, në kontekstin e objektivave, qëllimeve dhe rezultateve të mësipërme, duhet sa 
më shumë t’i përpunojnë temat transversale të Civica Mobilitas, siç janë: gjinia, marrëdhëniet 
ndëretnike dhe migrimi. 
                                                
1 Sipas ligjit pёr shtetёsi Zvicerane- Loi sur la nationalité suisse. 
2 Civicus Civil Society Index (CSI) for Macedonia – Long Road to Go towards Civic Engagement, nё dispozicion nё: 
http://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/1140-dolg-pat-do-pogolem-graganski-angazman-
izvestaj.html. 
 

https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2011/20110022/Texte%20pour%20le%20vote%20final%20NS%20F.pdf
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2.2. Prioritete 
Komisioni për Përzgjedhjen e Granteve të Vogla do t’i ketë në konsideratë këto prioritete:  

1) Gjeografik, origjina e aplikuesve, rrespektivisht, duhet të mbulohen të tetë rajonet e 
planifikuara; 

2) Demografik: diversiteti sa i përket gjinisë, prejardhjes etnike dhe moshës; 
3) Bashkëpunimi: promovimi i bashkëpunimit me shoqatat qytetare dhe aktorët e tjerë të 

shoqërisë qytetare në Zvicër dhe për këtë arsye të jenë aktiv në shoqërinë qytetare zvicerane. 
Gjatë punës praktike, pritet që aplikuesit të kontribuojnë në përforcimin e bashkëpunimit të 
vjetër dhe të ri mes shoqatave qytetare dhe aktorëve të shoqërisë qytetare në Zvicër me 
shoqatat qytetare vendore në Maqedoni. 

2.3. Fondet e përgjithshme në dispozicion për këtë Thirrje  
Shuma e përgjithshme në dispozicion për këtë Thirrje është 20.000 franga zvicerane. Civica Mobilitas 
e ka të drejtën që të mos ndan asnjë ose të gjitha fondet në dispozicion dhe t’i rivendos fondet në 
dispozicion për një tjetër Thirrje për Propozime. 
 

3. KRITERET E PRANIMIT 
Në këtë Thirrje për Propozime ka pesë grupe të kritereve të pranimit: 

1) Aktorët, Aplikuesi e paraqet aplikacionin dhe bashkëpunëtorët e saj/tij; 
2) Grantet, kohëzgjatja dhe madhësia e grantit; 
3) Aksionet, lloji i aksioneve të cilët janë inkurajuar/pritur me këtë Thirrje për Propozime; 
4) Shpenzimet, llojet e shpenzimeve të cilat janë të pranueshme në përcaktimin e shumës së 

grantit; 
5) Numri i aplikimeve, numri i aplikimeve të cilat Aplikuesi mund t’i paraqet. 

3.1. Aktorë 
3.1.1. Aplikues 
Për t’i plotësuar kushtet për Grant për Praktikantë me këtë Thirrje, aplikuesi duhet patjetër: 

- Të ketë së paku 18 vjet; 
- Të jetë qytetar zviceran me origjinë nga Republika e Maqedonisë ose qytetar i Maqedonisë me 

qëndrim të përhershëm apo të përkohshëm në Zvicër. 
Gjithashtu, praktikantët e zgjedhur duhet të jenë në dispozicion dhe të kenë dëshirë të bashkëpunojnë 
me Civica Mobilitas gjatë tërë kohëzgjatjes së punës praktike, duke qenë të hapur për inspirim dhe 
udhëzim nga Menaxheri i Granteve për Praktikantë; të bashkëpunojë, kur të jetë e nevojshme, me 
pjesëtarët e tjerë të stafit; të marrë pjesë në ngjarjet e Civica Mobilitas; të publikojë përmes kanaleve 
tё Civica Mobilitas etj.  
3.1.2. Bashkëpunëtorë 
Në këtë Thirrje për Propozime, aplikuesit duhet të përfshijnë një apo më shumë bashkëpunëtorë. Këta 
bashkëpunëtorë duhet të përzgjidhen nga lista aktuale e grantistëve të Civica Mobilitas, INS, AKT, 
SAK, MAK ose ADH3, ose zyra pёr koordinimin te projektit4.  
3.2. Grante 
3.2.1. Kohëzgjatja 
Kërkesa për grant me këtë Thirrje për Propozime nuk duhet të jetë për periudhë më të gjatë se 6 muaj. 
Të gjitha grantet e shpёrndara duhet të përfundojnë deri më 30 Qershor 2018. 
3.2.2. Madhësia e Grantit 
Granti nuk guxon të tejkalojë shumën prej 6.000 frangave zvicerane për (apo mesatarja maksimale 
prej 1.000 frangave zvicerane në muaj), varësisht nga kohëzgjatja e propozuar. Civica Mobilitas ka të 
drejtën e ndryshimit të shumës (ta rrisë, ta ulë), varësisht nga rezultatet e Thirrjes për Propozime. 
Shuma përfundimtare e kontraktuar do të varet nga rezultatet e procesit të negociatave para 
kontraktimit.  

                                                
3 Lista e grantistёve: http://www.civicamobilitas.mk/mk/civica-mobilitas/za-grantistite 
4 Zyra pёr koordinim tё projektit: http://www.civicamobilitas.mk/mk/civica-mobilitas/za-timot 
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3.3. Aksione 
Grantet për Praktikantë të Civica Mobilitas kanë për qëllim që qytetarëve zviceran me origjinë nga 
Republika e Maqedonisë ose qytetarëve maqedonas me qëndrim të përhershëm apo të përkohshëm 
në Zvicër, t’u japin mundësi të kalojnë disa muaj në Maqedoni si praktikantë në zyrën pёr koordinim të 
Civica Mobilitas ose ndonjёrit nga grantistёt INS, AKT, SAK, MAK dhe ADH5. Kërkohet që praktikanti 
të asistojë te zyrёn pёr koordinim tё projektit ose INS, AKT, SAK MAK dhe ADH grantistёt, për të 
realizuar planet e punës apo aksionet tyre. Gjatë këtij procesi, pritet që praktikanti t’i përcjellë dituritë 
nga fusha e shoqërisë qytetare (dhe të tjera) nga Zvicra në Maqedoni dhe anasjelltas (p.sh. t’i përcjellë 
mësimet e mësuara në Maqedoni mes organizatave qytetare, aktorëve të shoqërisë qytetare dhe palët 
e tjera të interesuara zvicerane të interesuara për zhvillimin e Maqedonisë). 
Aplikuesit mund të propozojnë çfarë do lloj aktivitetesh të cilat mendojnë se janë relevante dhe të 
zbatueshme, për të dhënë kontribut në arritjen e objektivave dhe rezultateve të Civica Mobilitas dhe të 
atyre të grantistёve INS, AKT, SAK, MAK dhe ADH. 
 
3.4. Shpenzimet 
Me këtë Thirrje për Propozime, këto shpenzime do të jenë të pranueshme: 

• Shpenzime të drejtpërdrejta, posaçërisht:  
o Shpenzimet e udhëtimit ndërkombëtar (klasa ekonomike dhe transferimi lokal). Këto 

shpenzime do të mbulohen vetëm një herë gjatë periudhës së punës praktike; 
o Akomodimi dhe shpenzimet e jetesës (qiraja, ushqimi, transporti lokal). Këto 

shpenzime planifikohet të mbulohen në bazë mujore; 
o Shpenzimet e tjera relevante për implementimin e punës praktike. 

Të gjitha shpenzimet e tjera të cilat nuk përmenden më lart, nuk do të jenë të pranueshme. 
 
3.5. Numri i aplikimeve për një aplikues  
Aplikuesit duhet të jenë të vetëdijshëm se mund të aplikojnë me vetëm një aplikacion. Nëse aplikuesi 
paraqet më shumë se një aplikacion, Civica Mobilitas automatikisht do t’i refuzojë të gjitha aplikimet e 
tij.  
 

4. PROCESI I APLIKIMIT  
4.1. Afati i fundit 
Afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve është 30 mars 2018. Aplikuesit mund t’i paraqesin aplikimet 
në çdo kohë deri në këtë datë. Aplikimet duhet patjetër të dorëzohen në Civica Mobilitas deri në datën 
e caktuar si afat i fundit. Në rast të paraqitjes pas datës së caktuar, Civica Mobilitas automatikisht do 
t’i refuzojë të gjitha këto aplikimet. 
 
4.2. Formulari i Aplikimit 
Aplikimet për këtë Thirrje për Propozime duhet të paraqitet me anë të Formularit të Aplikimit. Ky 
Formular i Aplikimit përbëhet prej pjesëve në vijim: 
PJESA 1. AKTORËT, përbëhet nga profili i aplikuesit dhe emrat e bashkëpunëtorëve të propozuar; 
PJESA 2. PUNA PRAKTIKE, përbëhet nga elaborimi i planit të punës praktike; 
PJESA 3. DEKLARATË e Aplikuesit, e cila paraqet konfirmim të kërkesave të Thirrjes së 
Propozimeve, si dhe obligim për implementim, në rast se ka të tillë, të aktiviteteve, me përkrahjen e 
Grantit për Praktikantë; 
PJESA 4. ANEKSE: 

• Aneksi 1. Biografia/Curriculum Vitae (Formati Europass); 
• Aneksi 2. Letra(t) e interesit të bashkëpunëtorit(ëve) të propozuar (Zyra pёr koordinim tё 

projektit, Grantistёt INS, AKT, SAK, MAK dhe ADH)); 
• Aneksi 3. Buxheti pёr Punë Praktike; 
• Aneksi 4. Dokumentet administrative dhe të tjera të nevojshme. 
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4.3. Kompletimi i Formularit të Aplikimit 
Të gjitha pjesët e Formularit të Aplikimit duhet të jenë të kompletuara, si dhe anekset e bashkangjitura. 
Modelet përkatëse janë në linkun: http://www.civicamobilitas.mk/en/komponenti/2/cm-inr-02. 
Çdo dokument shtesë (broshurë, letra etj.) të dërguara në mënyrë plotësuese me aplikimet, nuk do të 
merren në konsideratë. 
4.4. Dorëzimi i aplikacionit 
Aplikacionet duhet të dorëzohen në pajtim me instruksionet në këtë Udhëzues dhe në Formularin e 
Aplikimit të bashkangjitur me këtë Udhëzues. 
Formulari i Aplikimit duhet të dërgohet në Civica Mobilitas nëpërmjet e-mail-it, duke përfshirë titullin e 
subjektit të referencës të kësaj Thirrjeje për Propozime në adresën në vijim: cm-inr-
02@civicamobilitas.mk. 
Faqet e Formularit të Aplikimit dhe anekset e tij të cilat përmbajnë nënshkrim apo vulë, duhet të 
skenohen. 
4.5. Pyetje dhe përgjigje 
Helpdesku i Civica Mobilitas është në dispozicion për aplikuesit potencial për të pranuar dhe për t’u 
përgjigjur pyetjeve në lidhje me këtë Thirrje për Propozime. Pyetjet mund të parashtrohen në Helpdesk 
nëpërmjet e-mail-it, duke e shkruar te subjekti titullin me referencën e kësaj Thirrjeje për Propozime 
(CM-INR-02) në adresën në vijim: helpdesk@civicamobilitas.mk.  
Pyetjet gjithashtu mund të parashtrohen në Helpdesk edhe nëpërmjet telefonit. Stafi i Helpdeskut është 
i përgatitur që t’i shkruajë pyetjet tuaja dhe t’i dërgojë me anë të e-mail-it në adresën e lartpërmendur. 
Pyetjet mund të dërgohen te Helpdesku edhe nëpërmjet ueb-faqes së Civica Mobilitas. 
Pyetjet mund të parashtrohen në Helpdesk në çdo kohë. Civica Mobilitas do t’ju përgjigjet në 
vazhdimësi, jo më vonë se 5 ditë pune nga dita e dërgimit të pyetjes. Civica Mobilitas do t’i publikojë 
përgjigjet e saj në vazhdimësi, në ueb-faqen e Civica Mobilitas: http://civicamobilitas.mk/. 
Civica Mobilitas i inkurajon aplikuesit të informohen në ueb-faqen e Civica Mobilitas dhe në faqen në 
Facebook rregullisht, që me kohë dhe në mënyrë adekuate të informohen rreth pyetjeve dhe 
përgjigjeve të fundit. 

5. VLERËSIMI 
 

Civica Mobilitas do t’i vlerësojë propozimet në mënyrën në vijim: 
Hapi 1 – Kontrolli administrativ 
Civica Mobilitas do ta shqyrtojë cilësinë administrative të propozimeve në pajtim me kriteret në vijim: 

• Afati i fundit, nëse është rrespektuar afati, do të pranohet, nëse dërgohet pas pёrfundimit tё 
afatit (aplikacioni do të pranohet), propozimi do të refuzohet; 

• Formulari i Aplikimit, propozimi, duke përfshirë anekset, është dërguar dhe është përdorur 
Formulari i Aplikimit të saktë; 

• Gjuha, propozimi është plotësuar në gjuhën angleze; 
• Deklarata, deklarata e aplikuesit është e kompletuar; 
• Anekset, të gjithë anekset e kërkuar janë dërguar dhe janë në formatin e kërkuar; 
• Dërgimi, Formulari i Aplakimit është dorëzuar në e-mail adresën e saktë: cm-inr-

02@civicamobilitas.mk; 
Hapi 2 – Kontrolli i përshtatshmërisë 
Civica Mobilitas do ta shqyrtojë përshtatshmërinë e propozimeve në pajtim me kriteret në vijim: 

• Aplikuesi është shtetas zviceran me origjinë nga Maqedonia ose/dhe shtetas i Maqedonisë që 
jeton në Zvicër, në moshë minimale 18-vjeçare; 

• Bashkëpunëtori është zyra pёr koordinim tё Civica Mobilitas, INS, AKT, SAK, MAK dhe ADH 
grantistёt; 

• Shuma e kёrkuar pёr grant ёshtё deri nё 6000 franga zvicerane, maksimum 1000 franga 
zvicerane nё muaj;  

• Kohëzgjatja e grantit është deri në 6 muaj; 
• Numri i aplikacioneve të paraqitura nga ana e një aplikuesi është një. 

http://www.civicamobilitas.mk/en/komponenti/2/cm-inr-01
mailto:cm-inr-02@civicamobilitas.mk
mailto:cm-inr-02@civicamobilitas.mk
mailto:helpdesk@civicamobilitas.mk
http://civicamobilitas.mk/
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Hapi 3 – Vlerësimi i aplikimeve 
Komisioni për Përzgjedhjen e Granteve të Vogla do ta vlerësojë çdo aplikues, duke përdorur tabelën e 
vlerësimit në vijim: 
Kriteri Pikë 
1. Pjesëmarrës: profili i praktikantit 40 
2. Relevanca e planit të punës praktike: relevanca e çështjes, temës dhe çështja e 
objektivave, qëllimeve, rezultateve dhe prioriteteve të CM për këtë Thirrje për Propozime 50 

Buxheti 10 
Rezultati i përgjithshëm maksimal 100 

6. VERIFIKIMI ADMINISTRATIV DHE LIGJOR 
Në bazë të përzgjedhjes së përkohshme të propozimeve nga ana e Komisionit Përzgjedhës për Grante 
të Vogla, Civica Mobilitas do ta verifikojë pranueshmërinë administrative dhe ligjore të aplikuesve. Për 
këtë arsye, do t’u kërkojë të gjithë aplikuesve propozimet e të cilëve janë përzgjedhur paraprakisht, t’i 
dorëzojnë dokumentet relevante (siç janë origjinalet e kopjeve të dërguara etj.). 

7. FITIMI I GRANTIT 
Kjo Thirrje për Propozime është hapur më 15 dhjetor 2016 dhe aplikacioni mund të dërgohet në 
çfarëdo kohe deri më 30 mars 2018. 
Për shkak se kontrolli administrativ dhe ligjor bëhet në tre muaj, Komisioni për Përzgjedhjen e Granteve 
të Vogla do të bëjë përzgjedhjen në bazë të rregullt.  
Civica Mobilitas do t’i informojë të gjithë aplikuesit të cilët janë fitues të Grantit për Praktikantë me 
vendim të Komisionit për Përzgjedhjen e Granteve të Vogla. Gjithashtu, Civica Mobilitas do t’i informojë 
të gjithë aplikuesit se janë refuzuar për arsye administrative dhe të tjera. 
 

8. ANKESA 
Vendimet e Komisionit për Përzgjedhjen e Granteve të Vogla janë përfundimtare. 
Aplikuesit të cilët besojnë se janë dëmtuar për shkak të ndonjë gabimi apo parregullsie gjatë procesit 
të përzgjedhjes mund të parashtrojnë ankesë deri te Civica Mobilitas. Ankesat duhet të dërgohen të 
shkruara në afat prej 10 ditëve nga shpallja e fituesve të Granteve për Praktikantë dhe të dorëzohen 
në dorë në adresën e Civica Mobilitas: Civica Mobilitas, Qendra Maqedonase për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar (MCMS), rr. Nikola Parapunov nr. 41a, Shkup, ose në adresën postare: Civica 
Mobilitas, MCMS, PO Box 55, 1060 Shkup, ose në e-mail: complaints@civicamobilitas.mk. 
Parashtrimi i ankesës nuk do ta vonojë apo anulojë procesin e kontraktimit me aplikuesit e përzgjedhur. 
Civica Mobilitas do t’u përgjigjet të gjitha ankesave në afat prej më së shumti 30 ditë nga dorëzimi i 
ankesës.  
 

9. ANEKSE TË UDHËZUESIT 
 

Ju lutemi gjejini shabllonet në vijim: 

- Korniza Logjike e Civica Mobilitas 
- Formulari i Aplikimit me anekse. 

mailto:complaints@civicamobilitas.mk
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