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Konteksti 
 

Në kuadër të realizimit të masave konkrete të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, Ministria e 
Financave, Punës dhe Transfereve vazhdon të ofrojë mbështetje fiannciare në kuadër të Masës 3.4 
për organizatat jo-qeveritare apo entitetet të cilat ofrojnë shërbime sociale për kategoritë e 
cenueshme të shoqërisë, përmes kuzhinave popullore. Rrjedhimisht, nëpërmjet kësaj shpallje ftohen 
të gjitha organizatat jo-qeveritare dhe entitetet tjera që të aplikojnë për këtë mbështetje financiare.  
 

Qëllimi 
 

Ky aktivitet ka dy qëllime kryesore:  
1. Të sigurojë financim për vazhdimësinë e punës së kuzhinave popullore që mund të jenë 

ndikuar nga krizat e vazhdueshme; dhe 
2. Të sigurojë që një pjesë e konsiderueshme e mjeteve financiare nga kjo masë të shpenzohen 

për blerjen e produkteve bujqësore vendore. 

 
Vlera e mbështetjes financiare 

 
Vlera e mbështetjes financiare për çdo kuzhinë popullore, që aprovohet nga Komisioni, është deri 
në njëqind mijë euro (100,000.00 €), varësisht nga kapaciteti dhe intensiteti shërbyes i organizatës 
apo entitetit. Kjo vlerë e mbështetjes financiare ofrohet si në vijim:  
 

1. Shtatëdhjetë për qind (70%) për blerjen e produkteve bujqësore vendore (produktet bimore 
apo shtazore, të cilat prodhohen në fermë dhe ato që rrjedhin nga faza e parë e përpunimit 
të këtyre produkteve – pemët, perimet, vezët, qumështi);  

2. Njëzetë e tetë për qind (28%) për blerjen e produkteve tjera mbështetëse (mielli, buka etj), 
për zhvillimin e aktivitetit në kuzhinat popullore; 

3. Dy për qind (2%) shfrytëzohet për mbulimin e një pjese të shpenzimeve logjistike për 
realizimin e projektit. 

 
Kushtet dhe kriteret që duhet të plotësohen 

 
Kushtet që duhet të plotësojë organizata/entiteti për të përfituar nga kjo masë janë: 
 

1. Të jetë organizatë jo-qeveritare apo entitet tjetër (institucion me status të veçantë, bashkësi 
fetare, institucion publik apo të ngjashme) e regjistruar në Republikën e Kosovës sipas 
legjislacionit përkatës në fuqi para datës 1 Shtator 2022; 

2. Të ketë zhvilluar aktivitete të kuzhinës popullore; dhe  
3. Të zhvillojë të gjitha aktivitetet e organizatës apo entitetit sipas legjislacionit përkatës në 

fuqi. 

Dokumentet e nevojshme dhe mënyra e aplikimit 
 



Aplikimet duhet të dërgohen përmes postës elektronike masa3.4@rks-gov.net deri më datën 18 
nëntor, dhe duhet të përmbajnë dokumentet si në vijim:  
 

1. Certifikatën apo dokumentin e regjistrimit të organizatës apo entitetit në Republikën e 
Kosovës;  

2. Dëshmitë se veprimtaria e organizatës apo entitetit është, ndër tjerash, zhvillimi i 
aktiviteteve të kuzhinës popullore (përmes raporteve të punës, publikimeve mediale, 
fotografive përkatëse apo të ngjashme);  

3. Planin për realizimin e aktiviteteve nga mbështetja financiare (planin e punës, planin 
biznesor apo të ngjashme). 

Procesi i përzgjedhjes 
 
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve do të themelojë një Komision të pavarur për 
shqyrtimin e aplikacioneve. Pas shqyrtimit të aplikacioneve, Ministria e Financave, Punës dhe 
Transfereve do të lidhë marrëveshje për përcaktimin e përgjegjësive të palëve me organizatat apo 
entitetet e aprovuara nga Komisioni.  
 
Palët e interesuara mund të kërkojnë sqarime shtesë për këtë thirrje publike nëpërmjet postës 
elektronike masa3.4@rks-gov.net. 
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