
Thirrje për shprehje interesi nga Bashkitë për të marrë pjesë në 

Programin Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 

2 (ReLOaD2) në Shqipëri 

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Shqipëri shpall thirrjen për partneritet me Bashkitë 
e interesuara në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 
(ReLOaD2), financuar nga Bashkimi Evropian. Kjo thirrje ka si synim, krijimin e partneritetit me 6 
bashki në Shqipëri, të cilat do të bëhen pjesë e skemës së grantit të Projektit me një vlerë që varion 
nga 80,000 – 130,000 USD për secilën bashki për një periudhë rreth 42 mujore. Kjo skemë granti do 
të shërbejë direkt për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile dhe rinore, të cilat do të ofrojnë 
shërbime në përputhje me prioritetet e bashkisë përkatëse. Granti do të menaxhohet në bashkëpunim 
ndërmjet bashkive të përzgjedhura dhe projektit ReLOaD2. 

Thirrja është e hapur për të gjitha bashkitë, me përjashtim të 12 bashkive partnere të ReLOaD1, 
dhe përzgjedhja do të kryhet në mënyrë transparente dhe objektive në përputhje me kriteret e 
përcaktuara, të cilat i gjeni në Udhëzuesin për aplikantët. 

Aplikantët duhet t'i përmbahen formatit të Formularit të Aplikimit. Formati duhet plotësuar në gjuhën 
Shqipe. Bashkia duhet të dorëzojë: Formularin e Aplikimit dhe një Letër interesi, të mbështetur me 
dokumentacion shoqërues. Paketa e aplikimit duhet të dorëzohen në 1 (një) set origjinale në format 
të printuar dhe 1 (një) elektronik (USB). Dokumentacioni duhet të jetë në një zarf të mbyllur dhe të 
vulosur dhe të dorëzohen me postë ose personalisht në adresën: 

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Shqipëri – UNDP Albania 
Programin Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2) 

Rruga e Bogdanëve, Pallati Eurocol, Kati i 7, Tiranë, Shqipëri 
 

Afati final për dorëzimin e aplikimeve është data 21 Maj 2021, ora 15:00 

Aplikimet e dorëzuara pas përfundimit të afatit ose të cilat dorëzohen në adresa të tjera, nuk do 
të merren parasysh. Gjithashtu nuk do të merren parasysh aplikimet të cilat dorëzohen në mënyra të 
tjera të parashikuara në këtë thirrje (p.sh. fax, email etj). 

Për çdo informacion ose sqarime të mëtejshme, bashkitë mund te kontaktojnë UNDP në Shqipëri me 
email në adresën: reload.al@undp.org duke ju referuar në titullin e emailit Projekti ReLOaD2. Pyetjet 
mund të dërgohen deri në 5 (pesë) ditë përpara përfundimit të afatit të dorëzimit të aplikimeve. 
Përgjigjet e pyetjeve do të dërgohen me shkrim jo më vonë se 3 (tre) ditë pune nga marrja e tyre.  

Paketa e plotë e aplikimit gjendet në: 

https://albania.un.org/en/125511-call-expression-interest-municipalities-participate-regional-

programme-local-democracy 

 

Për të gjitha bashkitë e interesuara do të organizohen 4 Ditë të Hapura, si me poshtë:  

Datë e Ditës së Hapur Vendndodhja  

6 Maj 2021 Online 

11 Maj 2021 Berat 

12 Maj 2021 Kavaje 

17 Maj 2021 Online 

 

mailto:reload.al@undp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falbania.un.org%2Fen%2F125511-call-expression-interest-municipalities-participate-regional-programme-local-democracy&data=04%7C01%7Cmisela.dervishi%40undp.org%7C1f34da36086747d5730208d905ac97bc%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637547061114691869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uIDAodfNTw6%2BAQVFh8WsZHRcB26KwFC%2FxnsIwjGz9%2BA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falbania.un.org%2Fen%2F125511-call-expression-interest-municipalities-participate-regional-programme-local-democracy&data=04%7C01%7Cmisela.dervishi%40undp.org%7C1f34da36086747d5730208d905ac97bc%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637547061114691869%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uIDAodfNTw6%2BAQVFh8WsZHRcB26KwFC%2FxnsIwjGz9%2BA%3D&reserved=0


Call for expression of interest from municipalities to participate in 
the Regional Programme on Local Democracy in the Western 
Balkans 2 (ReLOaD2) in Albania 

 

The United Nations Development Programme office in Albania hereby publishes the call for 
partnership with interested municipalities in Albania, in the context of Regional Programme on Local 
Democracy in the Western Balkans 2 (ReLOaD2) funded by the European Union. This call aims to 
establish partnerships with 6 municipalities in Albania, that will be part of a grant scheme with an 
amount from 80,000 – 130,000 USD for each of the municipalities for a period of around 42 months. 
This grant scheme will be directly used to support the civil society organizations and youth 
organizations that will offer public services in line with the priorities set up by the given municipalities. 
The grant will be managed in collaboration between the selected municipalities and ReLOaD2 project. 

The call is open for all the municipalities in Albania, expect for the ReLOaD1 12 partner 
municipalities, and the selection of 6 municipalities will be done in an objective and transparent 
manner in line with the criteria that are explained at the Guide for applicants. 

Applicants must adhere to the format of the Application. The municipality is expected to submit the 
required documentation from application set: Application Form and a Letter of Intent, together with 
supporting documents. The application package should be submitted in 1 (one) original (or certified 
copy) set of documents in hard copy and 1 (one) electronic copy (USB) in a sealed envelope by 
registered mail, private courier service or in person at the following address: 

United Nations Development Programme in Albania - UNDP Albania 
Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans 2 (ReLOaD2) 

Rruga e Bogdaneve, Eurocol Building, 7th floor, Tirana, Albania 
 

Final deadline for submission of applications is on 21 May 2021 at 15.00. 

Applications submitted after the deadline or which are submitted to other addresses will not be 
considered. Applications submitted in other ways other than the explained in this call (ex. fax, email, 
etc.) will also not be considered. 

If further information and clarifications are needed, the municipality can contact UNDP in Albania, via 
e-mail: reload.al@undp.org with the reference to the ReLOaD2 project in title of the e-mail. 
Questions may be submitted up to five days before the deadline for submission of applications. 
Answers to the questions will be submitted in writing no later than 3 (three) working days after receipt. 

 
The full application package is published in the following link: 

https://albania.un.org/en/125511-call-expression-interest-municipalities-participate-regional-

programme-local-democracy 

 

For all interested municipalities, 4 Open Days will be organized with the following details:  

Date of the Open Day Location 

6 May 2021 Online 

11 May 2021 Berat 

12 May 2021 Kavaja 

17 May 2021 Online 
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