
 

 

Programi Europian Kuadër për 

Kërkimin dhe Inovacionin  

 

 



Horizon 2020  
Sfida kryesore: stabilizimi i sistemit ekonomik dhe 

financiar për marrjen e masave në krijimin e 

mundësive ekonomike 

 

Bashkepunimi nderkombetar eshte celesi per adresimin 

e  shume objektivave te Horizon 2020  

 

Principi i gadishmerise se pergjithshme: H2020 do te 

mbetet programi me i hapur ne bote ndaj financimit 

Horizon 2020 do te jete i hapur ndaj asocimit te: shteteve 

miratuese, shteteve kandidate, kandidateve potenciale dhe 

shteteve te zgjedhura si partnere nderkombetare qe 

permbushin kriteret e duhura (kapacitetin, historikun, lidhje 

te aferta ekonomike dhe gjeografike me BE-ne, etj.) 



Pse duhet të marrësh pjesë në bashkëpunim 

kërkimor ndërkombëtar? 

Përfitimet e 
Kërkimit 

Shkencor 
Ndërkombëtar 

qasje në 
njohuri 

për të 
përmirësuar 

cilësinë e 
kërkimit 

Profili lartë 
global 

Ndarje 
ekspertizes 

rrjete të reja 
dhe të 

zgjeruara 
Përvoja e 
madhe e 
projektit 

leva 
financimi 

diplomacia 
shkencore 

Tregjet e 
hapura 



Pse H2020 ? 
Propozimi i Komisionit per 
financimin prej €80 billion ne 
kerkim dhe inovacion (2014-2020); 
mbi €70-80 miliardë 
 
Nje pjese e rendesishme e Europes 
2020, Unioni i Inovacionit & Zona 
Kerkimore Europiane: 

 

Pergjigjet krizes ekonomike per 
investim ne zhvillim dhe 
punesim. 

Adresimi ndaj problemeve te 
qytetareve per mireqenien e 
tyre, sigurine dhe mjedisin.  

Forcimi i pozitave boterore te 
BE-se ne kerkim, inovacion dhe 
teknologji.   



€ 79 miliardë nga 2014 deri 2020 



Qasja e re për programet e punës dhe thirrjet 

• Projekte Strategjike 

• Programet e punës dy vjeçare 

• (2014-2015: > € 15 billion) 

• Thirrje më të Qarta 

 64 Thirrje në 2014 

Temat më të gjera dhe koncize 

Afatet e para të thirrjeve që nga 

marsi 2014 



…ETC 

Rregulorja 

 financiare 

 e BE  

Thjeshtimi Për të mirën e aplikantëve 

http://eit.europa.eu/home.html
http://www.eurostars-eureka.eu/home.do


Format e financimit 
• Grantet  

Kontributi i drejtpërdrejtë financiar me anë të 

granteve, në mënyrë që të financojnë një 

projekt/thirrje. 

• Çmimet  

Kontributi financiar i dhënë si shpërblim pas një 

konkursi  

    (njohja per arritje ne projekt apo shpërblime 

nxitjeje)  

• Prokurimet 

Furnizim me asete, ekzekutimin e punëve ose 

ofrimi i shërbimeve kundrejt pagesës  

instrumentet financiare si kapitali neto të para-

financim; kredi; garanci; instrumente të tjerë. 



Disa informacione praktike 
Konsorciumi në projektet bashkëpunuese 

 

• Konsorciumi duhet të ketë të paktën (3EU+AC) 3 organizata ose insitucione të 

ndryshme nga 3 shtetet anëtare të BE dhe nga shtetet e asociuara. 

• Shumica e projekteve janë me shumë se 3 organizata ose insitucione  (10-20 

është normale) 

• Aktorë të ndryshëm në konsorcium kanë kompetenca, objektiva, rrjete dhe 

përvojë të ndryshme,  

• Diversiteti është një avantazh (vendi, sektori, gjinia, përvoja) 

• Një partner është koordinator (ose menaxher i projektit) - duhet të jetë me 

përvojë 

• Partnerët e përzgjedhur mund të jenë udhëheqësit shkencorë 

• Opsioni "Palë e tretë" - nuk nënshkruajnë Marrëveshjen e Grantit, por kanë një 

marrëveshje private me një ose më shumë prej pjesëmarrësve të plotë. 

 

 



Propozimet H2020  

• Këto janë projekte të mëdha ... kështu që ka shumë kërkesa teknike për 

propozimin 

• Megjithatë, partnerët tuaj evropiane (veçanërisht koordinatori) do të bëjë 

pjesen më të madhe të punës 

• Projektet janë të strukturuara në paketa të punës për të ndihmuar në 

menaxhimin e projekteve nëpërmjet rezultateve  

• Ju duhet të dini se sa përfshirja juaj do të kushtojë (pa marrë parasysh 

nëse ju merrni fonde të BE-së apo jo) 

• E rëndësishme, zgjidhni vetë planin tuaj të financimit për përfshirjen tuaj - 

përndryshe mund te deshtoni propozimin tuaj. 

• Jini të qartë në çështjet e pronësisë intelektuale (Background IP / Project 

IP) 

 

 

 

 



1. Përdorni Portalin Horizon 2020 per 

Pjesëmarrësit   
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

2. Identifikimi i një thirrjeje për 

Propozimehttp://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/find-your-area 

3. Gjej partnerë (aty ku është e nevojshme - 

pasiv apo aktiv?) Bisedoni me kolegët tuaj 

evropiane, ata nuk mund të ketë menduar 

për ju? 

4. Regjistrohu si organizate ne portalin e 

Pjesëmarrësit 

5. Gjate Zhvillimit te propozimit; lejoni 

kolegët tuaj europianë të bëjne pjesen më 

të madhe të punës - ata kanë ekipe të 

personelit me përvojë 

6. Dërgoni një propozim? Ne portalin e 

Pjesëmarrësit 

 



Mundësi Financimi 
Si të filloni përgatitjen e një propozimi?  

1. Shko tek faqja mundësitë e financimit  

2. Zgjidhni temën tuaj brenda një fushe, ose me nje login dhe të 

lexoni / shkarkoni dokumentet përkatëse.  

3. Zgjidhni llojin e veprimit.  

4. Për të hyrë në shërbimin e dorëzimit, hyni ose krijoni llogarinë 

tuaj ECAs.  

5. Përgatitja e projekt propozimin tuaj.  

6. Vazhdoni përgatitjen ose shtyeni përsëri per nje date më vonë.  

Shërbimi elektronik parashtresa është në dispozicion për një temë 

të caktuar / lloji i veprimit deri në afatin e thirrjes. 



Propozimi hap-pas-hapi 

Para-regjistrimi Konsorciumi 

APLIKIMI Plotësimi i 
formularit 

Forma 
Administrative dhe 
Pjesa B ose Anekset 

Zgjidhni temën dhe llojin e 
veprimit 



Thirrjet dhe 
Parashtrimi  

(Në dispozicion 
edhe pa login) 

Login ose 
regjistrimi 



Hyrja e 
Personalizuar Te 

mjetet IT 

Hyrja Personalizuar E 
LLOGARISE  
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THIRRJET e Horizon 2020  (2014-2020) 

THIRRJET FP7 & CIP (2007-2013) 

Thirrjet e tjera qe nuk menaxhohen drejtpërdrejt 
përmes Portalit te pjesëmarrësit 

Zgjidhni programin tuaj dhe THIRRJEN 
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…ose  Europa free text search 

Gjej temën përkatëse?  

Disa thirrje dhe tema janë të grupuara në 
bazë të kritereve të paracaktuara 
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Shiko thirrjet duke eksploruar 
strukturën e H2020 



ZGJIDH TEMATIKEN 

NIVELI I 
THIRRJES 



NIVELI I TEMES 

Pasi të keni zgjedhur temën tuaj, atëherë  

shfletoni / downloadoni / lexoni dokumentet 
specifike të lidhura. 



NIVELI I TEMES 

Për të hyrë në shërbimin e dorëzimit Projektit:  

- Shko tek tab ‘fillo dorëzimin' për të zgjedhur llojin e veprimit.  

- Identifikohuni ose regjistrohuni për një llogari (ECAs).  

Opsionale- ju mund të logoheni fillimisht dhe pastaj zgjidhni temën dhe llojin e 
veprimit.  

Ju do drejtoheni automatikisht ne brendesi të faqes së dorëzimit. 



• Pjesa A: informacioni administrativ (lista e pjesëmarrësve, 
formularët ligjore dhe financiare të strukturuara, etj);  

• Pjesa B: një dokument PDF me përmbajtjen shkencore dhe 
teknike  

• Mund edhe të ketë dokumente shtesë (opsional). 

Propozimet janë të përbërë nga: 

Numrat PIC janë të nevojshme në sistemin e paraqitjes se 
propozimit, prandaj pjesëmarrësit inkurajohen Për regjistrimin e 
organizatave të tyre sa më shpejt të jetë e mundur! Para se të 
hartojnë një propozim. 

Propozimet e mia 
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Krijo një projekt-

propozim. 

Zgjidhni numrin e PIC te 

koordinatorit ose kërko nga 

emri. 

Kontrolloni nëse konfigurimi është në rregull 

Për ndihmë: lexoni udhëzuesin e përdoruesit 

ose manualin në internet 



Të dhënat e entit juridik në formularët dorëzimit 

Neni 2- i formularit administrative përmban informacion në lidhje 

me Përfituesin:  

 

PIC, emri ligjor, emri i shkurtër  

adresë  

Statusi ligjor  

Kodi NACE Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne 

 

Përveç kësaj "llogariten" bazuar në këtë informacion: edhe flamuri 

akademik në veprimet MSCA. 

 



Të dhënat - person juridik 

- Pasi numri i PIC është shtuar te Hapi 4, 

informacioni në këtë formular të nenit 2 është 

‘prefilled’ dhe nuk përditësohet. 

 

- Në mënyrë që të rifreskoni të dhënat ligjore: 

 

1. Fshije PIC në propozimin e dhënë.  

2. Të rifreskoni të dhënat në Regjistrin Përfitues  

3. Shto përsëri PIC për propozimin e dhënë 
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Zgjidhni rolin tuaj për 

propozimin.  

 

Më shumë detaje do të 

kërkohen për kontaktin 

kryesor. 

Shkruani akronimin 

dhe nje përmbledhje 

të shkurtër (opsional 

dhe të ndryshme nga 

abstrakti i formularit).  

 

 

Prano disclaimer në 

hapin e ardhshëm për 

të krijuar projekt 

propozimit. 



Shikoni thirrjen, 

llojin e veprimit, 

afatin e fundit, 

referuar temës  

në një mënyrë 

read-only këtu. 

Përgatitja e listës së pjesëmarrësve:  

 

1.Shto Partnerët: zgjidhni numrin PIC 

ose përdorimit e kërko 

2. Shto personat e kontaktit:  

 

zgjidhni nivelin e të drejtave për personin (të plotë 

ose vetëm për lexim), dhe  

definoni rolin e personit në propozim: kontakti 

Main (= person në ngarkim të propozimit) ose 

personin e kontaktit 



Personi i parë që fillon të hartojë propozimin do të japë të drejtat e aksesit për 

personat e tjerë të kontaktit.  

Të drejtat e aksesit janë dhënë me ndihmën e e-mail’it sistemi i dërgon një ftesë 

automatike.  

Nëse personi nuk ka një llogari ECAs akoma, një I ri do të krijohet dhe personi do 

të marrë një ftesë për të përfunduar krijimin ECAs dhe pastaj mund të hyni 

propozimin.  

Vetëm koordinatori mund të modifikojë listën e pjesëmarrësve dhe të japë 

të drejtat e aksesit për njerëzit e tjerë. 

Të drejtat e personave në propozime 



Detajet e Personit te kontaktit  

- Në mënyrë që të ketë një kontakt 

kryesor, ju duhet të jepni të drejtat 

e hyrjes personit në Hapin 4.  

 

- Më shumë detaje janë kërkuar për 

kontaktin kryesore në formular.  

 

- Të gjitha kontaktet janë të 

shënuara me telefonin e tyre dhe 

e-mailin.  

 

- Nëse kontakti mëparshem kryesor 

është zëvendësuar me një të ri, 

përmbajtja e mëparshme do të 

pastrohet në formular. 



Roli i personit te kontaktit? 



Nëse rregullat e përzgjedhjes nuk janë 

plotësuar, për shembull. Numri minimal i 

partnerëve, lloji i vendeve, ky paralajmërim do 

shfaqet me te kuqe. 



Përgatitja e formularit administrativ:  

                   Edit form 
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templates specifike për të 

përgatitur shtojcën teknike dhe 

çdo aneks shtesë. 

Zakonisht si behet set-upi:  

- Aneksi teknik ka një limit faqe1-3. Mbi limitin e faqeve sistemi i 

vë një warning në faqet e tepërta.  

Aneksi teknik 4-5: zakonisht nuk zbatohet asnjë limit faqeje.  



Zgjidhni fjalën kyçe 

(nëse ka) 

Lexoni udhëzimet në formular: më 

shumë ndihmë është dhënë mbas 

pikëpyetjeve, ose si tekst fantazmë 

brenda kutive. 



Udhëzime në seksionin e buxhetit 

Klikoni për të zgjeruar një seksion 

Klikoni për të 

zgjeruar te 

gjitha 





Vlerëso formularin:  

 

Kontrolloni nëse ka gabime të 

dukshme apo fusha të zhdukur 

në formë.  

 

Rezultatet validitimit tregohen 

në fund të formës.  

 

Nuk mund të jetë bllokuar nga 

gabime që do të ju ndalojë 

paraqitjen e propozimit. 
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Para dorëzimit klikoni mbi 

butonin validate për të parë 

çdo pjesë të humbur apo nese 

ka paralajmërime. 

Për të redaktuar listën e 

pjesëmarrësve apo personave të 

kontaktit, të shkojnë prapa në Hapi 

4 - Palët. 

Submit 

propozimin tuaj 
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Pas dorëzimit:  

 

Ju mund të ri-redaktoni 

propozimin, apo  

 

Shkarkoni e-pranimit  

 

Tërhiqni propozimin  

 

nga ky hap. 

E-receipt: është në dispozicion në fund të paketës 

së propozim.  

Ajo tregon kohën e dorëzimit, ECAs emrin e 

përdoruesit, një dëshmi zyrtare të dorëzimit.  

Për të parë E-receipt e duhur, ju lutemi ndiqni 

udhëzimet. 



Për të redaktuar projekt apo propozimet e paraqitura, ti 
fshini ose ti tërheqni ato shikoni për Propozime dosjen 
time në Portal pas login. 

Propozimet e mia 

Për të krijuar propozime të reja, gjithmonë të filloni nga 
faqja e temave! 



Identifikohu për të hyrë 
në faqen tuaj të 
personalizuar. 



Ju jeni regjistruar tani në Portal.  

Dosjet tuaja personale janë në dispozicion në anën e 
majtë. 

 

 

 



Për të redaktuar / fshirë / tërhequr / Shiko propozimet e 
paraqitura, klikoni në një nga butonat e veprimit për 

propozimin e dhënë. 



Gjej udhëzim, procesi i ndihmes 



Find more help on how 

to prepare and submit 

your proposal 



Qëndrueshmëria 
financiare e vetë-

check 



Informacion i 
detajuar per SME’te 



Ku mund të gjej mbështetje? 

    H2020 Helpdesk 

Sherbim i Europe Direct Contact Centre 

Enterprise Europe Network  

Pa pagesë mbështetje për organizatat që aplikojnë për 
projekte-- Nën Instrumentin e SME-ve 

• AKTI.GOV.AL 

• Pikat Kombëtare te kontaktit (NCP) database 

 

 



The Participant Portal: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home 

ECAS FAQ: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html 

IAM quick info guide: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/webcasting/ia
m-changes_quick-info.doc 

The Participant Portal FAQ: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/faq 

The Participant Portal user manual: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/help/participan
t_portal_usermanual.pdf 

H2020 PËR MË TËPËR 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/webcasting/iam-changes_quick-info.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/webcasting/iam-changes_quick-info.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/webcasting/iam-changes_quick-info.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/webcasting/iam-changes_quick-info.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/webcasting/iam-changes_quick-info.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/webcasting/iam-changes_quick-info.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/faq
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/help/participant_portal_usermanual.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/help/participant_portal_usermanual.pdf

