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Horizoni 2020 është Programi
i ri Kornizë i Bashkimit
Evropian (BE) për Hulumtime
dhe
Inovacion.
Është
instrumenti
financiar
i
Bashkimit Europian, i cili
synon
rritjen
e
konkurrueshmërisë globale
të BE-së. Buxheti i Horizon
2020 është rreth 80 miliard
euro, për periudhën kohore
7 vjeçare, 2014 – 2020, duke
tërhequr
edhe
mjaftë
financim nga sektori privat.

Horizon 2020 ofron mbështetje në
pothuajse të gjitha llojet e
aktiviteteve hulumtuese dhe të
inovacionit, nga fushat shkencore
themelore
deri
në
fushat
shkencore industriale, si dhe
mbështet
transferimin
e
hulumtimeve
në
aktivitete
specifike inovative që kanë për
qëllim të adresojnë sfidat e të
ardhmes.
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Fjala e Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

I dashur lexues,
Është kënaqësi të ndaj me ju botimin e parë të Buletinit informues për Horizon 2020 që
është përgatitur nga MASHT-i.
Shpresohet se ky botim të jetë një mjet i vlefshëm për të gjitha aktivitetet që kanë të
bëjnë me pjesëmarrjen e Kosovës në platformën H2020.
MASHT-i është i përkushtuar të jetë proaktiv në këtë fushë dhe të gjitha përpjekjet e fundit
në këtë drejtim janë që të promovojnë projekte të kërkimit dhe zhvillimit, si dhe të rrisin
kapacitetet absorbuese të institucioneve të Kosovës, stafit akademik, organizatave
kërkimore dhe të konkurrojnë krah për krah me kolegët e tjerë nga niveli rajonal dhe ai i
vendeve të BE-së. Për këtë qëllim, së fundmi kam nënshkruar një rregullore të re që
funksionalizon sistemin e PKK në vend, prandaj kam parashikuar fonde për të
operacionalizuar dhe për ta bërë sistemin PKK më efektiv dhe efikas.
Ne do të sigurohemi që në këtë drejtim të ketë buletine informative të rregullta dhe do
të dëshironim të inkurajojmë të gjithë ata që kanë të drejtën e kontributit të tyre, në
veçanti NCP-në, që është caktuar për të na mbështetur.
Sinqerisht i juaji,
Shyqiri Bytyqi,
Ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
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STRUKTURA E HORIZON 2020
Horizon 2020 është një nga instrumentet
kyçe për përmbushjen e objektivave të
politikave të BE-së dhe zhvillimit të Zonës
Evropiane për Kërkim (ERA).

 Përsosmëria në kërkimin /shkencë
(Excellent science).

skemë të H2020 përmbajnë informacion
rreth fushës tematike, temat sepcifike në të
cilat orientohen projektet, si dhe thirrjet për
projekte në data dhe periudha të
caktuara. Programet e punës zhvillohen
dhe përditësohen një herë në 2-3 vite dhe
përmbajnë dinamiken e zhvillimit të
tematikave hulumtuese dhe inovative në
fushat tematike.

 Udhëheqja e industrisë (Industrial
leadership).

Në këtë link janë të publikuara Programet
e Punës:

 Sfidat e shoqërisë (Societal
challenges).

https://ec.europa.eu/programmes/horizo
n2020/en/h2020-sections

Tri prioritete kryesore në Horizonin 2020:

H2020 funksionon përmes Programeve të
punës (Work programs), të cilat për secilën
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Korniza ligjore e programit Horizon 2020
Korniza ligjore e Programit Horizon 2020 për kërkim dhe inovacion është përcaktuar me
Rregulloren Nr. 1291/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 11 dhjetor 2013 për
themelimin e Horizon 2020.
Aplikantët nga vendet që nuk janë pjesë e Unionit Evropian (të ashtuquajturat vendet e treta)
janë gjithmonë të lira për të marrë pjesë në programet e Horizon 2020 - edhe nëse thirrja për
aplikim këtë çështje nuk e specifikon në mënyrë eksplicite. Aplikantët nga këto vende ku hyn
edhe Kosova pranohen për financim. Në parim normat e financimit do të jenë 100 % ose 70 %.
Për shpenzimet direkte Granti Horizon 2020 mund të arrijë një maksimum prej 100 % të
shpenzimeve të përgjithshme të pranueshme për subjektet juridike jo-fitimprurëse, pa cenuar
apo paragjykuar parimin e bashkë-financimit.
Kostot indirekte të pranueshme do të përcaktohen duke zbatuar një normë prej 25% të
shpenzimeve të drejtpërdrejta, duke përjashtuar kostot e drejtpërdrejta të pranueshme për nën
kontraktim, dhe kostot e burimeve të vëna në dispozicion nga palët e treta, të cilat nuk janë
përdorur në mjediset e përfituesit, si dhe mbështetjen financiare për palët e treta.
Komisioni Evropian publikon online të gjitha thirrjet për kërkim dhe inovacion të programeve të
Horizon 2020. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Procedurat e aplikimit
Nëse ju aplikoni për herë të parë dhe nuk jeni familjarizuar akoma me procedurat e aplikimit
është e nevojshme të lexoni manualin online apo mund të kontaktoni Pikat Kombëtare të
Kontaktit që mund të ju ndihmojnë të gjeni thirrjen më të përshtatshme për profilin e juaj.
Shumica e projekteve të financuara nga BE-ja janë projekte bashkëpunimi me të paktën 3
organizata nga shtetet anëtare të BE-së ose shtetet e tjera.
Ju keni mundësi që të postoni online ofertat e juaja për bashkëpunim. Anëtarët e çdo
konsorciumi të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në një aplikim emërojnë njërin prej tyre për të
vepruar si koordinator. Pjesëmarrësit e një konsorciumi për të marrë pjesë në një aplikim do të
lidhin një marrëveshje të brendshme ("Marrëveshja e konsorciumit") për të përcaktuar të drejtat
dhe detyrimet e tyre në lidhje me zbatimin e veprimeve në përputhje me grantin.
Është gjithashtu e mundur që të paraqitni propozimet e juaja si studiues individual, ekip apo
organizatë. Mundësi të tilla janë të financuara kryesisht në programet e fushave përkatëse si:
a) Këshilli Evropian për Hulumtime; dhe
b) Thirrjet në Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
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Regjistrimi
Nëse ju tashmë keni një llogari të pjesëmarrësit ose Portal të ashtuquajtur llogari ECAS, ju mund
ta përdorni atë për aplikime në të ardhmen. Nëse nuk keni akoma një llogari, ju duhet të hapni
atë përmes regjistrimit.
Verifikoni:







nëse organizata e juaj është e regjistruar më parë;
nëse ju duhet të filloni regjistrimin e saj duke klikuar në butonin për regjistrimin e organizatës;
nëse është bërë freskimi i të dhënave lidhur me organizatën e juaj;
nëse keni siguruar çertifikatat përkatëse (çertifikata mbi pasqyrat financiare);
Nëse është bërë validimi i organizatës suaj;
nëse është bërë emërimi i përfaqësuesit tuaj;

Për ta dorëzuar propozimin e juaj ju duhet të shkoni tek pjesa që i referohet “dorëzimit elektronik
të propozimeve”. Ju duhet të regjistroheni përmes llogarisë suaj pjesëmarrëse duke plotësuar
një formë standarde dhe duke e bërë dorëzimin elektronik të propozimit tuaj tek Komisioni
Evropian.

Rregullat e etikës
Komisioni Evropian në mënyrë sistematike bën shqyrtimin e rregullave të etikës. Ky rishikim ka të
bëjë me respektimin e parimeve etike dhe të legjislacionit në fuqi. Komisioni duhet të veprojë
në përputhje me parimet e Kodit Evropian të Sjelljes së Mirë Administrative (Vendimi i Komisionit
2000/633 / EC, ECSC).

Procedurat e vlerësimit
Aplikacionet vlerësohen nga një panel i specialistëve të pavarur në fushat e tyre. Paneli vlerëson
secilin propozim në raport me kriteret e caktuara për të vendosur nëse ai projekt duhet
financuar apo jo.
Pasi një propozim kalon fazën e vlerësimit (kohëzgjatja prej pesë muajsh), aplikantët informohen
për rezultatin përkatës. Komisioni Evropian pastaj përpilon një marrëveshje granti me secilin
pjesëmarrës.
Marrëveshja e grantit konfirmon: aktivitetet kërkimore dhe inovative, kohëzgjatjen e projektit,
buxhetin, normat dhe shpenzimet, kontributin e Komisionit Evropian, të drejtat dhe obligime etj.
Afati për nënshkrimin e marrëveshjes së grantit në përgjithësi është tre muaj.
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Thirrjet aktuale për projekte në Horizon 2020
Njoftimet për thirrjet e hapura për aplikim për projekte në Horizon 2020 janë paraqitur sipas
fushave tematike të Programit.

Fusha tematike: Shoqëritë inkluzive / gjithëpërfshirëse, inovative dhe reflektive
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

MIGRATION-01-2019: Understanding migration mobility
patterns: elaborating mid and long-term migration scenario

9 milion €

14 mars 2019

MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of
migration in Europe and integration policies

9 milion €

DT-MIGRATION-06-2018-2019: Addressing the challenge of
migrant integration through ICT-enabled solutions

8 milion €

MIGRATION-07-2019: International protection of refugees in
a comparative perspective

9 milion €

Migrimi / Migration
6 nëntor 2018

Transformimet socio-ekonomike dhe kulturore në kontekstin e revolucionit të katërt industrial /
Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution
6 nëntor 2018

14 mars 2019

DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative
impact of disruptive technologies in public services

7 milion €

TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for
inclusive and sustainable urban environments

6 milion €

TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches
to urban and regional development through cultural touris

9 milion €

DT-TRANSFORMATIONS-07-2019:
The
impact
technological transformations on children and youth

of

10,5 milion €

TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture
and the impact of cultural policies in Europe

9 milion €

DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches
to cultural heritage for social cohesion

12 milion €

TRANSFORMATIONS-13-2019: Using big data approaches in
research and innovation policy makin

1 milion €

TRANSFORMATIONS-16-2019: Social platform on the impact
assessment and the quality of interventions in European
historical environment and cultural heritage sites

1,5 milion €
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TRANSFORMATIONS-17-2019: Societal challenges and the
art

9 milion €

Qeverisja për të ardhmen / Governance for the future
GOVERNANCE-01-2019: Trust in governance
6 nëntor 2018

14 mars 2019

9 milion €

GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and future of
differentiation in European governance

1,5 milion €

GOVERNANCE-04-2019: Enhancing social rights and EU
citizenship

9 milion €

DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms
delivering public goods and inclusive public service

of

8 milion €

SU-GOVERNANCE-10-2019: Drivers and contexts of violent
extremism in the broader MENA region and the Balkans

9 milion €

DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the
European cloud infrastructure for public administration

8 milion €

DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitisation, Digital Single Market
and European culture: new challenges for creativity,
intellectual property rights and copyright

9 milion €

GOVERNANCE-16-2019: Reversing Inequalities

1,5 milion €

GOVERNANCE-17-2019: Democratic crisis? Resolving socioeconomic and political challenges to reinvigorate
democracie

1,5 milion €

GOVERNANCE-18-2019: Innovation in government
building an agile and citizencentric public sector

-

1,5 milion €

GOVERNANCE-19-2019: A European Social Catalyst Fund to
scale up high performing social innovations in the provision
of social services

0,25 milion €

Fusha tematike: Përhapja e ekselencës dhe zgjerimi i pjesëmarrjes
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820societies_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Shtrirja e bursave (mobilitetit) / Widening Fellowships
11 prill 2019

11 shtator 2019

WF-02-2019: Widening Fellowships

6 milion €
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Fusha tematike: Shkenca me dhe për shoqërinë
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820swfs_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion

Shkenca me dhe për shoqërinë / Science with and for Society
11 dhjetor 2018

2 prill 2019

SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on
science education
SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research
and innovation funding and performing organisation

6 milion €

SwafS-07-2019: EURAXESS TOP V

3 milion €

SwafS-08-2019: Research innovation needs & skills training in
PhD programme

2 milion €

SwafS-09-2018-2019: Supporting research organisations to
implement gender equality plans

9 milion €

SwafS-11-2019: Scenarios for an award/certification system
for gender equality in research organisations and universities
in Europe

11 dhjetor 2018

7 nëntor 2019

4,5 milion €

1,5 milion €

SwafS-12-2019: The gender perspective of science,
technology and innovation (STI) in dialogue with third
countries

2 milion €

SwafS-14-2018-2019: Supporting the development of
territorial Responsible Research and Innovatio

9,5 milion €

SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen
science

10 milion €

SwafS-16-2019: Ethics of Innovation: the challenge of new
interaction modes

3 milion €

SwafS-17-2019: Consolidating and expanding the
knowledge base on citizen science

2,5 milion €

SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re-examining the role
of science communication

3,5 milion €

SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base

6 milion €

Fusha tematike: Këshilli Evropian për Kërkim
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19erc_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
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Hapja e thirrjes

24tetor 2018

Afati për aplikim

07shkurt 2019

Tema

Shuma
financiare /
milion €

ERC-2019-CoG: Consolidator Grant

602 milion €

21 maj 2019

29 gusht 2019

ERC-2019-AdG: Advanced Grant

391 milion €

14 shtator 2018

08 nëntor 2018

ERC-2019-SyG: Synergy Grant

400 milion €

16 tetor 2018

22 janar 2019

ERC-2019-PoC: Proof of Concept Grant

25 milion €

25 prill 2019
19 shtator 2019

Fusha tematike: Veprimet Marie Curie Skodolwska
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820msca_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Marie Skłodowska-Curie rrjete inovative të trajnimit /
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks
13 shtator 2018

15 janar 2019

MSCA-ITN-2019 (MSCA-ITN-ETN)

400 milion €

MSCA-ITN-2019 (MSCA-ITN-EID)

35 milion €

MSCA-ITN-2019 (MSCA-ITN-EJD)

35 milion €

Marie Skłodowska-Curie bursa individuale / Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
11 prill 2019

11 shtator 2019

MSCA-IF-2019 (MSCA-IF-EF-CAR)

236.49 milion €

MSCA-IF-2019 (MSCA-IF-EF-RI)
MSCA-IF-2019 (MSCA-IF-EF-ST)
MSCA-IF-2019 (MSCA-IF-EF-SE)

8 milion €

MSCA-IF-2019 (MSCA-IF-GF)

50 milion €

Marie Skłodowska-Curie shkëmbimi i stafit për kërkim dhe inovacion /
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange
04 dhjetor 2018

02 prill 2019

MSCA-RISE-2019 (MSCA-RISE)

80 milion €

Marie Skłodowska-Curie bashkëfinancimi i programeve rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare /
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes
04 prill 2019

26 shtator 2019

MSCA-COFUND-2019 (MSCA-COFUND-DP)

35 milion €

MSCA-COFUND-2019 (MSCA-COFUND-FP)

55 milion €

Fusha tematike: Infrastruktura kërkimore (përfshirë e-infrastrukturën)
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Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820infrastructures_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Zhvillimi dhe qëndrueshmëria afatgjatë e infrastrukturës së re kërkimore pan-evropiane /
Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures
16 tetor 2018

29 janar 2019

INFRADEV-04-2019 (RIA)

20 milion €

14 nëntor 2018

20 mars 2019

INFRADEV-02-2019-2020 (CSA)

20 milion €

25 korrik 2019

12 nëntor2019

INFRADEV-02-2019-2020 (RIA)

4 milion €

INFRADEV-03-2018-2019 (RIA)

40 milion €

INFRADEV-01-2019-2020 (RIA)

30 milion €

Zbatimi i Cloud European Open Science / Implementing the European Open Science Cloud
16 tetor 2018

29 janar 2019

INFRAEOSC-02-2019 (RIA)

14 nëntor 2018

20 mars 2019

INFRAEOSC-06-2019-2020 (RIA)

28.5 milion €
2 milion €

Integrimi dhe hapja e infrastrukturave kërkimore me interes evropian /
Integrating and opening research infrastructures of European interest
14 nëntor 2018

20 mars 2019

INFRAIA-01-2018-2019 (RIA)

110 milion €

Paraqitja e rolit të infrastrukturës së kërkimit në përkthimin e shkencave të hapura në inovacion të hapur /
Demonstrating the role of Research Infrastructures in the translation of Open Science into Open Innovation
14 nëntor 2018

20 mars 2019

INFRAINNOV-02-2019 (CSA)

1.5 milion €

Mbështetje për politikën dhe bashkëpunimin ndërkombëtar /
Support to policy and international cooperation
14 nëntor 2018

20 mars 2019

INFRASUPP-01-2018-2019 (RIA)

27 milion €

INFRASUPP-01-2018-2019 (CSA)

Fusha tematike: Hapësira
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820leit-space_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Hapësira / Space
16 tetor 2018

12 mars 2019

DT-SPACE-01-EO-2018-2020 (IA)

9 milion €

11

DT-SPACE-06-EO-2019 (RIA)

5 milion €

DT-SPACE-09-BIZ-2019 (CSA)

2 milion €

LC-SPACE-04-EO-2019-2020 (RIA)

8 milion €

LC-SPACE-05-EO-2019 (CSA)

2 milion €

LC-SPACE-14-TEC-2018-2019 (RIA)

8 milion €

SPACE-10-TEC-2018-2020 (RIA)

12 milion €

SPACE-13-TEC-2019 (RIA)

10 milion €

SPACE-17-TEC-2019 (RIA)

9 milion €

SU-SPACE-22-SEC-2019 (RIA)

9 milion €

SU-SPACE-23-SEC-2019 (RIA)

6 milion €

SU-SPACE-31-SEC-2019 (CSA)

3 milion €

The European Global Navigation Satellite System (EGNSS) market uptake
16 tetor 2018

05 mars 2019

DT-SPACE-EGNSS-2-2019-2020 (IA)

4 milion €

LC-SPACE-EGNSS-1-2019-2020 (IA)

10 milion €

SPACE-EGNSS-4-2019 (CSA)

2 milion €

SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020 (IA)

4 milion €

Fusha tematike: Shoqëritë e sigurta – Mbrojtja e lirisë dhe siguria e Evropës dhe qytetarëve
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820security_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Mbrojtja e infrastrukturës së Evropës dhe njerëzve në qytetet e zgjuara evropiane /
Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities
14 mars 2019

22 gusht 2019

SU-INFRA01-2018-2019-2020 (IA)

22 milion €

SU-INFRA02-2019 (IA)

16 milion €

SU-BES01-2018-2019-2020 (RIA)

10 milion €

SU-BES02-2018-2019-2020 (RIA)

21 milion €

SU-BES03-2018-2019-2020 (IA)

10 milion €

Siguria / Security
14 mars 2019

22 gusht 2019

SU-DRS01-2018-2019-2020 (RIA)

5 milion €

SU-DRS02-2018-2019-2020 (RIA)

21 milion €

SU-DRS03-2018-2019-2020 (IA)

6 milion €

SU-DRS04-2019-2020 (RIA)

10.5 milion €

12

SU-DRS05-2019 (IA)

10 milion €

SU-FCT01-2018-2019-2020 (RIA)

10 milion €

SU-FCT02-2018-2019-2020 (RIA)

28.16 milion €

SU-FCT03-2018-2019-2020 (IA)

8 milion €

SU-GM01-2018-2019-2020 (CSA)

7 milion €

SU-GM03-2018-2019-2020 (PCP)

10.7 milion €

Siguria digjitale / Digital Security
14 mars 2019

22 gusht 2019

SU-DS03-2019-2020 (IA)

18 milion €

SU-DS05-2018-2019 (RIA)

10 milion €

SU-DS05-2018-2019 (IA)

10 milion €

Fusha tematike: Teknologjitë në zhvillim dhe të së ardhmes
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820fet_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

FET Open - Ide të reja për teknologjitë radikale të reja /
FET Open - Novel ideas for radically new technologies
24 janar 2019
07 nëntor 2017

FETOPEN-01-2018-2019-2020 (RIA)

524.3 milion €

FETOPEN-03-2018-2019-2020 (CSA)

5.7 milion €

18 shtator 2019
13 maj 2020
08 tetor 2019
14 tetor 2020

Fusha tematike: Teknologjia e informacionit dhe komunikimit
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820leit-ict_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit /
Information and Communication Technologies

13

ICT-01-2019 (RIA)
16 tetor 2018

28 mars 2019

38 milion €

ICT-01-2019 (CSA)

2 milion €

ICT-03-2018-2019 (IA)

30 milion €

ICT-05-2019 (RIA)

45 milion €

ICT-05-2019 (IA)

30 milion €

ICT-05-2019 (CSA)

1.5 milion €

ICT-06-2019 (RIA)

30 milion €

ICT-08-2019 (RIA)

11 milion €

ICT-09-2019-2020 (CSA)

2 milion €

ICT-09-2019-2020 (RIA)

20 milion €

ICT-09-2019-2020 (IA)

28 milion €

ICT-10-2019-2020 (RIA)

42 milion €

ICT-13-2018-2019 (IA)

48 milion €

ICT-15-2019-2020 (CSA)

1.5 milion €

ICT-15-2019-2020 (RIA)

28.5 milion €

ICT-20-2019-2020 (RIA)

44 milion €

ICT-24-2018-2019 (RIA)

21.5 milion €

ICT-30-2019-2020 (IA)

7 milion €

ICT-30-2019-2020 (CSA)

1 milion €

ICT-31-2018-2019 (RIA)

3.5 milion €

ICT-33-2019 (IA)

10 milion €

ICT-33-2019 (CSA)

1.5 milion €

ICT-34-2018-2019 (PCP)

6 milion €

Digjitalizimi dhe transformimi i industrisë dhe shërbimeve evropiane: qendra digjital të inovacionit
dhe platformave / Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs
and platforms
16 tetor 2018

02 prill 2019

DT-ICT-01-2019 (IA)

48 milion €

DT-ICT-01-2019 (CSA)

1 milion €

DT-ICT-07-2018-2019 (IA)

45 milion €

DT-ICT-07-2018-2019 (CSA)

2 milion €

DT-ICT-11-2019 (IA)

30 milion €

SU-ICT-02-2020 (RIA)

47 milion €

Siguria kibernetike / Cybersecurity
25 korrik 2019

19 nëntor 2019

Fusha tematike: Shëndeti, zhvillimi demografik dhe mirëqenia
Programi i Punës 2018-2020

14

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820health_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Shëndeti më i mirë dhe kujdesi më i mire, rritja ekonomik si dhe sistemet e qëndrueshme shëndetësore /
Better Health and care, economic growth and sustainable health systems

26 korrik 2018

16 prill 2019

SC1-BHC-07-2019 Regenerative medicine: from new insights
to new applications

50 milion €

SC1-BHC-10-2019 Innovation Procurement: Next generation
sequencing (NGS) for routine diagnosis

30 milion €

SC1-BHC-13-2019 Mining big data for early detection of
infectious disease threats driven by climate change and
other factors

30 milion €

SC1-BHC-28-2019 The Human Exposome Project: a toolbox
for assessing and addressing the impact of environment on
health

50 milion €

SC1-BHC-31-2019 Pilot actions to build the foundations of a
human cell atlas

15 milion €

Transformimi digjital në shëndetësi dhe kujdes shëndetësor /
Digital transformation in Health and Care
26 korrik 2018

24 prill 2019

SC1-DTH-01-2019 Big data and Artificial Intelligence for
monitoring health status and quality of life after the cancer
treatment
SC1-DTH-05-2019 Large scale implementation of digital
innovation for health and care in an ageing society

35 milion €
10 milion €

Fusha tematike: Siguria në ushqim, bujqësia e qëndrueshme, kërkimi detar (marinë) dhe
kërkimi në ujërat tokësore dhe bio-ekonomi
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820food_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Siguria e qëndrueshme e ushqimit
16 tetor 2018

23 janar 2019

2019-2020 : Integrated health approaches and alternatives
to pesticide use.

4 shtator 2019

15

15 milion €

16 tetor 2018

23 janar 2019

SFS-08-2018-2019: Improving animal welfare

6 milion €

16 tetor 2018

23 janar 2019

LC-SFS-19-2018-2019: Climate-smart and resilient farming

10 milion €

SFS-23-2019: Integrated water management in small
agricultural catchments

14 milion €

LC-SFS-19-2018-2019: Cimate –smart and resilient farming

14 milion €

SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversity in action: across farmland
and the value chain

16 milion €

SFS-37-2019: Integrated approaches of food safety controls
across the food chain

8 milion €

SFS-28-2018-2019-2020: Genetic resources and pre-breeding
communities

14 milion €

SFS-05-2018-2019-2020: New and emerging risks to plant
health

7 milion €

4 shtator 2019
16 tetor 2018

23 janar 2019
4 shtator 2019

16 tetor 2018

23 janar 2019
4 shtator 2019

16 tetor 2018

23 janar 2019
4 shtator 2019

16 tetor 2018

23 janar 2019
4 shtator 2019

16 tetor 2018

23 janar 2019
4 shtator 2019

16 tetor 2018

23 janar 2019
4 shtator 2019

Fusha tematike: Klima, efikasiteti i resurseve dhe materialet e papërpunuara
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820climate_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Ndërtimi i një ardhme të qëndrueshme klimatike me karbon të ulët: veprimi për klimën në mbështetje
të Marrëveshjes së Parisit / Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris
Agreement
14 nëntor 2018

19 shkurt 2019

LC-CLA-07-2019 (CSA)

2 milion €

LC-CLA-09-2019 (ERA-NET-Cofund)

5 milion €

19 shkurt 2019

LC-CLA-02-2019 (RIA)

22 milion €

04 Shtator 2019

LC-CLA-05-2019 (RIA)

23 milion €

16

LC-CLA-06-2019 (RIA)

25 milion €

LC-CLA-07-2019 (RIA)

39 milion €

Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs)
CE-SC5-04-2019 (IA)
19 shkurt 2019
14 nëntor 2018

04 Shtator 2019

19 shkurt 2019

04 Shtator 2019

72 milion €

CE-SC5-07-2018-2019-2020 (IA)

30 milion €

SC5-09-2018-2019 (RIA)

30 milion €

SC5-10-2019-2020 (IA)

20 milion €

SC5-13-2018-2019 (RIA)

10 milion €

SC5-14-2019 (IA)

43 milion €

SC5-16-2019 (IA)

15 milion €

SC5-20-2019 (IA)

25 milion €

CE-SC5-08-2018-2019-2020 (CSA)

3 milion €

SC5-16-2019 (CSA)

1 milion €

SC5-21-2019-2020 (ERA-NET-Cofund)

4.5 milion €

SC5-22-2019 (CSA)

0.6 milion €

SC5-23-2019 (CSA)

2 milion €

Fusha tematike: Transporti i mënçur, i gjelbër dhe i integruar
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820transport_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Mobilitete për rritje / Mobility for Growth
LC-MG-1-10-2019 (RIA)
05 shtator 2018

16 janar 2019
12 shtator 2019

16 janar 2019

10 milion €

LC-MG-1-5-2019 (RIA)

15 milion €

LC-MG-1-8-2019 (IA)

15 milion €

LC-MG-1-8-2019 (RIA)

8 milion €

LC-MG-1-9-2019 (RIA)

7 milion €

MG-2-6-2019 (RIA)

30 milion €

MG-2-7-2019 (RIA)

8 milion €

MG-2-8-2019 (RIA)

15 milion €

MG-2-9-2019 (RIA)

14 milion €

MG-4-4-2018-2019 (CSA

0.7 milion €

17

04 Dhjetor 2018

25 prill 2019

LC-MG-1-11-2019 (CSA)

1 milion €

LC-MG-1-6-2019 (RIA)

10 milion €

LC-MG-1-7-2019 (RIA)

15 milion €

MG-4-5-2019 (RIA)

7 milion €

MG-4-6-2019 (ERA-NET-Cofund)

5 milion €

MG-BG-02-2019 (RIA)

8 milion €

Digjitalizimi dhe transformimi i industrisë dhe shërbimeve evropiane: transporti i automatizuar rrugor /
Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport
04 dhjetor 2018

25 prill 2019

DT-ART-03-2019 (RIA)

8 milion €

DT-ART-04-2019 (IA)

30 milion €

Ndërtimi i një të ardhmeje të qëndrueshme klimatike me karbon të ulët: automjetet e gjelbra /
Building a low-carbon, climate resilient future: Green Vehicles
04 dhjetor 2018

25 prill 2019

LC-GV-03-2019 (IA)

35 milion €

LC-GV-04-2019 (IA)

25 milion €

LC-GV-05-2019 (IA)

18 milion €

Fusha tematike: Siguria, energjia e pastër dhe efiçente
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820energy_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Ndërtimi i një të ardhme të qëndrueshme klimatike me karbon të ulët: Energji e sigurt, e pastër dhe efiçente /
Building a low-carbon, climate resilient future: Secure, clean, and efficient energy
01 gusht 2018

05 shtator 2018

14 nëntor 2018

prill 2019

LC-SC3-RES-1-2019-2020 (RIA)

20 milion €

LC-SC3-RES-14-2019 (RIA)

20 milion €

05 shkurt 2019

LC-SC3-EE-17-2019 (CSA)

15 milion €

05 shkurt 2019

LC-SC3-ES-1-2019 (IA)

27 gusht 2019

37.3 milion €

LC-SC3-ES-2-2019 (IA)

25 milion €

LC-SC3-ES-6-2019 (RIA)

28.35 milion €

LC-SC3-ES-8-2019 (CSA)

10 milion €

LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 (IA)

83 milion €

LC-SC3-CC-3-2019 (CSA)

2 milion €

LC-SC3-ES-9-2019 (ERA-NET-Cofund)

10 milion €

LC-SC3-JA-2-2018-2019 (CSA)

1 milion €

18

12 mars 2019

07 maj 2019

03 shtator 2019

27 gusht 2019

LC-SC3-JA-3-2019 (PCP)

20 milion €

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 (CSA)

7.5 milion €

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 (CSA)

7.5 milion €

LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 (IA)

12 milion €

LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 (CSA)

6 milion €

LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020 (CSA)

6 milion €

LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020 (IA)

8 milion €

LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020 (RIA)

4 milion €

LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020 (CSA)

10 milion €

LC-SC3-EE-18-2019 (CSA

1 milion €

LC-SC3-EE-2-2018-2019 (CSA)

10 milion €

LC-SC3-EE-3-2018-2019 (CSA)

6 milion €

LC-SC3-EE-4-2019-2020 (IA)

10 milion €

LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020 (IA)

10 milion €

LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 (CSA)

5 milion €

LC-SC3-EE-8-2018-2019 (CSA)

5 milion €

LC-SC3-EE-9-2018-2019 (CSA)

4 milion €

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 (RIA)

10 milion €

LC-SC3-NZE-4-2019 (IA)

20 milion €

LC-SC3-NZE-5-2019-2020 (IA)

33 milion €

LC-SC3-RES-16-2019 (RIA)

15 milion €

LC-SC3-RES-23-2019 (RIA)

20 milion €

LC-SC3-RES-29-2019 (RIA)

6 milion €

LC-SC3-RES-7-2019 (RIA)

10 milion €

Fusha tematike: Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (SME)
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820eic_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

7 nëntor 2017

Afati për aplikim

Faza 1:

Tema

Shuma
financiare /
milion €

SME Instrument

552.26 milion €

13 Shkurt 2019
07 Maj 2019
05 Shtator 2019

19

06 Nëntor 2019
Faza 2:
09 Janar 2019
03 Pril 2019
05 Qershor 2019
09 Tetor 2019
07 nëntor 2017

21 Shkurt 2019

Fast Track to Innovation (FTI)

100 milion €

23 Maj 2019
22 Tetor2019
07 nëntor 2017

24 January 2019
18 September 2019

Future and Emerging Technologies (FET) OPEN - Novel ideas
for radically new technologies

08 October 2019

FETOPEN-03-2018-2019-2020 (CSA)

244.80 milion €
2.7 milion €

Fusha tematike: Inovacioni në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (SME)
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820sme_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

Për një mbështetje më të mirë të inovacionit për NVM-të / For a better innovation support to SMEs
07 nëntor 2017

13 Mars 2019

INNOSUP-05-2018-2020 (CSA-LS)

0.5 milion €

16 Tetor 2019
16 tetor 2018

17 Janar 2019

INNOSUP-02-2019-2020 (CSA)

4 milion €

INNOSUP-04-2019 (CSA)
06 nëntor 2018

03 Prill 2019

1.5 milion €

INNOSUP-01-2018-2020 (IA)

22.85 milion €

12 Shtator 2019
05 shkurt 2019

01 gusht 2019

INNOSUP-07-2019 (CSA)

1.5 milion €

Fusha tematike: Nanoteknologjia, materialet e avancuara, procedimi i avancuar
Programi i Punës 2018-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820leit-nmp_en.pdf
Thirrjet për projekte për vitin 2019
Hapja e thirrjes

Afati për aplikim

Tema

Shuma
financiare /
milion €

20

16 Tetor 2018

22 janar 2019
03 shtator 2019( F2)

16 tetor 2018

22 janar 2019
03 shtator 2019( F2)

Hapja e Inovacionit Test Beds per mundesite e nano
siperfaqeve dhe membranave DT-NMBP-03-2019

50 milion €

Koha reale e nano – karakteristikave teknologjike (RIA)

37.8 milion €

DT-NMBP-08-2019

16 tetor 2018

03 shtator 2019

Përshtatja e materialeve modeluese për sfidate në procesin
e prodhimit (RIA) DT-NMBP-10-2019

6 milion €

16 tetor 2018

03 shtator 2019

Qendrueshmeria e nano- Fabrikimit DT-NMBP-12-2019

4 milion €

16 tetor 2018

03 shtator 2019

Siguria ne dizajn, nga shkenca ne rregullim: metrika dhe
sektoret kryesor: (RIA) NMBP-15-2019

16 tetor 2018

03 shtator 2019

Ne mbeshtetje te standardeve dokumentare
2019

16 tetor 2018

21 shkurt 2019

Hapja e inovacionit per bashkepunime ne prodhimet
inxhinierike DT-FoF-05-2019

16 tetor 2018

21 shkurt 2019

Renovimi dhe ri-prodhimi i pajisjeve te larta industriale DTFoF-06-2019

16 tetor 2018

21 shkurt 2019

Linjat pilotuese per fabrikat modulare DT-FoF-08-2019

16 tetor 2018

21 shkurt 2019

Trajtimi i sistemeve per materiale fleksibile DT-FoF-12-2019

22 janar 2019

Materialet, proceset prodhuese dhe pajisjet per fushen
oranike dhe elektronike DT-NMBP-18-2019

16 tetor 2018

03 shtator 2019
16 tetor 2018

22 janar 2019
03 shtator 2019

16 tetor 2018

22 janar 2019

DT-NMBP-34-

Materialet e avancuara per prodhime shtese DT-NMBP-192019

27.8 milion €
3 milion €

106.6 milion €

20 milion €
20.4 milion €

Perparimi i eficiences të fotosinteze (RIA) BIOTEC-02-2019

31 milion €

03 shtator 2019
16 tetor 2018

05 mars 2019

Komunitetet e mikroorganizmit per dgradim plastic dhe bio
CE-BIOTEC-05-2019

10 milion €

16 tetor 2018

21 shkurt 2019

Procesi i integrimit eficient dhe rrjedhshem CE-SPIRE-04-2019

65 milion €

Adaptimi i variablave feedstock përmes rimontimit CE-SPIRE05-2019
16 tetor 2018
16 tetor 2018

21 shkurt 2019

Teknologjia digjitale për përmirësimin e performancës në
prodhimin kognitiv të bimeve DT-SPIRE-06-2019

32.9 milion €

22 janar 2019

Sinteza e fotokatalitikës CE-NMBP-25-2019

18.46 milion €

03 shtator 2019
16 tetor 2018

22 janar 2019
03 shtator 2019

16 tetor 2018

22 janar 2019
03 shtator 2019

Materialet për nano-bateri të bazuara në ruajtje të energjisë
LC-NMBP-29-2019
41.1 milion €

Materialet Smart, sistemet dhe strukturat per energji
harvesuese LC-NMBP-32-2019
Integrimi I Energjisë së materialeve smart në ndërtesat jo LCEEB-01-2019

16 tetor 2018

21 shkurt 2019

Zhvillimet e reja në energjin shtëpiake plus LC-EEB-03-2019
Integrimi i sistemit të ruajtjes për ndërtesat rezidenciale LCEEB-05-2019

21

53.5 milion €

24 janar 2019

25 prill 2019

Përmirësim i avansuar, performancë të larta dhe siguri për të
gjitha baterit e shitura shtetërore (RIA) LC-BAT-1-2019

Tbd

24 janar 2019

25 prill 2019

Forcimi i materialeve teknologjike për ruajtjet e baterive
nano-automative të BE-së LC-BAT-2-2019

Tbd

22

Përvojat e projekteve aktuale në Horizon 2020
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)
Është organizatë joqeveritare në Kosovë, e cila aktualisht
është partner në dy projekte të Horizon 2020.

Projekti ‘Qëllime të mira, rezultate të përziera - Shpalosja e qasjes gjithëpërfshirëse të BE-së ndaj konfliktit dhe
mekanizmave të krizës (EUNPACK)’
http://www.eunpack.eu/
Fokusi i konsorsiumit EUNPACK është shpalosja e mekanizmave të BE-së për reagim ndaj krizave, me qëllim rritjen e
ndjeshmërisë dhe efikasitetit të BE-së ndaj konfliktit. Duke kombinuar perspektivën poshtë-lart me një qasje
institucionale, EUNPACK synon përmes hulumtimit të rrit kuptueshmërinë se si funksionon reagimi i BE-së ndaj krizave
dhe si pranohet ajo në zonat e krizës. EUNPACK analizon dy boshllëqe në përgjigjen e BE-së ndaj krizave:




Hendekun e implementimit të qëllimeve (Kapacitetet për marrjen e vendimeve me përgjigje të unifikuar dhe
shpërndarja e resurseve të nevojshme; si përgjigja ndaj krizave implementohet në terren nga institucione të
ndryshme të BE-së dhe shteteve partnere dhe si akterë të tjerë – lokal dhe ndërkombëtarë – forcojnë ose
dobësojnë aktivitetet e BE-së);
Hendekun mes implementimit të politikave dhe qasjes së BE-së dhe si ato priten dhe perceptohen në shtetet
e targetuara.

Organizata udhëheqëse e konsorsiumit është Instituti Norvegjez për Politika të Jashtme (NUPI) dhe përveç QKSS-së
pjesë e konsorsiumit janë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Universiteti i Manchesterit, Angli;
Universiteti Freie i Berlinit, Gjermani;
Qendra për Studime të Politikave Evropiane(CEPS), Belgjikë;
Universiteti i Bratisllavës, Sllovaki;
Shkolla për Studime të Avancuara “Sant-Anna”, Itali;
Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë, Serbi;
Universiteti Nacional i Kievit – Akademia Mohyla, Ukrainë;
Qendra Nacionale Franceze për Hulumtime Shkencore, Francë;
Aleanca për Rindërtimin Qeverisës në Afrikë(ARGA), Afrikë;
Instituti Hulumtues për Lindjen e Mesme, Irak.

Projekti: “Fuqizimi i mundësive dhe trajnimeve për kurrikulat në parandalimin e konflikteve dhe ndërtimin e paqes
(PeaceTraining)”
https://www.peacetraining.eu/
Qëllimi i këtij projekti është të fuqizojë kurrikulat dhe kapacitetet e trajnimeve në fushën e parandalimit të konflikteve
dhe ndërtimit të paqes në Evropë përmes metodave më të avancuara të njohurisë.
Aktivitetet e realizuara nga QKSS-ja në Kosovë gjatë zbatimit të këtij projekti:
 Intervista më përfaqësues të institucioneve të Kosovës në sektorin e sigurisë si dhe të misioneve e organizatave
ndërkombëtare që janë të pranishme në Kosovë, me qëllimin të vlerësimit të praktikatve, sfidave dhe
mësimeveqë mund të nxjerrin institucionet e sektorit të sigurisë në Kosovë, por edhe ato ndërkombëtare për
programet e trajnimit lidhur me parandalimin e konfliktit dhe ndërtimit të paqes.
 Më 2 nëntor 2017, QKSS-ja ka organizuar konferencën “Pronësia vendore dhe bashkëpunimi ndërmjet
institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë”, e organizuar më 2 nëntor 2017, në të cilën është
diskutuar për rolin e bashkësisë ndërkombëtare në zhvillimin e sektorit të sigurisë në Kosovë dhe zhvillimin e
pronësisë vendore nga ana e institucioneve të sigurisë në vend.
 Konferenca ndërkombëtare “Shaping the Future of Peacetraining in Europe and Beyond” e mbajtur më 1-2 tetor
2018 në Vjenë, Austri, e cila ksihte në fokus diskutimet rreth trajnimeve për paqe në Evropë dhe rajonet tjera.
Ky projekt do të përfundojë deri në fund të vitit 2018 dhe koordinohet nga organizata austriake SYNYO GmbH.
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Social Research Kosova l.l.c
Projekti: Informaliteti në Evropën Juglindore: praktikat, kuptimet dhe ndërtimi i dijes (INFORM)
http://www.formal-informal.eu
Projekti INFORM studion informalitetin në shoqëritë e Evropës Juglindore me synim të kapërcimit të
pikëpamjeve konvencionale mbi informalitetin. Prandaj, projekti vendos informalitetin në kornizën
e gjerë të ndryshimeve shoqërore, ekonomike dhe politike në tri dekadat e fundit dhe të
përpjekjeve të shoqërive në rajon për demokratizim dhe anëtarësim në Unionin Evropian.
Informaliteti nuk është fenomen i panjohur në Evropën Juglindore. Ky studim është kërkim i parë mbi
formën, praktikat dhe gjerësinë e informalitetit përgjatë tri domeneve të jetës shoqërore: ekonomi,
politikë dhe jetën e përditshme. Kështu, postulati i parë në studimin e informalitetit është se
informaliteti nuk është dukuri dhe praktikë vetëm e shoqërive të Evropës Juglindore. Informaliteti
përshkon të gjitha shoqëritë dhe si i tillë është fenomen global. Së dyti, studimi mbi informalitetin
qëndron mbi paradigmën teorike se informaliteti përcjell dhe formëson institucionet formale që
rregullojnë jetën shoqërore. Jo rrallëherë informaliteti përmbush zbrazëtirat dhe mungesat e
institucioneve formale. Kështu, projekti mëton të identifikojë jo vetëm praktikat jo formale, kuptimet
që grupet e ndryshme shoqërore i japin informalitetit, por edhe të identifikojë përgjigjet
institucionale.
Për më shumë, projekti INFORM mbledh një ekip hulumtes/e nga disiplina të ndryshme akademike:
antropologji, ekonomi, histori, sociologji dhe shkenca politike në kërkim të përgjigjeve mbi
informalitetin në Evropën Juglindore dhe ndërtimin e dijes teorike rreth ndërveprimit në mes të
institucioneve formale dhe jo formale. Në këtë frymë, metodologjia që projekti ka aplikuar
mbështetet në metodat kuantitative dhe kualitative. Metodat kuantitative përfshinë hulumtimin me
6040 respondentë: 919 në Shqipëri; 1246 në Bosnjë dhe Hercegovinë; 930 në Kosovë; 1015 në
Maqedoni; 803 në Mal të Zi dhe 1127 në Serbi.
Pyetjet e shtruara në pyetësor kanë qenë rreth:
1. perceptimeve mbi informalitetin;
2. praktikave individuale;
3. qëndrimeve rreth informalitetit;
4. orientimit vleror;
5. kapitalit ekonomik, shoqëror dhe kulturor, dhe
6. rreth shënimeve shoqërore dhe demografike. Po ashtu, ekipi hulumtues ka zhvilluar 250
intervista të thella me qytetare/ë dhe politikë-bërës/e, si dhe ka bërë studim etnografik dhe
analizë të ligjeve dhe medieve.
Disa nga të gjeturat e dala nga hulumtimi shpërfaqin se informaliteti është i gjithëpranishëm dhe i
përshkruar nga ambiguiteti. Informaliteti merr trajta të ndryshme përgjatë sferës publike dhe
private. Besimi i ulët dhe mungesa e integrimit shoqëror ofron sfond të përshtatshëm për
informalietin. Familja dhe shokët/shoqet janë ndërmjetësues në praktika joformale në jetën e
përditshme. Gjithashtu, informaliteti po transformon vendim-marrjen politike. Ndërsa ekonomia
mbetet thellë e ndikuar nga informaliteti. Së fundi, si komunitet i dijes, projekti INFORM, po ashtu,
ofron orientime për politikë-bërësit/et në adresimin e informalitetit në institucionet politike,
ekonomike dhe në jetën e përditshme.
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Sistemi i Pikës Kombëtare të Kontaktit për Horizon 2020

Detyrat dhe përgjegjësitë e Pikave Kombëtare të Kontaktit
Informimi, ndërgjegjësimi
 Qarkullimi i dokumentacionit të përgjithshëm dhe specifik për Horizont 2020, përfshirë kushtet për pjesëmarrje,
mundësitë dhe kushtet për dorëzimin e propozimeve, si dhe buxhetin dhe raportimin e projekteve;
 Organizimi i informacionit dhe aktivitetet promovuese - në bashkëpunim me shërbimet e Komisionit kur është
e përshtatshme, p.sh. ditët e informimit, seminaret, konferencat, gazetat, faqet e internetit, panairet, etj.
 Ngritja e vetëdijes për Aktivitetet e inovacionit në Horizont 2020, duke përfshirë objektivin e pjesëmarrjes së
shtuar të industrisë dhe NVM.
 Mundësitë e financimit të ofruara përmes masave të jashtme, sidomos iniciativat e Neneve 185 dhe 187 dhe
EIT për TIK, brenda fushëveprimit të një mandati të caktuar të PKK.
 Natyrat ndërdisiplinore të Horizon 2020, veçanërisht në lidhje me sfidat shoqërore.
 Objektivat për të rritur pjesëmarrjen e grave në Horizont 2020 dhe forcimin e lidhjes midis shkencës dhe
shoqërisë civile.
 Aktivitetet e Qendrës së Përbashkët të Kërkimit, shërbimi shkencor i brendshëm i Komisionit, i palëve relevante
kombëtare nga komuniteti shkencor, industria dhe autoritetet publike.
 Ofrimi i informatave sipas nevojës në programet tjera evropiane të RTD-së në fushën e kërkimit dhe
inovacionit, si COSME, Eureka, COST, pjesë të lidhura me R & D të Fondeve Strukturore dhe Investuese
Evropiane dhe krijimi i lidhjeve të punës me shërbimet mbështetëse përkatëse.
Ndihma, këshillimi dhe trajnimi
 Ndihmon studiuesit dhe organizatat, në veçanti akterët e rinj dhe NVM, me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes së
tyre në Horizon 2020.
 Ndihmon në aktivitetet e kërkimit të partnerëve sidomos duke përdorur mjete të bazuara në internet, rrjete
bashkëpunimi, shërbime partneriteti të Rrjetit Evropian të Ndërmarrjeve për SME etj.
 Këshillon procedurat, rregullat dhe çështjet administrative (p.sh. roli dhe përgjegjësitë e pjesëmarrësve në një
konsorcium, kostot, të drejtat dhe detyrimet e pjesëmarrësve, rregullat etike dhe parimet e parashtruara në
Rekomandimin e Komisionit C (2005) 576 në Statutin për Hulumtuesit dhe Kodin e Sjelljes për Rekrutimin e tyre).
Aty ku është e nevojshme kjo do të jetë në bashkëpunim me PKK e specializuara ligjore dhe financiare.
 I këshillon pjesëmarrësit, në veçanti organizatat më të vogla dhe SME, për ngritjen e menaxhmentit të duhur
dhe strukturave legale në projektet me buxhet të madh dhe / ose pjesëmarrës të shumtë. Shpjegon
fushëveprimin dhe modalitetin e skemave të financimit që do të përdoren në Horizon 2020.
 Organizimi i kurseve dhe seancave të trajnimit për Horizonti 2020 ku është e përshtatshme, për ndërmjetësuesit
dhe shumëfishuesit e informacionit për të siguruar cilësi të lartë të këshillave.
 Aty ku është e përshtatshme, të organizohen kurse dhe seminare trajnimi për grupe specifike të synuara (NVM,
universitete, organizata biznesi, gratë në shkencë etj.) apo në tema specifike (aspektet ligjore, modaliteteti
për pjesëmarrje, fushat e kërkimit dhe inovacionit të mbuluara nga disa sfida specifike dhe programe, rregulla
financiare, etj.).
Shtylla drejtuese dhe bashkëpunimi
 Shtyllë drejtuese për shërbimet tjera të rrjetit mbështetës të biznesit, për pjesëmarrësit potencialë që kërkojnë
ndihmë, për shembull për çështje të përgjithshme të BE-së ose çështje që kanë të bëjnë me tregun e
brendshëm, transferimin e teknologjisë, të drejtat e pronësisë intelektuale ose zhvillimin rajonal, zakonisht të
trajtuara nga rrjete të ndryshme bashkëpunimi.
 Shtyllë drejtuese për shërbimet dhe programet e financimit kombëtar dhe për projektet neto të ERA.
 Detyrat dhe përgjegjësitë specifike të PKK tematike përcaktohen me dokumentin e Termave të Referencës
(TR) sipas zonës së mbulimit, si dhe kushteve kontraktuale (shih shtojcën I: për formatin e TR).
 Plani i veprimit vjetor që do të zhvillohet bashkërisht ndërmjet MASHT / Koordinatorit Kombëtar dhe PKK
tematike do të udhëheqin strategjikisht punën e tyre në mënyrë rrjeshtore.
 Koordinatori Kombëtar dhe PKK tematike do të takohen të paktën çdo dy muaj për të kordinuar dhe
harmonizuar punën e tyre në përputhje me planin e veprimit të zhvilluar dhe të miratuar.
 MASHT do të zhvillojë një portal online nacional të Horizon 2020.
 Koordinatori Kombëtar do të administrojë portalin dhe PKK tematike do të vënë rregullisht informacionin
përkatës;
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Ekipi i Pikës Kombëtare të Kontaktit (PKK) për Kosovë i ka 10 kordinues, të cilët përfshijnë pothuaj
të gjitha fushat tematike të Horizon 2020.
1. Qamile SINANAJ REXHAJ
Koordinatori kombëtar
Organizata: Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e
Teknologjisë
Tel: +383 38 211 924
Email: qamile.sinanaj@rks-gov.net
qamilesinanaj@gmail.com
2. Shaban BUZA
Fushat Tematike: Energjia e sigurt, e pastër dhe
efiçente / Transporti i zgjuar, i gjelbër dhe i integruar
/ Euroatomi.
Organizata: Universiteti i Gajkovës “Fehmi Agani”
Tel: +383 (0) 44124315
Email: shaban.buza@uni-gjk.org
3. Bujar GALLOPENI
Fushat
Tematike:
Shoqëritë
inkluzive
(gjithëpërfshirëse), inovative dhe reflektive /
Përhapja e ekselencës dhe zgjerimi i pjesëmarrjes /
Shkenca me dhe për shoqërinë.
Organizata:
Internaitonal
Business
College
Mitrovica (IBC-M)
Tel: +383 (0) 44 299 021
Email: b.gallopeni@ibcmitrovica.eu
b.gallopeni@yahoo.com
4. Avdulla ALIJA
Fushat Tematike: Klima, efikasiteti i resurseve dhe
materialet e pa përpunuara
Organizata: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i
Shkencave të Natyrës
Tel: +383 (0) 44 138 304
Email: avdulla.alija@uni-pr.edu

5. Dardan HETEMI
Fushat Tematike: Shëndeti, ndryshimi demografik
dhe mirëqenia.
Organizata: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i
Mjekësisë
Tel: +383 (0) 46 117 811
Email: dardan.hetemi@uni-pr.edu

6. Mirlinda BATALLI
Fushat Tematike: Çështjet legale dhe financiare.
Organizata: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik
Tel: +383 (0) 44 115 743
Email: mirlinda.batalli@uni-pr.edu

7. Edmond HAJRIZI
Fushat Tematike: Teknologjitë e reja dhe të së
ardhmes / Teknologjia e informacionit dhe
komunikimit.
Organizata: Kolegji për biznes dhe teknologji “UBT”
Tel: +383 (0) 44 284 988
Email: ehajrizi@ubt-uni.net
8. Rreze GECAJ
Fushat Tematike: Siguria në ushqim, bujqësia e
qëndrueshme, kërkimi detar (marinë) dhe Bioekoomia dhe bio-teknologjia.
Organizata: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i
Bujqësisë dhe Veterinarisë
Tel: +383 (0) 44 944 537
Email: rreze.gecaj@uni-pr.edu
9. Besim MUSTAFA
Fushat Tematike: Ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme-NVM /Nanoteknologjia, materialet e
avancuara, procedimi i avancuar/Qasja në
financa.
Organizata:
Oda
Ekonomike
e
Kosovës,
Departamenti për arsim
Tel: +383 (0) 44 149 953
Fax: +383 38 224 299
Email: Besim.mustafa@oek-kcc.org
10. Gazmend QORRAJ
Fushat Tematike: Veprimet Marie Curie në
shkathtësi, trajnim, dhe zhvillim në karrierë / Këshilli
Europian për kërkim/ Joint Research Centre/
Infrastruktura Kërkimore Europiane.
Organizata: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti
Ekonomik
Tel: +383 (0) 44 640 161
Email: qazmend.qorraj@uni-pr.edu
gazmendqorraj@yahoo.com
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Buletini informues është zhvilluar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Divizioni për Bashkëpunim
Ndërkombëtar në bashkpunim me Projektin HERAS – Arsimi i Lartë, Hulumtimi dhe Shkencat e Aplikuara në Kosovë.
Projekti HERAS finacohet nga Agjencioni Austriak për Zhvillim (ADA), me fondet e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim
(ADC) me bashkëfinancim nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), ndërsa implementohet nga
konzorciumi, i udhëhequr nga World University Service Austria(WUS Austria) dhe me partnerë Center for Social
Innovation (ZSI) dhe Austrian Agency for International Mobility and Cooperation in Education, Science and
Research (OeAD).
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