
                                                         

 

AGJENCIA KOMBËTARE E RINISË 

 

Projektet Fituese të Thirrjes së Parë të Projekteve Rinore të shpallur nga Agjencia Kombëtare e 

Rinisë – Organizata Rinore dhe/ose Për të Rinjtë 

Nr. Emri i Organizatës Titulli i Projektit Shuma e Përfituar 

1 Federata Shqiptare e Sportit Universitar “Rinia e së ardhmes, 

mes jetës universitare, 

sportit dhe   

vullnetarizmit” 

2,600,000 (dy milion 

e gjashtëqind mijë) 

lekë; 

 

2 Fondacioni Qendra Europiane & Qendra 

Be the  Change 

“Fuqizimi i të rinjve 

pas pandemisë: sfidat 

dhe  mundësitë” 

2,300,000 (dy milion 

e treqind mijë) lekë; 

 

3 Instituti Adriapol – Smart and Creative 

Development 

“Youth 4 

Entrepreneurship” 

2,832,530 (dy milion 

e tetëqind e tridhjetë e 

dy mijë e pesëqind e 

tridhjetë) lekë; 

4 Shoqata Liburnetik “Re-Debate 

Kampionati Kombëtar 

i Debatit” 

2,600,000 (dy milion 

e gjashtëqind mijë) 

lekë; 

5 Shoqata Tjetër Vizion “Ringjallja e zanateve 

tradicionale përmes 

brezit te ri” 

2,497,000 (dy milion 

e katërqind e 

nëntëdhjetë e shtatë 

mijë) lekë; 

 

6 Shoqata e Ushqimit dhe Mirëqenies “Mundësitë 

profesionale dhe 

sipërmarrëse për të 

rinjtë” 

2,642,000 (dy milion 

e gjashtëqind e dyzetë 

e dy mijë) lekë; 

 

7 Organizata “Resurset në Zhvillim” “Nga vulnerabiliteti 

në sipërmarrje” 

2,745,000 (dy milion 

e shtatëqind e dyzetë e 

pesë mijë) lekë;  

8 Organizata “The Door” “Duam më shumë 

natyrën dhe 

Shqipërinë” 

2,799,800 (dy milion 

e shtatëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë 

mijë e tetëqind) lekë; 

 

9 Qendra Multifunctional Cultural Center 

A.M Swans 

“We are all made of 

stars” 

2,673,650 (dy milion 

e gjashtëqind e 

shtatëdhjetë e tre mijë 

e gjashtëqind e 

pesëdhjetë) lekë 

10 Qendra Epoka e Re  “Rini-Art-Aktivizëm-

3” 

998,700 (nëntëqind e 

nëntëdhjetë e tetë mijë 

e shtatëqind) lekë 



                                                         

 

 

 

 

 

Projektet Fituese të Thirrjes së Parë të Projekteve Rinore të shpallur nga Agjencia 

Kombëtare e Rinisë – Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore 

Nr. Emri i Njësisë së Vetëqeverisjes 

Vendore 

Titulli i Projektit Shuma e Përfituar 

1. Bashkia Roskovec “Rikonstruksion i 

bibliotekës publike 

Roskovec dhe krijimi 

i një Klubi Libri për 

të rinj” 

1,905,443 (një 

milion e nentëqind e 

pesë mijë e 

katërqind e dyzetë e 

tre) lekë; 

 

2. Bashkia Lezhë “Qendra Rinore 

Lezhë” 

8,541,077.6 (tetë 

milion e pesëqind e 

dyzetë e një mijë e 

shtatëdhjetë e shtatë 

pikë gjashtë) lekë; 

3. Bashkia Elbasan “Talent Start-Up 

Elbasan 2” 

5,503,842 (pesë 

milion e pesëqind e 

tre mijë e tetëqind e 

dyzetë e dy) lekë 

4. Bashkia Tiranë “Rikonstruksioni i 

Qendres Kulturore 

Rinore- Petrelë” 

3,186,489 (tre 

milionë e njëqind e 

tetëdhjetë e gjashtë 

mijë e katërqind e 

tetëdhjetë e nëntë) 

lekë. 

 

 

11 Qendra Shkencë dhe Inovacion_SCiDEV “Nga fjala tek veprimi 

– Aktivizim për punën 

rinore              përmes 

inovacionit dhe 

krijimtarisë” 

2,516,000 (dy milion 

e pesëqind e 

gjashtëmbëdhjetë 

mijë) lekë; 

12 Qendra për Edukim dhe Sport Skills “Sporti dhe Edukimi 

Frymëzojnë” 

1,518,000 (një milion 

e pesëqind e 

tetëmbëdhjetë mijë) 

lekë 


