
Projektet përfituese të subvencioneve në fazën 2 dhe 3 të vitit 2016 

# Konkurron Përfaqësues Titulli i Projektit Arsyetimi i Komisionit Shuma 

FESTIVALE 

1 
ReMusica 
2016 

Rafet Rudi 

Edicioni i 15-të i 
Festivalit 
Ndërkombëtar të 
Prishtinës 
'ReMusica' 

Projekti mbështetet si Festival Tradicional. 
Projekti ka qenë bindës sa i përket planifikimit 
kulturor për përmbushjen e jetës kulturore të 
qytetit të Prishtinës. Aplikuesi ka ofruar 
dëshmi në formë të raportit narrativ si dhe 
fotografi në Internet se projekti është 
realizuar. 

3,000 € 

2 
Shoqata e 
Botuesve të 
Kosovës 

Besiana Zeneli 
Panairi I 18-të i 
Librit "Prishtina 
2016" 

Panairi i Librit Edicioni i 18-të i plotëson 
kërkesat kulturore për promovimin e librit në 
qytetin e Prishtinës. Aplikuesi ka dërguar 
raportin narrativ si dhe fotografi nga aktivitete 
e  projektit. 

2,000 € 

3 

Shoqata e 
Pianistëve të 
Kosovës 
"BELL'ARTE 
KOSOVA" 

Vlora Baruti 
Festivali  
"Pianisti I ri 2016" 

Projekti ka karakter garues me piano, duke 
përfshirë një numër të konsiderueshëm të 
artistëve të rinj nga mosha 4-19 vjet nga disa 
vende të ndryshme. Aplikuesi ka dërguar 
raport dhe ka zhvilluar projektin. 

1,000 € 

4 MODUS LLC Leart Zeqa 

"The Summit "-  
Electronic Music 
Festival  
(Edicioni II) 

 Projekti mbështetet pasi është karakteristik 
për nga përmbajtje kulturore muzikore si dhe 
për masovizim. Aplikuesi ka dërguar raportin 
dhe fotografitë nga aktivitete e  me të cilat 
dëshmon se ka realizuar projektin. 

1,000 € 

5 

Qendra e 
Arteve 
Vizuele 
"Multimedia" 

Bernard 
Berisha 

Festivali 
Ndërkombëtar i 
Letërsisë  
Polip-2016 

Projekti Polip është Festivali Ndërkombëtar i 
Letërsisë i cili bashkon shkrimtarë të rinj nga 
rajoni dhe Evropa me qëllim të veprimit drejt 
transformimit të konfliktit dhe ndërtimit të 
besimit. Aplikuesi ka dërguar raportin narrativ 
të ilustruar me fotografi nga aktivitetet e 
realizuara. 

3,000 € 

6 
Shoqata 
Fryma e Re 

Erëmira Çitaku 
Tingujt e Flautit 
2016 

 Projekti promovon bashkëpunimin e 
muzicientve profesional Kosovar me muzicient 
profesional nga Evropa dhe bota. Projekti  do 
të vazhdon se realizuarai deri në fund të vitit 
2016. 

1,500 € 

7 ECOCIETY 
Argjirë 
Krasniqi 

ECOWEEK 

Projekti ofron mundësi bashkëpunimi përmes 
pjesëmarrjes së qytetarëve dhe  edukimit, me 
qëllim të ngritjes së vëmendjes në kulturën e 
të jetuarit në komunitet. Aplikuesi ka dërguar 
raportin të dokumentuar me video nga 
realizimi i aktiviteteve në komunitet, në 
hapësira të ndryshme të qytetit të Prishtinës. 

2,000 € 

8 
REDO Design 
Conference 

Vigan Hoxha 
Konferenca 
Ndërkombëtare e 
Dizajnit Grafik 

 Projekti ka karakter ndërkombëtar,  edukues 
për publikun dhe ngrit vetëdijen e tij rreth 
rëndësisë së dizajnit Grafik. Aplikuesi ka 
dërguar raport  shkurtër  dhe foto nga zhvillimi 
i aktiviteteve. 

2,500 € 



9 
Qendra per 
Zhvillimin e 
Artit 

Agon Xhelili 
Guerilla Art Festival, 
edicioni I 2 

Projekti  jep mundësi promovimit të artistëve 
dhe talentëve të rinj. Festivali ka karakter 
ndërkombëtar. Aplikuesi ka dërguar raport 
narrativ dhe foto nga veprimtaritë e zhvilluara. 

1,000 € 

10 
Asociacioni 
Kosovar 
Chopin 

Besa Luzha 
Chopin Piano  
Prishtina 2016 

Projekti  është Festival i Muzikës Klasike i cili 
ofron mundësi bashkëpunimi dhe rrjetëzim për 
artistët Kosovar për ta promovuar kulturën 
muzikore Kosovare edhe në vendet të cilat nuk 
e kanë njohur Kosovën. Aplikuesi ka dërguar 
raportin narrativ. Përfshihen 11 aktivitete, 9 
koncerte dhe 2 matserklas për student. 

3,000 € 

11 
Betim 
Krasniqi 

Betim Krasniqi 
Kosova Brass 
Festival 

Projekti i plotëson kriteret artistike me qëllim 
të krijimit të një Festivali të një dege 
karakteristike të muzikës frymore, që i ka 
munguar Prishtinës. Festivali planifikon të 
realizohet në pjesën e parë të muajit dhjetor 
2016.  

800 € 

12 OJQ ODA 
Florent 
Mejhmeti 

HAPU FEST- Art në 
hapësirat PUBLIKE 
(Edicioni i dytë) 

 Projekti krijon mundësi për promovimin e artit  
në hapësira publike, ku krijohet mundësia e 
qasjes për komunitetin.  Aplikuesi ka dërguar 
raport të shkurtër narrativ dhe foto me të cilat 
dëshmon se aktivitetet janë zhvilluar gjatë 
verës. 

2,500 € 

13 
Sheqerie 
Buqaj 

Sheqerie 
Buqaj 

EtnoFest 2016  
Etnofest është festival tradicional, i cili ka për 
qëllim promovimin e vlerave kulturore, si dhe 
ruajtjen të traditës të trashëgimisë kulturore. 

1,500 € 

14 
Shkolla per 
Kulture 
"Vihuela" 

Naser Dula 
Vihuela Guitar Fest 
2016 Edicioni i IV-të 

Projekti ka për qëllim krijimin e aktiviteteve 
kulturore, ringjalljes së jetës kulturore e të 
rinjve në Prishtinë, përmes interpretimit në  
instrumentin e kitarës. Aplikuesi ka dërguar 
raportin e shkurtër si dhe fotografi nga 
aktivitetet e Festivalit. 

500 € 

15 
Ardin 
Badivuku 

Ardin 
Badivuku 

"Festivali YT" 
 Fillimisht komisioni  nuk e ka përkrah këtë 
projekt, por pas marrjes së raportit  është 
propozuar që projekti të mbështetet. 

500 € 

16 
Frabaac 
Prespect 

Fanny  Alma 
Seree 

Work in Progress: 
Video& Artists 'talks 
festival 

 Projketi ofron punëtori për fëmijët e moshave 
nga 7-14 për mësimin e animacionit si mjet i 
shprehjes kulturo-artistike me artist nga 
Kosova, Franca dhe regjioni. Aplikuesi ka 
dërguar raportin e shkurtër dhe adresën ku 
mund të dokumentohen faza të punës gjatë 
realizimit të projektit. 

800 € 

17 
Fondacioni 
ARSKOSOVA 

Sihana 
Badivuku 
Hoxha 

Kosova Kamerfest 
2016 

 Projekti "Kamerfest 2016" mundëson krijimin 
e urave lidhëse në mes artistve Kosovar dhe 
atyre Evropian e Botëror, përmes shkëmbimin 
e  përvojave muzikore, gjatë  Festivalit 
tradicional Ndërkombëtarë që mundëson 
përhapjen e kulturës. 

2,500 € 

18 OJQ Flossk Ardian Haxha konferenca 

 Projekti ofron mundësin e zhvillimit dhe 
Formimin e Kulturës për grupet e interesit për 
Teknologjinë Informative. Aplikuesi ka dërguar 
raportin narrativ dhe foto për aktivitete e 
zhvilluara, 

800 € 



MBËSHTETJE VJETORE 

1 

OJQ Rexho 
Mulliqi 

Luan Durmishi 
Data e realizimit të 
aktiviteteve 2016 

Projekti ofron mundësinë për paraqitjen e 
veprimtarisë artistike kosovare në një mjedis 
multikulturor kombëtar, evropian dhe botëror. 

3,000 € 

2 

Ansambli i 
Këngëve dhe 
Valleve 
Prishtina 

Jetullah Beqiri 6,710 € 
Projekt mëton përpunimin dhe ruajtjen e 
vlerave kulturore popullore të Kosovës përmes 
aktivitetit artistik me këngë e valle. 

1,000 € 

3 

Studio baletit 
"Mjellma" 

Sabrie Spahiu 

Projekt propozim 
për financimin  e 
programeve për 
vitin 2016 

Projekti krijon mundësi që një grup i fëmijëve 
përmes pjesëmarrjes  të mësoj për baletin si 
formë e shprehjes artistike.  

500 € 

4 

Lambdalamb
dalambda 

Katherina 
Schendl 

Lambdalambdalamb
da Hapsirë për Art 
Bashkohorë 

Projekti ka për qëllim që të sjell më shumë 
vëmendje ndërkombëtare në skenën artistike 
të Kosovës dhe të krijon dialog në mes të 
artistëve me prejardhje të ndryshme, në 
mënyrë që të zvogëlohen paragjykimet  dhe 
kufijtë social dhe gjeografik.  

800 € 

5 

GORA UZ 
Sevdije 
Ramadani 

Mbështetje për 
materiale punuese 

Mbështetja e projektit do të bëhet me qëllim 
që të nxitet iniciative për vetëpunësim përmes 
krijimit të  produkteve artizanale. 

300 € 

6 

Kizhnicë 
SHKA 
Minatori I ri 

Skender Thaqi 
Pjesëmarrje  në 
festivalin e Bursa 
Turqi 2016/  

Për shkak të kontributit të madh të dhënë 
gjatë viteve të shkuara në kultivimin e kulturës 
kombëtare. 

400 € 

7 

RONA 
Serbeze 
Sylejmani 

Fuqizimi ekonomik i 
grave përmes 
prodhimeve 
artizanale 

Mbështetja e projektit do të bëhet me qëllim 
që të nxitet iniciativë për vetëpunësim përmes 
krijimit të  produkteve artizanale. 

300 € 

8 

Shoqata e 
Kompozitorev
e te Kosoves 

Zeqirja Bllata 
Financim per 
aktivitetet muzikore 

Projekti ofron mundësi për realizimin e 
Festivalit "Ditët e muzikës Kosovare" me qëllim 
të afirmimit të krijimtarisë Kosovare. 

1,800 € 

9 

OJQ Lulishtja  
Dita 

Aferdite Zeneli 
"Artizanati dhe 
trashegimia" 

Mbështetja e projektit do të bëhet me qëllim 
që të nxitet iniciativë për vetëpunësim përmes 
krijimit të  produkteve artizanale dhe qepjes së 
veshjeve kombëtare. 

300 € 

10 

OJQ STAcioni Albert Heta 

Modulet 
programore të 
Programit vjetor të 
punës për vitin 2016 

Projekti ofron mundësi të shumta kulturore 
për qytetin e Prishtinës edhe më gjerë, prandaj 
propozon që projekti të mbështetet pjesërisht. 

3,000 € 

11 

Ansambli 
Kulturor-
artistik 
Bajram Curri 

Arsim Sfishta 
Mbështetje e 
udhëtimit në 
festivale 

Në bazë të aktiviteteve të shumta të cilat 
Ansambli i ka zhvilluar në Prishtinë gjatë viteve 
të kaluara duke  treguar përkushtim në 
kultivimin dhe ruajtjen e vlerave kulturore 
popullore, komisioni propozon që  projekti të 
mbështetet pjesërisht. 

1,000 € 

ORGANIZIME 

1 
K .Grave të 
Verbëra të 
Kosovës 

Bajramshahe 
Jetullahu 

1 Qershori dita e 
fëmijëve 

Komisioni vlerëson  se përmes aktiviteteve të 
avancohen dhe integrohen në  shoqëri. 

4,200 € 

2 Modus LLC Leart Zeqa 
"Hapësirat Kreative 
Urbane të Gjelbra 
dhe vizuale" 

Komisioni propozon që për shkak të idesë   për 
edukim dhe vetëdijësim për Artin dhe 
ambientin komisioni mendon se  është mirë  të 
përkrahen aktivitet që zhvillohen në Prishtinë. 

1,000 € 



3 
Vien Pfoten 
Kosova 

Afrim 
Mahmuti 

Arinjtë bashkojnë 
njerëzit 

Komisioni vleëson se elementi multietnik 
ambietal dhe artistiko-kulturor është i 
dobishëm për komunitetin.  

1,250 € 

4 
Agron 
shujaku 

Agron Shujaku 

Organizimi i 
punëtorisë dhe 
master-klasave për 
piano dhe 
prezantimi I 
Metodës 
"Tuabman" 

Komisioni vlerëson që është projekt i 
dobishëm për komunitetin. 

1,480 € 

5 
Shoqata e 
Rrobaqepësis
ë Bardha 

Raza Sadrija 

"Aftësimi për qepje 
me makina 
industriale i grave/ 
vajzave të 
interesuara" 

Projekti përkrahet sepse përcjell dhe 
promovon traditat artizanale tek gjeneratat e 
reja 

500 € 

6 
Vlora 
Hajrullahu 

Vlora 
Hajrullahu 

Shkolla Verore e 
Artit 

Projekt  i qëlluar edukativo artistiko-kulturor 
në dobi të komunitetit  

1,750 € 

7 
Rexhie 
Mushica 

Rexhie 
Mushica 

Pjesëmarrje në 
punëtori në 
Bukuresht  

Projekti vlerësohet për përkrahje, bazuar në 
raport. 

460 € 

8 
Shoqata e të 
shurdhërve 
në Prishtinë 

Armend 
Ademi 

Shënon ditën dhe 
javën 
Ndërkombëtare të 
personave të 
shurdhër 

Komisioni vlerëson se përmes aktiviteteve, 
avancim dhe integrim në shoqëri. 

1,875 € 

MANIFESTIME 

1 

Shoqata 
Kulturore 
Dardania 

Ardian Kolaj Kështjella 
Komisioni vlerëson se bazuar në dëshmitë e 
raportit ofrohet mbështetja e  dimensionit  të 
manifestimit në Prishtinë. 

500 € 

2 

KORI 
"ZERINA" 

Nazlie 
Behadini 
Sadiku 

Manifestimi 
Kushtuar Palok 
Kurtit, Martin 
Gjokes e Frando 
Ndojes 

 Komisioni vlerëson që projekti  është aktivitet 
i rëndësishëm kulturor si dhe  meriton 
përkrahje. 

790 € 

EKSPOZITA 

1 

Autostrada 
Biennale- 
Leutrim 
Fishekqiu 

Leutrim 
Fishekqiu 

Pre-Biennale- 
Konferenca dhe 
Rezidenca Artistike 
për Kurator 

Komisioni vlerëson që Programi publiko-
kulturor dhe artistik është i dobishëm dhe 
stimulues për komunitet dhe audiencë. 

2,340 € 

2 
Alije Shehu 
Vokshi 

Alije Vokshi 
Ekspozitë me rastin 
e krijimtarisë 50 
vjeçare artistike 

Vlerësohet  që projekti është një retrospektivë 
e punës së autores dhe model i mirë për 
artistet e reja. 

1,000 € 

3 Jakup Ferri Jakup Ferri 
Një qëndisje e 
punuar dhe 
qëndisur me pej. 

Vlerësohet nga komisioni se projekti përveç 
elementit artistik ka edhe elemente të 
dobishme për komunitetin dhe audiencën. 

1,500 € 

4 
Prosperity 
Initiative in 
KOSOVO PIKS 

Dea Mulolli "Përmes Syve te mi" 
Komisioni vlerëson që projekti dhe raporti 
argumentojnë edhe dobinë sociale përqindjen 
e punës së realizuar si dhe punën e planifikuar. 

1,558 € 

5 Alban Muja Alban Muja 
"Borders without 
Borders" 

Projekti i dobishëm për komunitetin ku përmes 
debatit nxit tema interaktive aktuale. 

1,700 € 

6 Fitore Berisha Fitore Berisha 
Mural në hapësirat 
e qytetit 

Komisioni vlerëson që bazuar në punën e 
mëparshme të artistes dhe kreativitetit të saj 
në dobi të dizajnimit të fasadave, është i 
dobishëm për qytetin tonë. 

3,446 € 



7 Arvan Berisha Arvan Berisha "Nëna" 
Komisioni vlerëson që bazuar  kreativitetit të 
saj në dobi të dizajnimit të fasadave, është i 
dobishëm për qytetin tonë . 

1,750 € 

TEATËR 

1 
Shkurte Aliu Shkurte Aliu 

Drama "Lusi në 
qiell" 

Komisioni vlerëson që projekti përmes shfaqjes 
promovon vlerat e gruas në shoqëri 

2,400 € 

2 
OJQ Mute 
Fondation 

Florie Bajoku 
Teatër, Shfaqje për 
Fëmije 

Projekti i punuar mirë  është i dobishëm për 
komunitetit  

1,940 € 

3 
Lulzim Bucolli Lulzim Bucolli 

"Theatre as 
therapy" 

Komisioni vlerëson  që projekti është i qëlluar 
dhe i veçantë me dobi  jo vetëm në aspektin 
kulturor por edhe në atë social. 

2,000 € 

MUZIKË 

1 
Dragan 
Miladinovic 

Dragaj 
Miladinovic 

Kërkesë për blerjen 
e pajisjeve muzikore 

Mbështetet me qëllim të stimulimit të 
aktiviteteve kulturore multietnike 

540 € 

2 
Violeta 
Miladinovic 

Violeta 
Miladinovic 

Kërkesë për 
Mikrofon 

Mbështetet me qëllim të stimulimit të 
aktiviteteve kulturore multietnike 

300 € 

3 
Kaltrina 
Miftari 

Kaltrina 
Miftari 

Koncert klasik 
"Koncert Baroku" 

Vlerësohet nga se aktiviteti është i dobishëm 
në aspektin social kulturor dhe artistik 

1,840 € 

4 Avni Krasniqi Avni Krasniqi 
"Prishtina Brass 
Open Air Concerts" 

Komisioni vlerëson që bazuar ne aktivitetet e 
mëparshme dhe me projektin konkurrues 
komisioni konstaton që projekti është i 
rëndësishëm dhe i dobishëm për komunitet 

1,980 € 

5 Melos Buza Melos Buza 

"Koncert solistik i 
Pianistit Melos Buza 
me kryeveprat e 
kompozitoreve 
botëror"" 

Komisioni vlerëson që aktiviteti dhe qëllimi i 
projektit është i dobishëm për komunitet dhe 
audiencë dhe i arsyeshëm për përkrahje. 

441 € 

6 Sezgin Curi Sezgin Curi 
Offchestra- Albumi i 
parë 

Projekti përkrahet më qëllim të stimulimit të 
aktiviteteve kulturore e multietnike. 

1,098 € 

7 Kaltrinë Shala Kaltrinë Shala 
Koncert Quarteti 
Jazz/Klasik 

Komisioni vlerëson se aplikaniti ka 
argumentuar realizimin e suksesshëm, 
gërshetimin dhe bashkëpunimin në mes 
artisteve të zhanreve të ndryshme. 

775 € 

8 Ilire Avdiu Ilire Avdiu 
"JAZZ KLARINET 
ALBUM" 

Komisioni vlerëson se projekti ka për qëllim 
ngritjen e nivelit të kulturës së muzikës jazz. 

720 € 

FILM 

1 

Shoqata 
Kulturore 
MOLLA E 
KUQE 

Mentor 
Berisha 

"StopMotion- 
Animacion" 

Për shkak të përmbushjes së kritereve dhe 
vlerave, komisioni propozon që ky projekt të  
financohet me ketë shumë, duke i lehtësuar 
financiarisht  botimin e filmave te animuar 

300 € 

2 
N.SH "EL 
MEDIA" 

Adriatik 
Kelmendi 

"Qiej të trazuar" 

Për shkak te përmbushjes së kritereve dhe 
vlerave te tij, komisioni vlerëson që ky projekt 
duhet  te financohet, mirëpo për shkak të 
buxhetit të limituar propozohet subvencionim i 
pjesshëm i tij.  

2,000 € 

3 Visar Munishi Visar Munishi 

Film dokumentar 
"Instrumentet 
Muzikore Popullore 
Shqiptar" 

Për shkak te përmbushjes se kritereve 
komisioni vlerëson që ky projekt të financohet 
pjesërisht duke e ndihmuar në realizimin e 
këtij filmi dokumentar.  

500 € 

4 
Dera Film 
NSH 

Latif Hasolli 

Memory - film i 
shkurtër nga Ilirjan 
Himaj / aplikime në 
festivale 

Për shkak të përmbushjes së kritereve 
komisioni vlerëson që ky projekt të financohet 
pjesërisht duhet  ndihmuar ne realizimin e këtij 
filmi. 

700 € 



5 Nita Zeqiri Nita Zeqiri Vetja nëpër kohë 
Komisioni vlerëson që ky projekt të financohet 
pjesërisht, duke e ndihmuar në realizimin e 
këtij filmi. 

1,000 € 

6 FilmaKS SHPK 
Makfire 
Miftari  

NXANXA - emision 
edukativ 

Ky projekt vlerësohet nga komisioni për vlerat 
edukative dhe arsimore te cilat i bart me vete. 

1,000 € 

7 Shpat Deda Shpat Deda "Ninullë" 
Komisioni vlerëson se ky projekt përmbush 
kriteret për subvencionim.  

1,000 € 

8 Gegnia Film Valon Jakupaj 
"Gjumë dhe 
dashuri" 

Komisioni vlerëson ketë projekt për vlerat 
artistike si dhe përmbushjen e kritereve të 
caktuara, andaj e propozon për subvencionim.  

2,000 € 

9 
Kushtrim 
Asllani 

Kushtrim 
Asllani 

Film i metrazhit të 
shkurtër "Hija e saj" 

Komisioni vlerëson se ky projekt përmbush 
kriteret për subvencionim. 

500 € 

10 N.SH. ABFILM Agron Vula  
Një tregim për 
Prishtinën  

Komisioni e vlerëson  ketë projekt për vlerat 
artistike, mirëpo për shkak të buxhetit të 
limituar, propozon financim të pjesshëm të tij,  

2,000 € 

11 Birol Urcan Birol Urcan 
"Udhëtimi epik i 
Hamdi Gashit për 
perëndim 

Komisioni vlerëson se ky projekt përmbush 
kriteret për subvencionim. 

1,000 € 

BOTIME 

1 
Amza e 
Ashkalive  

Idriz Berisha  
“Verraget e 
pashlyera” 

Komisioni propozon që ky projekt të  
financohet në bazë të vlerave artistike dhe 
përmbushjes së kritereve. Për shkak të 
buxhetit të limituar ky projekt financohet 
pjesërisht 

300 € 

2 
Armagedoni 
Nsh 

Berat Dakaj  

Për financimin e 
katër librave te 
autorëve (2105+ 
3440+2189+1560) 

Komisioni ka propozuar që të financohen 
pozicione të  dy librave ( Agim Vinces dhe 
Berat Dakaj) me nga 1,000€ nga katër veprat 
për të cilat është kërkuar mbështetje 
financiare. 

2,000 € 

3 Fad SHPK  
Fatmire 
Duraku 

“Motive me jehonë” 
të Rrustem Berishës  

 Komisioni propozon që ky projekte të  
financohet në bazë të vlerave artistike dhe 
përmbushjes së kritereve. Për shkak të 
buxhetit të limituar ky projekt financohet 
pjesërisht. 

500 € 

4 Fad SHPK 
Fatmire 
Duraku  

“Strajca Magjike” të 
Fatime Durakut 

Komisioni propozon që ky projekte të  
financohet në bazë të vlerave artistike dhe 
përmbushjes së kritereve. Për shkak të 
buxhetit të limituar ky projekt financohet 
pjesërisht 

500 € 

5 
Fatbardh 
Haliti  

Fatbardh Haliti 
Palestrat (Botim dhe 
Hulumtim artistik)  

Komisioni propozon që ky projekt të  
financohet me ketë shumë, duke i lehtësuar 
financiarisht realizmin e këtij 
hulumtimi/botimi.  

600 € 

6 Shyqri Nimani Shyqri Nimani 
Monografi "Nëpër 
gjemba drejt Yjeve" 

Komisioni propozon që ky projekt të  
financohet në bazë të vlerave artistike dhe 
përmbushjes së kritereve. Për shkak të 
buxhetit të limituar ky projekt financohet 
pjesërisht 

1,400 € 

7 
 Gani 
Mehmetaj 

Gani 
Mehmetaj 

"Kolosët e 
Kinematografisë" 
(titull pune) 

Komisioni propozon qe ky projekte të  
financohet në bazë të vlerave artistike dhe 
përmbushjes se kritereve. Për shkak te 
buxhetit të limituar ky projekt financohet 
pjesërisht. 

1,000 € 



 

 

8 Shaban Arifaj Shaban Arifaj Romani "Xarnaveli" 
Komisioni propozon që ky projekt të  
financohet me ketë shumë, duke i lehtësuar 
financiarisht botimin e këtij romani. 

500 € 

9 
Gani 
Mehmetaj 

Gani 
Mehmetaj 

"Boritë e 
Apokalipsit" 

Komisioni propozon që ky projekt të  
financohet  për shkak të përmbushjes se 
kritereve dhe vlerave 

500 € 

10 
Muhamet 
Reçica 

Muhamet 
Reçica 

"Kthimi" 
Komisioni propozon që ky projekt të përkrahet, 
mirëpo për shkak të buxhetit të limituar, 
subvencionimi është i pjesshëm. 

400 € 

11 
Liridona 
Bujupaj 

Liridona 
Bujupaj 

"The secret note" 
Komisioni vlerëson ky projekt të përkrahet, për 
shkak të vlerave, dhe po ashtu duke synuar  
për t`i stimuluar krijuesit e rijnë.  

400 € 

12 Enver Baki Enver Baki "O da çocuktu" 
Komisioni propozon që ky projekt të përkrahet, 
mirëpo për shkak të buxhetit të limituar, 
subvencionimi është i pjesshëm. 

300 € 

13 OJQ Autizmi Nora Salihu  
Revistë informuese 
dhe vetëdijesuese 
Autizmi 

Komisioni vlerëson ketë projekt, mirëpo për 
shkak të buxhetit të limituar, propozon që të 
financohen dy numra të revistës.  

500 € 

14 
Brikenë 
Ceraja Beka 

Brikenë Ceraja 
Beka 

"Më fal pak dashuri" 
Komisioni propozon që ky projekt të  
financohet me ketë shumë, duke i lehtësuar 
financiarisht botimin e këtij romani. 

500 € 

15 Luan Tashi Luan Tashi 
“100 llogot e 
Kosovës" 

Komisioni propozon që ky projekt të  
financohet me ketë shumë, duke i lehtësuar 
financiarisht botimin. 

600 € 


