Struktura e Projekt Idesë

Kufizimi i numrit të faqeve nuk është i detyrueshëm, por mund te shërbejë si pikë referimi. Me qëllim
qartësinë e idesë suaj, mos hezitoni të përdorni diagrama ose grafik për ilustrime.

1. Profili i Bashkisë / Konsorciumit
• Një përshkrim narrativ rreth Bashkisë; stafi që do të përfshihet në event
(meshkuj/femra/të rinj);
• Një përshkrim narrativ rreth aktiviteteve kryesore të partnerëve në konsorcium; emri
dhe tipi i partnerit (operator turistik, biznes privat, OJF, etj.); përfshirja e tyre, roli dhe
aktivitetet që do mbulojnë gjatë eventit.
[Rekomandim: rreth 2 faqe]
2. Eventi
• Pershkruani karakteristikat e eventit që dëshironi të organizoni, duke evidentuar
aktivitetet kryesore (kulturore-historike, gastronomi, rekreacion etj.); sa ditë do të
zgjas eventi; cfarë lloj aktivitetesh do të përfshihen; data/t kur do të mbahet eventi;
• Prezantoni parashikimin tuaja për numrin e bizneseve lokale që do të përftojnë nga
ky event (agropëpunues, artizan, bujtina, shërbime, etj.)
• Prezantoni parashikimin tuaj për numrin e vendeve të reja të punës që priten të
hapen si rezultat i këtij aktiviteti (direkt dhe indirekt)
• Cili është impakti i eventit në zgjatjen e sezonit turistik në rajon? Parashikimi në
impakt në numrin e turistëve?
• Si do të promovohet/marketohet eventi/ lidhja me operatorët turistike apo të tjera?
• Përshkruani se cili është plani për të garantuar qëndrueshmërinë e organizimit të
eventit në vitet ne vazhdim (fonde nga Bashkia, biznese të zonës, sponsor etj.);
• Përshkruani rolin dhe përgjegjësitë e të gjithë anëtarëve të konzorciumit para, gjatë
edhe pas eventit.
[Rekomandim: rreth 5 faqe]
3. Mbështetja e kërkuar
• Çfarë jeni të gatshëm të ofroni vetë si bashki apo si konsortium për realizimin e këtij
aktiviteti të përvitshëm
• Çfarë mbështetje ju nevojitet nga Ministritë dhe donatorët?
[Rekomandim: rreth 1 faqe]
4. Përtej mbështetjes: Qëndrueshmëria
• Si e keni planifikuar ecurinë e organizimit te eventit pas përfundimit të mbështetjes
(viti i parë)? Si do të garantohet vetë-qëndrueshmëria në vitet në vijim?
[Rekomandimi: rreth 1 faqe]
5. Aneks: Marrëveshje të bashkëpunimit midis anëtareve të konsortiumit
• Bashkangjisni kopje të marrëveshjes së bashkëpunimit me anëtarë të
konsortiumit.

