
 
Justice for All Project 

Applications Due By: April 10, 2017 

REQUEST FOR APPLICATIONS (RFA-JAG-2017-005) 
The USAID Justice for All Project in Albania invites  

Albanian Civil Society Organizations (CSOs) to apply for:  
 

“Establish Fact Checking Services in Albania” Grants  
 

USAID Justice for All is a five-year (2016-2021) project designed to improve court 
performance through implementation of comprehensive judicial performance 
standards in efficiency, transparency, accessibility and accountability. The project 
also provides assistance to civil society organizations and investigative journalism 
and media outlets to strengthen their roles as important actors in the justice reform 
process and as watchdogs for implementation of reforms. The ultimate goal of the 
project is to increase public confidence in Albania’s judicial system.   
 
The Project seeks to award a grant to an Albanian civil society organizations (CSOs) 
that has the interest and capacity to establish a Fact Checking Service.  Applicants 
must have the capacity to cross-check, in a timely manner, statements of politicians 
and others through research in archives, databases, and other available sources of 
information, such as TV footage, etc.  

The Project seeks creative and innovative proposals to establish a credible and high 
quality Fact Checking Service in Albania, in line with best international practices and 
standards in this field.   
 

The Project plans to award one grant ranging from $65,000 to $85,000 for activities 
that cover a period of 12 (twelve) to 18 (eighteen) months. Grant funds may be used 
only for activities directly related to the establishment of a Fact Checking Service in 
Albania.  

The Project will organize two information Sessions, for all interested applicants that 
would need further information regarding this RFA. The sessions will provide to 
applicants details of the application process, answers about the financial aspects 
and general information about the subject of the call. The information sessions will 
be happening on Wednesday, March 15, 2017 at the conference room at Justice for 
All Project located at Rruga Skenderbej, Bld. 8, Entrance 2, Unit 823, Tirana, Albania 
1000 at 10:00  and 15:00 local time (based on your availability of attending it).  
 



Only CSOs legally registered in Albania are eligible to apply under this RFA. 
Applicant organizations should also meet the following criteria: 

• Applicants must have the institutional capacity and expertise to cross-check, 
in a timely manner, statements of politicians, public officials, journalists, and 
opinion-makers through research in archives, databases, and other available 
sources of information, such as TV footage, newspapers or radio. 

• Have at least one year of operational experience.  
• Have a transparent system of bookkeeping that complies with Albanian 

legislation and International Accounting Standards (IAS). 
• Must not be a debtor, and must have cancelled any debt to the state or 

arranged for full debt payment prior to receiving the first disbursement of the 
USAID Justice for All project grant funds.  

• Must operate as an independent non-politically affiliated organization.  
• Must not be debarred, suspended, excluded or otherwise ineligible to receive 

US Federal funding. 
• Civil servants, political appointees, members of the current parliament, staff 

of public broadcasting companies, and/or leaders of political parties cannot 
participate in a grant project, as a director or as grant-remunerated 
participant.    

 
The Justice for All Project will accept proposals in English only. 
 
Application Package: To download the application package, please see the RFA 
announcement at www.ewmi.org. Alternatively, please contact the Project at 
grants_icpp@ewmi.org for an application package. Please reference “RFA-JAG-2017-
005” in your request. 

Applications will be accepted no later than 17:00 Tirana time on April 10, 2017. 
Late or unresponsive applications will not be considered. 

  

http://www.ewmi.org/
mailto:grants_icpp@ewmi.org


 
Projekti “Drejtësi për të Gjithë” 

Aplikimet janë të vlefshme deri në: 10 Prill 2017 

KËRKESË PËR APLIKIME (RFA-JAG-2017-005) 
Projekti i USAID-it në Shqipëri “Drejtësi për të gjithë” fton Organizatat e 

Shoqërisë Civile (OSHC-të) të aplikojnë për: 
 

Grantin “Ngritja e Shërbimit për Verifikim Faktesh në Shqipëri” 
 

Projekti “Drejtësi për të Gjithë” i USAID-it (në tekstin e mëposhtëm “Projekti”) është një 
projekt pesë vjeçar (2016-2021) i hartuar për të përmirësuar performancën e gjykatave 
përmes zbatimit të standardeve gjithëpërfshirëse të performancës gjyqësore lidhur me 
efikasitetin, transparencën, aksesueshmërinë dhe llogaridhënien. Projekti i ofron ndihmë 
edhe organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe gazetarisë investigative për të forcuar 
rolin e tyre si aktorë të rëndësishëm në procesin e reformës në drejtësi dhe si mbikëqyrës 
të zbatimit të reformave. Qëllimi përfundimtar i projektit është të rrisë besimin e publikut 
në sistemin gjyqësor shqiptar. 
 
Projekti synon të akordojë një grant për një organizatë Shqiptare të shoqërisë civile (OShC) 
që ka interesin dhe kapacitetin për të hartuar Shërbimin për Verifikim të Fakteve. 
Aplikantët duhet të kenë aftësinë për të verifikuar deklaratat e politikanëve dhe jo vetëm 
nëpërmjet kërkimeve në arkiva, në baza të dhënash (database), dhe burime të tjera të 
informacionit, si për shembull: televizioni, regjistrimet/pamjet, gazetat, radio, etj. 
  

Projekti kërkon propozime kreative dhe inovative për të hartuar një Shërbim për Verifikim 
të Fakteve të besueshëm dhe me cilësi të lartë në Shqipëri, në përputhje me praktikat më të 
mira ndërkombëtare dhe standardeve në këtë fushë. 
 

Projekti planifikon të akordojë një grant që varion nga $ 65,000 deri në $ 85,000 për 
aktivitete që mbulojnë një periudhë prej 12 (dymbëdhjetë) deri në 18 (tetëmbëdhjetë) muaj. 
Fondet e grantit mund të përdoren vetëm për aktivitetet që lidhen drejtpërdrejt me ngritjen 
e Shërbimit për Verifikim të Fakteve në Shqipëri. 
 
Projekti do të organizojë dy seanca informuese, për të gjithë aplikantët e interesuar që kanë 
nevojë për informacion të mëtejshëm në lidhje me këtë KPA. Këto seanca do t’u japin 
detaje aplikantëve për mënyrën e aplikimit, përgjigjet në lidhje me aspektet financiare dhe 
informacione të përgjithshme në lidhje me objektin e thirrjes për aplikime. Seancat e 
informimit do të mbahen të mërkurën, më  15 mars 2017 në sallën e konferencave të 
Projektit “Drejtësi për të gjithë”, i cili ndodhet në Rrugën Skënderbej, Godina. 8, Hyrja 2, 



Apart. 823, Tirana, Shqipëri 1000 në orën 10:00 dhe 15:00 sipas kohës lokale (bazuar në 
disponueshmërinë tuaj për ta ndjekur atë). 
  
 
Vetëm OSHC-të e regjistruara ligjërisht në Shqipëri kanë të drejtë të aplikojnë për këtë 
thirrje për aplikime. Secila nga organizatat aplikante duhet të përmbushë edhe kriteret e 
mëposhtme:  

• Aplikantët duhet të kenë kapacitetet e duhura institucionale dhe ekspertizën për të 
verifikuar imtësisht, në kohën e duhur, deklaratat e politikanëve, zyrtarëve publikë, 
gazetarëve dhe opinionbërësve përmes hulumtimeve në arkiva, bazat e të dhënave, 
si dhe burime të tjera në dispozicion të informacionit, siç janë pamjet televizive, 
gazetat apo radio. 

• Të kenë të paktën një vit përvojë operacionale.  
• Të kenë një sistem transparent kontabiliteti që është në përputhje me legjislacionin 

shqiptar dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (IAS). 
• Nuk duhet të jetë debitor, dhe duhet të ketë shlyer të gjitha borxhet ndaj shtetit, ose 

të ketë arritur në marrëveshje për pagesën e plotë të borxhit përpara përfitimit të 
këstit të parë të fondeve nga granti i Projektit.  

• Duhet të veprojë si një organizatë e pavarur dhe pa lidhje politike.  
• Nuk duhet të jetë i ndaluar, pezulluar, përjashtuar, ose i papranueshëm në forma të 

tjera nga përftimi i fondeve Federale të SHBA-së.  
• Nënpunësit civilë, të emëruarit politikë, anëtarët e Kuvendit aktual, personeli i 

shoqërive publike të transmetimit dhe/ose drejtues të partive politike nuk mund të 
marrin pjesë në një projekt financuar me grante si drejtor apo si një pjesëmarrës i 
shpërblyer me fonde nga granti.  
  

 
Projekti “Drejtësi për të gjithë” do të pranojë aplikime vetëm në gjuhën angleze.  
 
Paketa e Aplikimit: Për të shkarkuar paketën e aplikimit, ju lutemi të shihni njoftimin në 
adresën www.ewmi.org. Përndryshe, ju lutemi të kontaktoni Projektin në adresën 
grants_icpp@ewmi.org për t’u pajisur me një formular aplikimi. Ju lutemi të përmendni 
referencën “RFA-JAG-2016-005” në kërkesën tuaj. 

Aplikimet nuk do të pranohen pas datës 10 prill 2017, ora 17:00 sipas orës lokale në  
Tiranë. Aplikimet e dorëzuara me vonesë dhe ato të cilat nuk i përgjigjen kritereve të 
përcaktuara nuk do të shqyrtohen. 
 

http://www.ewmi.org/
mailto:grants_icpp@ewmi.org

