PROGRAM
Për financimin e aktiviteteve nga lëmia e kulturës, nga interesi i Komunës së
Kërçovës, dhe përkrahje shoqatave të qytetarëve për vitin 2015
LËNDA E PROGRAMIT
Lëndë e këtij Programi janë aktivitete që do të realizohen gjatë vitit 2015, përmes të
të cilave do të implementohen fushëveprimet e Komunës së Kërçovës, në lëminë e kultursë,
dhe do të definohet interesi lokal në kulturën.
Me këtë Program është përfshirë financimi dhe puna e institucioneve publike nga
lëmia e kulturës, themelues i të cilave është Komuna e Kërçovës, financimi i veprimit rinor,
amator dhe profesional në kulturë, përmes programave dhe projekteve të personave tjerë
fizikë dhe juridikë, nga lëmia e kulturës, që veprojnë në territorin e Komunës së Kërçovës,
projektet e të cilëve dhe programet i kënaqin kriteret e përgjithshme dhe rregullat e dhëna në
Konkurs, si programe nga lëmia e kulturës, përmes të cilave realizohet interesi lokal në
kulturën e Komunës së Kërçovës.
Komuna e Kërçovës, në kuadër të kompetencave të veta në lëminë e kulturës, në
pajtim me Ligjin për Kulturë (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 31/98; 49/03; 82/05; 31/98; 24/07;
116/2010; 47/11; 51/11; 136/12; 23/13; и 187/13), ligjet e posaçme nga lëmia e kulturës
(Ligji për muze “Gazeta zyrtare e RM-së” nr.66/04, 89/08, 116/10, 51/11, Ligji për bibliotekat
“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.66/04, 9/08, 116/10, 51/11), Ligji për vetëqeverisje lokale
(“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.5/02), Ligji për institucionet (“Gazeta zyrtare e RM-së”).
Jep mbështetje institucionale dhe financiare institucioneve kulturore dhe projekte me
rëndësi për Komunën e Kërçovës;
Bën kultivimin e folklorit, doket, zanatet e vjetra dhe vlera të ngjajshme kulturore;
Organizon manifestime nga lëmia e kulturës, nxit forma të ndryshme specifike të
krijimtarisë dhe
Shënon ngjarje dhe persona me rëndësi për komunën.
QËLLIMI I PROGRAMIT
Qëllimi kryesor i Programit për financimin e aktiviteteve nga lëmia e kulturës, me
interes për Komunën e Kërçovës, për vitin 2015, është që ta definojë interesin lokal në
kulturën, përmes përkrahjes të formave bashkëkohore dhe të reja të veprimit në lëminë e
kulturës dhe artit, përkrahje të vlerave më të vërtetuara në kulturë dhe art, përkrahje dhe
nxitje të formave të ndryshme të deklarimeve tradicionale të banorëve të Komunës së
Kërçovës, promovimi i trashëgimisë kulturore, punën e institucioneve publike në fushëveprim
të Komunës së Kërçovës, për shënimin e ngjarjeve dhe tjera, në kuadër të autorizimeve
ligjore.
I.Financimi i interesit lokal në kulturën e Komunës së Kërçovës, si dhe realizimi i këtij
programi do të zhvillohet përmes dhjetë (10) segmenteve programore:
Shuma e mjeteve
1
600.000,00
Organizimi i festivaleve
2
Shënimi i ngjarjeve jubilare dhe datave të rëndësishme
- Me Programin komunal për shënimin e datave dhe
përvjetorëve të rëndësishëm dhe personave të shquar në

500.000

3

vitin 2015, përcaktohen përvjetorët e ngjarjeve dhe
personaliteteve të veçantë të rëndësishëm për zhvillimin e
Kërçovës, për afirmimin e trashëgimisë historike dhe
kulturore dhe kultivimin e vlerave
të përgjithshme
civilizuese
Financimi i manifestimeve kulturore
- Projektet dhe puna që do të realizohet përmes interesit
lokal në kulturë, dhe të interesit të veçantë për Kërçovën.
Ky program përfshin aktivitetet, ngjarjet, veprat dhe
projektet nga fusha e kulturës, si pjesë e aktiviteteve të
programit që do të zbatohen nga OJQ-të, nga fusha e
kulturës dhe programeve arritja e të cilëve do të jetë nën
kompetencën e Seksionit të kulturës në Sektorin për
veprimtari publike, dhe do të realizohet nga palë tjera të
zgjedhur me anë të procedurës së duhur.
600.000

4

Inkurajimi i krijimtarisë bashkëkohore
Fokus të veçantë ka nevoja kulturore e të rinjve, duke
marrë parasysh perspektivën e zhvillimit kulturor, fokus i
veçantë do të vendoset në sigurimin material supozime për
krijimtarinë dhe plotësimin e nevojave kulturore të të rinjve.
Do të mbështeten dhe inkurajohen hulumtimet dhe
kërkimet për mjete të reja të shprehjes, do të mbështeten
eksperimente dhe përdorimi i mediave të reja të shprehjes
estetike, si dhe projektet dhe institucionet që merren me
prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes dhe vlerave
kulturore për të rinjët.
250.000
5
Promovimi i Trashëgimisë Kulturore
-Duke ndjekur vazhdimësinë e kulturës si traditë e më
shumë shtresave civilizuese, është detyrim
i secilit
institucion në Republikën e Maqedonisë, duke përfshirë
edhe komunat, për të evidentuar dhe regjistruar edhe në
kuadër të mundësive të veta, të rindërtojnë
dhe
restaurojnë trashëgiminë kulturore. E njëjta gjë duhet të
zbatohet për objektet të cilat janë gjetur në traditat
shpirtërore, zakonet, folklori, llojet e ndryshme të
ekspozitave të muzeut, monumentet, por edhe njerëzit që
kanë lënë shenja në kulturën e komunës dhe njerëzëve në
përgjithësi. Nga ana tjetër, trashëgimia kulturore do të
rigjallërohet dhe krijohet nga përvoja artistike (muzikës,
teatrit, artit figurativ, filmit, muzikë etnik) si dhe njohjes së e
tij.
500.000
6
Financimi i institucioneve publike, për të shënuar
ngjarjet jubilare, datat e rëndësishme dhe patronatet
dhe të tjera
- Institucionet publike të themeluara nga komuna, për
veprimtari kulturore dhe manifestimeve për të shënuar
ngjarjet, datat dhe patrionatet që do të kontribuojnë në

200.000

pasurimin e aktiviteteve kulturore të Komunës së Kërçovë
7
Veprimtari botuese dhe biblioteka
- Kjo masë është e destinuar për botime te ndryshme dhe
pasurimin e bibliotekave në Komunën e Kërçoves si
biblioteka e qytetit ashtu edhe bibliotekat shkollore.
Komuna e Kërçovës ka për detyre që t’i mbështesë
shkrimtarët dhe artistët e lëmive të ndryshme si ato që
merren me veprimtari muzikore, me art , filmografi dhe të
tjera, t’i perkrahë në aktivite për botimin e veprave të tyre.
Me këtë Komuna e Kërçovës, do të kontribojë në
pasurimin e literaturës, shkencës dhe artit në Kërçovë dhe
më gjërë

150.000
8
Financimi i artistëve individualë, arteve zbatuese, dhe
të ngjajshme
- Qendra e kulturës është njeriu dhe potenciali i tij krijues.
Në Kërçovë dhe në të gjithë Maqedoninë autorët e
humbasin interesin dhe motivimin për të punuar, krijimin,
përmisimin profesional dhe paraqitjen e tyre. Në mungesë
të mundësive materiale për të shprehur potencialin e vet të
autorit dhe potencialin e krijuesëve të mëdhenj, janë të
detyruar të punojë gjëra të tjera duke u larguar nga
veprimtaria e tyre bazë. Një nga objektivat e rëndësishme
të Programit të Kulturës në Komunën e Kërçovës, janë
subencionet për artistë dhe ndihma në realizimin e
projekteve kreative që të këthehet dinjiteti i krijuesve dhe
në këtë mënyrë kultura dhe kreativiteti, jo vetëm që do të
jetë mirë, por do të jenë edhe veprimtari prestigjioze për
punë dhe jetesë.

360.000

9
Ndihmimi i manifestimeve të të rinjëve me përmbajtje
kulturore-artistike dhe argëtuese-edukative;
- Ky segment programor ka për qëllim që të rinjëve në
Komunën e Kërçovës, në aktivitetet e tyre tu mundësojë që
idetë e tyre kulturore artistike dhe argëtuese, t’i realizojnë
dhe ta pasurojnë jetën kulturore në Kërçovë. Do të
financohen këto projekte të cilët te të rinjët tërhqein
interes, për ato projekte që artistëve të talentuar do tu
mundësojnë sukses dhe arritje në veprat e tyre artistike
dhe të tjera
200.000
10
Financimi i projektit nga lëmia e kulturës dhe ngjarjeve
të tjera të komunitetit rom
120.000
Mjetet e caktuara për manifestime të caktuara plotësuese, projekte dhe shfaqje, do t’i
orientojë Kryetari i Komunës së Kërçovës, për aktivitete të cilat nuk janë përfshirë me këte

program, ndërsa me aktivitetin e tyre, rëndësinë dhe cilësinë, kontribuojnë në realizimin e
qëllimeve programore në lëminë e kulturës

Për pikat 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 Komuna e Kërçovës, me shpallje publike, do të
shpërndajë mjete të parapara me këtë program, ku mund të konkurojnë të gjithë
Organizatat joqeveritare, Personat fizik dhe Organizata tjera kulturore.
Në pikën I.6, parashihen të financohen dhe të mbështetn aktivitetet programore të
institucioneve publike, të formuara nga Komuna e Kërçovës, për shënimin e
ngjarjeve, datave të rëndësishme të institucioneve publike, patrionate dhe
manifestime tjera.
Për këtë pikë, nuk do të ketë shpallje publike.Institucionet publike me kërkesë do të
drejtohen deri te Komuna e Kërçovës, ku do të theksohen aktivitetet, vlera e mjeteve
të nevojshme, vendi i mbajtjes, përshkrim i shkurtër i ngjarjes etj.
Komuna e Kërçovës, do të mbështesë këto iniciativa me mjete financiare, me mjete
materiale dhe forma tjera.
Pika 1.8, ndahen mjete për persona fizikë artistë, artistë individual të cilët do të
drejtohen deri te Komuna e Kërçovës, me kërkesë konkrete për aktivitetin ose
veprën.Kryetari ndan mjete deri 30.000,oo denarë.
Komuna e Kërçovës, gjithashtu, mund ta realizojë interesin lokal në kulturë në vitin
2014, dhe nëpërmjet sigurimit të logistikës dhe mbështetje institucionale të
projekteve dhe aktiviteteve të autorëve tjerë nga lëmia e kulturës, të cilat janë të
financuara nëpërmje Buxhetit të Komunës së Kërçovës, për vitin 2015, nëqoftëse
vërtetohet se janë në interes të posaçëm dhe vlerë të posaçme për Komunën e
Kërçovës.
Manifestime dhe shfaqje të cilat do të mbështeten dhe ndihmohen në formadhe
aktivitete tjera
Forma tjera dhe aktivitete me të cilat do të mbështeten dhe ndihmohen manifestimet
kulturore, ngjarje dhe projekte, janë si në vijim:
-Nën mbështetje(patronazh) të Komunës së Kërçovës
-Ndarje të çmimeve, dhurata dhe të ngjajshme,
-Sigurimi i mbështejtjes profesionale, teknike dhe mbështetjes tjetër me kuadro dhe paisje
me të cilën disponon Komuna e Kërçovës;
-Pjesmarrje të përfaqësuesve të Komunës së Kërçovës, gjatë organizimi protokolimit dhe
takimeve promotive, mbajtjen e manifestimeve dhe realizimin e projekteve nga lëmia e
kulturës.
IV.Dispozitat përfundimtare
Kryetari i Komunes se Kercoves, përkujdeset dhe e siguron zhvillimin e këtijë Programi.
Sektori për shërbime publike- Seksioni për kulturë e përgadit këtë Program dhe e ndjek
realizimin e tijë.
Komisioni për kulturë në Këshillin e Kercoves jep iniciativa dhe mendime në lidhje me këtë
Program.
Për përcaktimin e programit vjetorë dhe për mjetet financiare për realizim të tijë, Komuna e
Kërçovës dhe bartësit e projekteve – shfrytëzues të mjeteve nga Buxheti i Komunës së

Kërçovës për vitin 2014, lidhin kontrata.
Ky Program hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
Komunës së Kërçovës”.

