
Lancio del primo bando – IADSA II 

Il 31 ottobre 2019 è stato lanciato il primo bando (Call for Proposals) del Programma Italo 

Albanese di Conversione del Debito (IADSA II) per sostenere progetti nel settore sociale in linea 

con le strategie nazionali, con le priorità per lo sviluppo e l'integrazione formulate dal governo 

albanese e il Programma di Cooperazione allo Sviluppo tra l’Italia e l’Albania.  

IADSA dal 2012 ha finaziato 58 progetti per un totale di 20 milioni di Euro. 

L’iniziativa è rivolta alle 61 municipalità albanesi, i progetti possono essere realizzati in 

collaborazione con organizzazioni no-profit (ONG-CSO) albanesi ed italiane, Enti Locali italiani e 

Organizzazioni Internazionali. 

Sono ammissibili progetti che interessano i seguenti ambiti prioritari: istruzione inclusiva e di 

qualità, sanità pubblica e servizi di medicina preventiva, assistenza sociale nel territorio, inclusione 

sociale di soggetti a rischio di povertà ed emarginazione, sviluppo territoriale sostenibile, 

conservazione e protezione del patrimonio naturale e culturale, promozione dell'economia circolare 

e sostegno dell’occupazione giovanile e femminile. 

I fondi messi a disposizione ammontano a 6 milioni e 800 mila Euro. L’importo dei contributi che 

possono essere chiesti a IADSA II deve essere compreso tra 200.000 (duecento mila) e  400.000 

(quattrocentomila) Euro per ogni progetto della durata massima di 24 mesi. 

Il bando, completo di allegati, è scaricabile dal sito del Programma IADSA 

(http://www.iadsa.info). La scadenza per la presentazione dei progetti è stata fissata al 31 

gennaio 2020 alle ore 12.00 (mezzogiorno). 
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Çelja e thirrjes së parë për propozime  - IADSA II 

Në datën 31 tetor 2019 u çel thirrja e parë (Call for Proposals) e Programit IADSA II për 

financimin e projekteve në sektorin social në linjë me strategjitë kombëtare dhe prioritetet për 

zhvillim dhe integrim të formuluara nga qeveria shqiptare si dhe me Programin e Bashkëpunimit 

për Zhvillim ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë.  

Nga viti 2012 IADSA ka financuar 58 projekte me një vlerë totale prej 20 milionë Eurosh. 

Kjo iniciativë ju drejtohet 61 bashkive shqiptare, projektet mund të realizohen në bashkëpunim me 

organizata jofitimprurëse (OJF-OSHC) shqiptare dhe italiane, Ente Lokale Italiane dhe Organizata 

Ndërkombëtare.  

Të pranueshëm do të jenë projektet të cilët përfshijnë sektorët dhe fushat parësore të mëposhtëme: 

arsimimin gjithëpërfshirës dhe cilësor, shëndetësinë publike përfshirë edhe atë parandaluese, 

asistencën sociale të komunitetit, përfshirjen sociale e subjekteve në rrezik varfërie dhe përjashtimi 

nga shoqëria, zhvillimin terrritorial të qëndrueshëm, mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë natyrore 

dhe kulturore, nxitjen e zhvillimit të ekonomisë, mbështetjen e punësimit të të rinjve dhe grave.  

Fondet e vëna në dispozicion janë 6 milionë e 800 mijë Euro. Shuma e financimeve që mund të 

kërkohen nga IADSA duhet të jetë nga 200.000 (dyqind mijë) deri në 400.000 (katërqind mijë) 

Euro. 

 

Thirrja dhe shtojcat e saj mund të shkarkohen nga faqja e Programit IADSA 

(http://www.iadsa.info). Afati i fundit për dorëzimin e projekteve është data 31 Janar 2020 

ora 12:00 (mesditë).  
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