
 
 

 

           Në bazë të nenit 64 paragrafi 1 të Ligjit për Kulturë („Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11. , 
136 / 12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 dhe 18/11) Ministria e Kulturës 
shpall              

 
KONKURS  

për pjesëmarrje në financimin e projekteve për manifestimin „Vizato në 
gjuhën maqedone“ në vitin 2022 

 
 
1. Dispozitat e përgjithshme  
Me qëllim të krijimit të kushteve për krijimin e formave të reja të shprehjes 
kulturore në të cilat do të përdoret gjuha maqedonase përmes mediave të 
ndryshme dhe që do të modernizojnë dhe lëvizin ofertën kulturore, Ministria e 
Kulturës me mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të 
realizojë manifestimin „Vizato në gjuhën maqedone” në vitin 2022. 
 
2.E drejta e pjesëmarrjes   
Synimi i manifestimit është që përmes aktiviteteve të ndryshme kulturore të 
inkurajohet krijimi i veprave me gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik nga 
ana e autorëve dhe artistëve të rinj në skenën e pavarur kulturore. 
Propozim projektet mund të jenë nga njëra prej fushave të krijimtarisë artistike 
dhe detyrimisht duhet të përmbajnë fjalë në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e 
saj cirilik si: mbishkrime, ndërhyrje artistike në hapësirën urbane, ngjitëse (stikera) 
për rrjetet sociale dhe kanalet e komunikimit (viber, instagram). ..), ekspozita 
personale dhe grupore. 
Lokacionet për prezantimin e projekteve mund të jenë në institucionet e fushës së 
kulturës, por edhe hapësira të tjera publike dhe alternative, madje edhe objekte 
jofunksionale, të rrënuara apo hapësira që mund të marrin pamje të re 
bashkëkohore si skenë arti. 
Manifestimi do të zhvillohet nga data 15 qershor deri më 15 korrik. 
Të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs kanë qytetarët e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut. 
Përparësi kanë autorët e rinj deri në 30 vjet që aplikojnë për herë të parë, 
projekte të vogla që si aktivitet janë planifikuar të realizohen në periudhën e 
caktuar me përdorimin e gjuhës maqedonase. 
 
3. Mënyra e aplikimit dhe afati i dorëzimit  
Parashtresa e Konkurs është e publikuar në faqen e Ministrisë së Kulturës dhe 
është pjesë përbërëse e Konkursit. 
Parashtresa duhet të shkarkohet nga ueb-faqja e Ministrisë së Kulturës 
(www.kultura.gov.mk), të plotësohet në mënyrë elektronike me shënimin e të 
dhënave në vendin e shënuar, të nënshkruhet nga personi i autorizuar/person 
fizik dhe në formë të shtypur të dorëzohet në Ministrinë e Kulturës. 
 
 

http://www.kultura.gov.mk/


 
 

 

 
 
Konkursi do të zgjat prej 5.05 deri më 5.06 të vitit 2022 
 
Parashtresa dorëzohet në Ministrinë e Kulturës në formë të shtypur me postë në 
adresën: rr. „Gjuro Gjakoviq" "nr. 61, Shkup, ose në zyrën e regjistrimit të 
Ministrisë së Kulturës, jo më vonë se ora 15:00 e ditës së fundit të Konkursit. 
 
Nuk do të shqyrtohen parashtresat në vijim: të dorëzuara pas përfundimit të afatit 
të Konkursit; të dorëzuara me postë elektronike; të plotësuara në parashtresë të 
papërshtatshme; parashtresat e pa kompletuara dhe jo të plota pa 
dokmentacionin e bashkëngjitur që detyrimisht kërkohet.   
Materialet e dorëzuara në Konkurs nuk kthehen. 
 
4.Njoftim për rezultatet e Konkursit  
Për rezultatet e Konkursit, pjesëmarrësit do të njoftohen me shkrim në 
pajtueshmëri me Ligjin për Kulturë. Rezultatet e konkursit do të publikohen në 
ueb faqen e Ministrisë së Kulturës. 
 
5.Nënshkrimi i marrëveshjes   
Me pjesëmarrësit të cilët do të zgjidhen në Konkurs, Ministria e Kulturës do të 
nënshkruaj marrëvshje.  
 
6. Informacione shtesë   
Informacione shtesë lidhur me Konkursin mund të merrni në Sektorin për 
veprimtari në fushën e kulturës dhe artit tek Marija Gjorgova në tel. 02/3240 554 
dhe tek Marija Xhunova në tel. 02/3240 564 çdo ditë pune deri në orën 16.00. 
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