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Hyrje
Këto udhëzime operative janë përgatitur me qëllim të lehtësimit të punës së Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale, Agjencisë së Punësimit, këshilltarëve të Zyrave të Punësimit dhe trajnuesve të
Qendrave të Aftësimit Profesional, për zbatimin e Programit të Vetë-Punësimit. Zbatimi i Programit do
të mbështetet nga partnerët zbatues.
UO-të janë përgatitur bazuar në Rregulloren Nr. 01/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës për të
mbështetur të gjithë punëkërkuesit e papunë të regjistruar.
Objektivi i përgjithshëm i programit është të mbështesë të gjithë personat aktivë të papunë në tregun
e punës për krijimin e kompanive të tyre. Objektivi specifik i programit është të mbështesë krijimin e
bizneseve fillestare duke gjeneruar punësime të reja, duke inkurajuar kërkesën e tregut të punës,
dhe duke avancuar investimet në biznese fillestare.
Qëllimi i Udhëzimeve Operative është të sigurojnë një përshkrim të procesit përmes së cilit do të
përgatiten, dorëzohen, aprovohen, zbatohen dhe monitorohen aktivitetet e parashikuara në program.
UO-të sigurojnë transparencë në proces dhe një përmbledhje të qartë të roleve dhe përgjegjësive të
të gjitha palëve të përfshira.
UO-të përcaktojnë kriteret, parakushtet, procedurat që duhet të zbatohen për realizimin e aktiviteteve të projektit. Rregullat që do të zbatohen në secilën fazë të Programit janë renditur në mënyrë
të duhur, duke përfshirë formularët që do të përdoren.
Programi i Vetë-Punësimit do të zbatohet në fazat e mëposhtme:
1. Thirrja për aplikime;
2. Trajnimi dhe certifikimi për Vetë-Punësim ose Administrim Biznesi në Qendrat e Aftësimit
Profesional;
3. Dorëzimi i planeve të biznesit;
4. Verifikimi teknik dhe vlerësimi i jashtëm nga vlerësuesi i pavarur;
5. Shqyrtimi i mendimeve të ekspertëve dhe intervista me aplikantët e listës së ngushtë;
6. Rezultatet paraprake për fazën e intervistës;
7. Kontrata e grantit;
8. Konsulenca dhe monitorimi
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1. Thirrja për aplikime
a) Shpallja publike
MPMS-ja dhe AP-ja bëjnë një shpallje publike (Shtojca 1) në të paktën 2 gazeta ditore, në shqip dhe
serbisht, për kandidatët e interesuar për të aplikuar në Programin e Vetë-Punësimit. Njoftimi duhet të
përfshijë informacione rreth të gjithë procesit të aplikimit dhe kritereve të pranueshmërisë. Njoftimi
do të publikohet në faqet e internetit të MPMS-së, të AP-së, në tabelat e buletinit në ZP, QAP dhe
institucione të tjera lokale (d.m.th. administrata komunale, OJQ-të dhe zonat e tjera me trafik të lartë).
Në ZP duhet të theksohen edhe:

• Numri i zyrës në ZP për pranimin e personave të papunë të interesuar për të marrë pjesë në
Program;

• Një numër telefoni për informacion të drejtpërdrejtë për personat e papunë të interesuar;
b) Takim informativ (këshillimi në ZP)
Para aplikimit, personat e regjistruar do të planifikohen për një seancë informative me një datë, kohë,
numër të caktuar zyre, dhe do të pajisen me Fletë Informacioni që përmban të gjitha të dhënat
themelore për Programin e Vetë punësimit.
AP-ja është përgjegjëse për organizimin dhe zhvillimin e takimeve informative. AP-ja, partnerët zbatues dhe donatorët e tjerë, nëse është e nevojshme, mund të ofrojnë mbështetje teknike për qendrat
për të vendosur një standard të cilësisë dhe një mënyrë të unifikuar për transmetimin e informacionit.
Takimet informative do të bëhen pasi të formohet një grup kandidatësh të interesuar. Për çdo takim
informativ, qendrat e punësimit duhet të dorëzojnë një “Listë të pjesëmarrjes”.
Qëllimi i këtyre takimeve do të jetë shpërndarja e informacionit për grupet e cenueshme që përndryshe kanë qasje të kufizuar në kanalet zyrtare të komunikimit.
Takimet informative do të zhvillohen gjatë javës së parë pas publikimit të njoftimit publik. Duke
përdorur një qasje hap pas hapi, kandidatët informohen për kushtet e përgjithshme të Programit,
procedurat e aplikimit dhe kriteret e pranueshmërisë. Do të shpërndahen edhe materialet shtesë
promovuese. Broshurat e programit duhet të dizajnohen, shtypen dhe shpërndahen nga AP-ja, si dhe
të shoqërohen me aktivitete promovuese multimediale dhe media sociale.

c) Aplikimi i kandidatëve të interesuar
Të gjithë personat e papunë aktivë, të cilët tregojnë interes për të marrë pjesë në Programin e
Vetë-Punësimit për kohëzgjatjen e shpalljes publike, duhet të paraqiten personalisht pranë ZP-së
përkatëse.
Personat e papunë, para përfshirjes në program, duhet të plotësojnë Listën Kontrolluese (Shtojca 3)
në mënyrë që të kontrollojnë kriteret e pranueshmërisë. Personat e papunë të kualifikuar janë të
detyruar të plotësojnë dhe nënshkruajnë formularin e Deklaratës së Pëlqimit, duke përfshirë idenë e
biznesit (Shtojca 2), në të cilën nënshkruesit bien dakord për detyrimet që rrjedhin nga pjesëmarrja
në Programin e Vetë-Punësimit.Çdo aplikim për PVP regjistrohet në programin e softuerit të ZP-së
(SIMP), duke kontrolluar nëse janë përditësuar regjistrimet (adresa, telefoni, e-mail, etj.). Ky aplikim do
të shtypet, nënshkruhet dhe arkivohet në ditën e plotësimit të Deklaratës së Pëlqimit për Programin e
Vetë-punësimit.
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d) Verifikimi administrativ dhe vlerësimi i idesë së biznesit
(Paneli i verifikimit administrativ i verifikon dokumentet në aplikim në përputhje me kriteret në thirrjen
për aplikim)
Për verifikimin administrativ të aplikantit do të përdoret lista kontrolluese për vetë-vlerësim për
kriteret e pranueshmërisë. Edhe Deklarata e Pëlqimit, duke përfshirë idenë e biznesit, do të vlerësohen para trajnimit.

2. Trajnimi për Vetë-Punësim në Qendrën e Aftësimit
Profesional
(Aplikantët që tashmë posedojnë Certifikatën e Vetë-Punësimit ose Administrimit
të Biznesit janë të kualifikuar të aplikojnë direkt në hapin 3)
a) Përshkrimi i trajnimit
Aplikantët e regjistruar, pas këshillimit në ZP, duhet të marrin pjesë në kurse trajnimi të ofruara nga
QAP-të ose ofruesit e tjerë të shërbimeve (të kontraktuar), me kohëzgjatje 40 orë (gjithsej dy javë).
Kurset e trajnimit konsistojnë në programin e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) “Filloni
biznesin tuaj” të siguruar nga një trajner. Të gjithë pjesëmarrësit në kurset e trajnimit do të marrin nga
QAP materialet e nevojshme të trajnimit. Pas përfundimit të kursit të trajnimit, do të administrohet një
test përfundimtar.

b) Testi përfundimtar
Testi do të administrohet njëkohësisht për të gjithë aplikantët në QAP-të në të gjitha rajonet. Përmbajtja, data dhe kohëzgjatja e testit përcaktohen nga AP-ja. Rezultati kalues do të jetë 70%.

c) Plani i Biznesit
Pas kalimit me sukses të testit, aplikantët do të pajisen me certifikata nga QAP-të. Gjatë trajnimit,
aplikantët do të punojnë në planin e biznesit duke ndjekur Shabllonin e Planit të Biznesit (Shtojca 4).
Planet e biznesit do të hartohen dhe dorëzohen gjatë periudhës dy javore, pas datës së fundit të
pjesës teorike të trajnimit (marrja e testit përfundimtar). Gjatë kësaj periudhe, aplikanti mund të
konsultohet me trajnerët e QAP-ve, të cilët do të jenë në dispozicion për të gjithë kandidatët që e
kanë kaluar testin.

3. Dorëzimi i planeve të biznesit
(Aplikantët paraqesin plane të mbyllura të biznesit në zyrën e punësimit, ku regjistrohen me numër protokolli)
Planet e biznesit duhet të përfshijnë kopje të certifikatës së vetë-punësimit dhe dokumente shtesë
relevante, dhe pasi bashkëlidhet duhet të dorëzohen në ZP më të afërt në komunën përkatëse.
Aplikimet duhet të dorëzohen personalisht në një origjinal dhe dy kopje identike të lidhura dhe të
rregulluara në një zarf të mbyllur, të adresuar si më poshtë:
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Zyra e Punësimit XXXX
DOKUMENTET PËR PJESËMARRJE NË KONKURSIN E PROGRAMIT TË VETË-PUNËSIMIT

APLIKANTI:
Emri dhe Mbiemri
Rruga dhe numri
Kodi postar dhe qyteti

Këshilltari i ZP-SË do të protokollojë secilin parashtrim në një listë të aplikantëve për grante (Shtojca
5), duke shënuar emrin, mbiemrin, numrin e referencës së regjistrimit, si dhe të dhënat personale të
personit që dorëzon dokumentet (emrin dhe numrin personale, siç shënohen në të letërnjoftimin e
tij/saj). Në këtë pjesë, për të mbrojtur transparencën e të gjithë procesit, aplikimet duhet të mbeten të
mbyllura. Pas përfundimit të afatit të aplikimit, një kopje e protokollit dhe fleta Excel (të dhëna të
hollësishme), do t'i dërgohet me email AP-së dhe partnerëve përkatës zbatues, në të njëjtën ditë - në
mbyllje të orarit të punës.
Personi që paraqet aplikimin do të pajiset me një numër referimi dhe duhet të nënshkruajë listën e
Aplikantëve të Pranuar për Grant. I njëjti numër referencë do të shënohet edhe në zarfin që përmban
dokumentet e aplikantit. Udhëheqësi i secilës ZP i dorëzon të gjitha planet e biznesit tek AP-ja
brenda 3 ditëve të punës pas afatit të fundit për dorëzimin e planeve të biznesit.
Vetëm planet e biznesit që përmbajnë dokumentacion të plotë dhe janë në pajtim me kriteret e
pranueshmërisë do të pranohen në vlerësimin e ekspertëve. Ky proces do të përfundojë brenda dy
javësh.
Kontrollet administrative të aplikimeve të paraqitura do të bëhen nga përfaqësues të AP-së sipas 2
(dy) kritereve të përshkruara në Listën Kontrolluese të dokumenteve të aplikimeve të pranuara për
grant (Shtojca 6).
Kur dokumentet e aplikimit nuk janë të plota ose nuk janë në pajtim me kërkesat e Programit, aplikantët do të eliminohen nga konkursi.

4. Verifikimi teknik dhe vlerësimi i jashtëm nga
vlerësuesit e pavarur
(Vlerësimi teknik i planeve të biznesit)
Pas kontrollit administrativ, çdo plan biznesi vlerësohet nga dy ekspertë të pavarur. Secili ekspert
duhet të nënshkruajë një dokument të konfidencialitetit dhe paanshmërisë. Nëse diferenca mes
rezultateve të dy ekspertëve është më shumë se 15 pikë, plani i biznesit i jepet një eksperti tjetër për
një vlerësim të tretë. Rezultati përfundimtar për planet e tilla të biznesit është rezultati mesatar i dy
vlerësimeve. Ekspertët e vlerësimit teknik do të bëjnë vlerësimin e Planeve të Biznesit të paraqitura
sipas kritereve të përshkruara në Formularin e Vlerësimit të Planit të Biznesit (Shtojca 7). AP-ja do të
ketë një rol vëzhgues në procesin e vlerësimit teknik. Rezultatet e vlerësimit teknik do t'i paraqiten
komisionit të vlerësimit të planit të biznesit nga vlerësuesit e pavarur dhe vëzhguesit e AP-së.
Vlerësimi nga ekspertët i planeve të biznesit do të përfundojë në kohën e duhur, në varësi të numrit
të aplikimeve të marra.
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5. Shqyrtimi i mendimeve të ekspertëve dhe intervista me
aplikantët e listës së ngushtë
Takimi i Komisioni për Vlerësimin e Planeve të Biznesit do të organizohet nga AP-ja, jo më vonë se dy
ditë pune pas marrjes së vlerësimit të ekspertëve. Komisioni për Vlerësimin e Planeve të Biznesit do të
shqyrtojë mendimet e ekspertëve. Nëse është e nevojshme, mund të kërkohen informacione dhe
dokumente të mëtejshme për secilin plan biznesi. Komisioni për Vlerësimin e Planeve të Biznesit do të
ketë 3 persona nga AP-ja sipas rregullave në fuqi.
Aplikantët do të ftohen të paraqesin një plan biznesi para Komisionit, dhe ky proces do të zgjasë jo më
shumë se dy javë. Aplikantët do të njoftohen me shkrim për çdo kërkesë të tillë, dhe do t’u jepen 5
ditë pune për t’u përgjigjur. Aplikantët që nuk i paraqesin dokumentet dhe/ose informatat e kërkuara
brenda periudhës së caktuar, do të eliminohen nga konkurrimi i mëtejshëm.
Ekspertët mund të propozojnë heqjen e një plani të caktuar biznesi nga konsiderimi i mëtutjeshëm në
procesin e renditjes, nëse konstatojnë se përgjigjet dhe arsyetimi me shkrim nuk e dëshmojnë fizibilitetin e planit të biznesit në pyetje.
Komisioni për Vlerësimin e Planeve të Biznesit përcakton rezultatin përfundimtar për secilin aplikant.
Aplikantët do të renditen sipas pikëve të tyre në rend zbritës. Të gjithë aplikantët, planet e biznesit të
të cilëve kanë marrë rezultate vlerësimi prej 70 pikësh ose më shumë, prej të cilave të paktën 60 pikë
hyjnë nën kriterin e Realizueshmërisë, do të miratohen për financim derisa të jenë shteruar të gjitha
fondet e alokuara për këtë program, për ciklin përkatës të programit. Nëse brenda ciklit të parë nuk ka
mjaftueshëm kandidatë të suksesshëm, fondet do të transferohen në ciklin tjetër.
Komisioni për Vlerësimin e Planeve të Biznesit do të bëjë një intervistë dhe do të plotësojë formularin
e vlerësimit për programin e vetëpunësimit (Shtojca 8). Pas përfundimit të procesit të vlerësimit,
Komisioni për Vlerësimin e Planeve të Biznesit do të përgatisë listën përfundimtare të aplikantëve dhe
do ta paraqesë për miratim, së bashku me procesverbalet, në Bordin e Programit të Vetë-Punësimit.
Pasi të miratohet, lista përfundimtare dhe procesverbali do t’i dërgohen secilës Zyrë të Punësimit.

6. Rezultatet paraprake për fazën e intervistës
Lista e aplikantëve të aprovuar do të vendoset në vend të dukshëm në hyrje të Zyrave të Punësimit.
Çdo aplikant do të marrë një njoftim me shkrim (Shtojca 9) nga zyra e punësimit, në përputhje me
vlerësimet teknike të planeve të biznesit dhe të prezantimit/intervistës.
Pas publikimit zyrtar të rezultateve, kandidatët të cilët nuk e kanë kaluar njërën nga dy fazat e verifikimit, mund të paraqesin një ankesë me shkrim në ZP-në e tyre përkatëse, brenda dhjetë ditëve të
punës nga marrja e njoftimit.
Të gjitha ankesat e paraqitura brenda afatit do të shqyrtohen nga Komisioni për Vlerësimin e Planeve
të Biznesit, i cili duhet të informojë ZP-në për vendimin dhe përfundimet e vet brenda pesë ditëve të
punës. ZP-ja, në bashkëpunim me partnerët zbatues, do t’i informojë me shkrim kandidatët për vendimin dhe përfundimin e Komisionit.
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7. Kontraktimi i grantit
a) Kontrata e grantit
Procesi i regjistrimit të personave juridikë dhe nënshkrimi i kontratës së grantit do të koordinohen
nga AP-ja, institucionet ose partnerët zbatues. Afati i fundit për regjistrimin e aplikantëve si persona
juridikë do të jetë 15 ditë pune nga data kur do të shpallen rezultatet. Pas regjistrimit, aplikantët e
aprovuar janë të detyruar të hapin një llogari bankare në emër të ndërmarrjes fillestare.
Pas regjistrimit të subjektit në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovësdhe hapjes së një
llogarie bankare, kandidatët do të nënshkruajnë kontratën e grantit. Kontrata e standardizuar e grantit
do të nënshkruhet nga partneri zbatues, AP-ja dhe Përfituesit, për kohëzgjatjen prej 12 (dymbëdhjetë)
muajsh nga dita e nënshkrimit. Modeli standard i kontratës i përfshirë në këtë Doracak është i
detyrueshëm. Plani i Biznesit dhe të gjitha bashkëlidhjet e tjera të miratuara nga Komisioni për Vlerësimin e Planeve të Biznesit do të përbëjnë një pjesë integrale të kontratës së dhënies së grantit
(Shtojca 10).
Vetëm në rrethana të jashtëzakonshme dhe arsyetimin përkatës Aplikantët mund të paraqesin
propozime për ndryshimin e kontratës tek partneri zbatues, i cili do të informojë Komisionin për
Vlerësimin e Planeve të Biznesit për propozimet e paraqitura. Komisioni do të vendosë për miratimin
ose refuzimin e propozimit. Ndryshimet mund të bëhen vetëm gjatë periudhës së ekzekutimit të
kontratës, dhe nuk do të kenë fuqi prapavepruese. Ndryshimet e aprovuara do të përfshihen në një
shtojcë të nënshkruar nga palët, e cila do të përfaqësojë një pjesë integrale të kontratës.

b) Shfrytëzimi i grantit
Nëse aplikanti i aprovuar ka deklaruar ndonjë kontribut financiar, ai/ajo duhet ta transferojë shumën e
deklaruar në Planin e Biznesit në llogarinë bankare të ndërmarrjes fillestare. Partneri zbatues do ta
transferojë grantin në llogarinë bankare të aplikantit të aprovuar vetëm pasi aplikanti të ketë dhënë
kontributin personal përkatës në biznes (nëse aplikohet). Më tej, aplikanti duhet t’i tregojë partnerit
zbatues dhe këshilltarit përkatës të punësimit një deklaratë bankare që vërteton që fondet janë në
dispozicion. Transferimet në llogarinë bankare do të bëhen në transhe. Numri i transheve dhe shuma
që do të disbursohet në secilën do të përcaktohet nga lloji i projeksionit financiar të propozuar në
planin e biznesit. Pagesat nga llogaria bankare do të bëhen sipas Programit të Përdorimit të Kontributeve të Grantit dhe Aplikantit (Seksioni X i Planit të Biznesit). Aplikanti i aprovuar duhet ta përdorë
grantin brenda 6 muajve nga data e nënshkrimit të kontratës së grantit. Kontrolli mbi detyrimet
kontraktuale të ndërmarra nga aplikantët e aprovuar do të bëhet nga zyrtarët partnerë zbatues.
Nëse lind një nevojë objektive për të bërë ndryshime në llojin dhe masën e pagesave sipas programit,
aplikanti duhet të paraqesë një propozim dhe arsyetim me shkrim drejtuar partnerit zbatues dhe
Këshilltarit të Punësimit, të cilët e pranojnë ose e refuzojnë propozimin. Pas përdorimit të secilit
transh të grantit sipas Programit të miratuar të Përdorimit të Kontributeve të Grantit dhe Aplikantit,
projekti i partnerit zbatues do të hartojë dhe aprovojë një Raport të Ndërmjetëm ose Përfundimtar të
Përdorimit të Fondeve (Shtojca 11) për secilën ndërmarrje fillestare.
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Për të vërtetuar qëllimin e synuar dhe korrespondencën e shpenzimeve me parashikimet e planit të
biznesit, aplikanti i aprovuar do të paraqesë një faturë dhe/ose një kontratë me një furnizues të
shoqëruar me një dokument pagese bankare (njohje të urdhrit ose urdhër pagese) për çdo blerje në
përputhje me kriteret e pranueshmërisë.

8. Këshillimi dhe monitorimi i kohëzg jatjes 1 (një) vjeçare
të kontratës
a) Këshillimi
Viti i parë i fillimit të operacioneve është gjithmonë kritik dhe bizneset janë më të cenueshme. Kështu,
duke ofruar ndihmë dhe mbështetje profesionale gjatë kësaj periudhe, Programi do të ketë një rëndësi thelbësore për mbijetesën e tyre. Zyra partnere zbatuese do të kontraktojë një konsulent të
jashtëm të biznesit për t’u ofruar konsulencë ndërmarrjeve fillestare menjëherë pas pagimit të grantit
dhe lansimit të biznesit, për një periudhë 1 (një) vjeçare. Edhe trajnerët e QAP-ve do të veprojnë si
këshilltarë mbështetës të bizneseve të krijuara, dhe do të bashkëpunojnë me konsulentin për
mbështetje të biznesit dhe do të mësojnë nga njëri tjetri. Procesi i konsulencës do të përfshijë shërbime që synojnë zhvillimin e operacioneve të kompanisë, pozicionimin e tregut, kontaktet me partnerët në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, identifikimin e furnitorëve dhe nënkontraktuesve,
marketingun dhe promovimin, lehtësimin e kontakteve me autoritetet dhe agjencitë lokale, institucionet e financimit, etj. Aplikantët mund të kërkojnë dhe të marrin ndihmën këshilluese nga konsulenti
për mbështetje të biznesit, si dhe ndihmë teknike dhe çdo mbështetje tjetër.
Konsulenti për mbështetje të biznesit do të kërkojë të gjitha llojet e mbështetjes dhe informacionit në
dispozicion në Kosovë (përmes institucioneve të ndryshme, bankave, OJQ-ve, projekteve, etj.), që
mund t’u ndihmojnë bizneseve të krijuara rishtazi të rriten dhe të bëhen të qëndrueshme. Konsulenti
për mbështetje të biznesit do të hartëzojë burime të mundshme alternative të mbështetjes për bizneset e krijuara rishtazi.

b) Monitorimi
Procesi i monitorimit do të koordinohet ndërmjet AP-së dhe zyrës partnere zbatuese. Zyrtarët partnerë zbatues dhe përfaqësuesit e ZP-së do të monitorojnë aplikantët e aprovuar në bazë të Programit. Ata do të vizitojnë çdo ndërmarrje fillestare të paktën 3 herë gjatë programit të zbatimit në vitin e
parë. Të gjitha informacionet e mbledhura gjatë vizitave në terren do të pasqyrohen në një Formular
Standard Monitorimi (Shtojca 10). Nëse është e nevojshme, verifikimi në terren do të bëhet nga AP-ja
dhe përfaqësuesit e partnerëve zbatues të programit dhe këshilltarët e punësimit.
Qëllimi i monitorimit të Programit të përshkruar në këto Udhëzime Operative është të sigurojë informacion në kohë dhe të saktë nëse Programi është duke u zbatuar në përputhje me objektivat dhe
programet e tij; qëllim tjetër është edhe monitorimi i suksesit dhe efekteve të Programit të zbatuar.
Pas përfundimit të Programit, duhet të hartohet një raport i performancës bazuar nga monitorimet
duke përfshirë një përmbledhje të rezultateve nga monitorimi.
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10. Shtojca
Shtojca 1 - Thirrja për aplikime
Shtojca 2 - Formulari i aplikimit, Deklarata e pëlqimit
Shtojca 3 - Formulari i aplikimit - Lista kontrolluese për vetë-vlerësim për kriteret e pranueshmërisë
Shtojca 4 - Shablloni i planit të biznesit
Shtojca 5 - Lista e aplikantëve për grant
Shtojca 6 - Lista kontrolluese e formularëve dhe dokumenteve të aplikimeve të pranuara për grante
Shtojca 7 - Formulari i vlerësimit të planit të biznesit
Shtojca 8 - Formulari i vlerësimit për Programin e Vetë-Punësimit - Formulari i intervistës
Shtojca 9 - Njoftim për Aplikantët
Shtojca 10 - Kontrata e dhënies së grantit
Shtojca 11 - Raporti i Ndërmjetëm/Përfundimtar i Përdorimit të Grantit
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(Shtojca 1) Thirrja për aplikime
Programi i Vetë-Punësimit
Thirrje për aplikime
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (CCA) në
bashkëpunim me (PARTNERI ZBATUES) shpallin thirrje të hapur për aplikime për grante dhe mbështetje për zhvillimin e biznesit për persona të papunë me ide unike të biznesit, në kuadër të Programit të
Vetë-punësimit.

Rreth Programit të Vetë-Punësimit
Qëllimi i Programit të Vetë-punësimit është të mbështesë krijimin e planeve të realizueshme të biznesit, të aftë për të mbijetuar në tregun konkurrues, duke promovuar vetë-punësimin si një masë aktive
e tregut të punës. Përveç sigurimit të ndihmës me grante, Programi do të ofrojë edhe trajnime për
shkathtësitë e biznesit dhe mbështetjen e ekspertëve, duke i ndihmuar personat e papunë me kualifikim dhe orientim, në mënyrë që të jenë të suksesshëm në fushën e zgjedhur. Programi i paraqitur për
vetëpunësim është i bazuar në konkurrencë për të marrë kthimin më të lartë të mundshëm të investimeve. Procesi i përzgjedhjes synon të sigurojë transparencë dhe konkurrencë të ndershme dhe të
mbështesë idetë më të mira dhe më inovative dhe planet e biznesit që kanë shansin më të lartë për të
prodhuar rezultate të qëndrueshme.

Mbështetja e programit
Programi zbatohet në fazat vijuese:

Faza e parë: Personat e papunë të interesuar së pari aplikojnë për pjesëmarrje në këtë masë dhe
ndjekin një kurs trajnimi. Aplikantët do të marrin pjesë në një trajnim të zhvillimit të planit të biznesit
(2 javë). Trajnimi do të përqendrohet në zhvillimin e shkathtësive të biznesit, kërkimin e mbështetjes
tjetër financiare, dhe do të ofrojë konsultime me ekspertë të kësaj fushe. Një provim përfundimtar në
fund të trajnimit do të përcaktojë pranueshmërinë e aplikantit për të dorëzuar planin e biznesit.

Faza e dytë: Aplikantët që e kalojnë me sukses kontrollin administrativ, kalojnë në fazën e vlerësimit teknik nga ekspertët, dhe nëse ekspertët zgjedhin planin e duhur, aplikantët thirren për intervistë për të konfirmuar planin përkatës të biznesit, dhe në fund, pasi të konfirmojnë të gjitha informacionet, komisioni lëshon vendimi përfundimtar.

Në Program kanë të drejtë të aplikojnë idetë e biznesit nga të g jithë sektorët
ekonomikë.
Sidoqoftë, idetë e biznesit që nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në Program përfshijnë:

• të gjitha llojet e aktiviteteve në sektorin e bujqësisë parësore ose blegtorisë;
• operacionet e pasurive të patundshme, marrja me qira;
• operacionet financiare dhe të sigurimeve, dhe operacionet që përfshijnë lojërat e fatit;
• prodhimi i pijeve me përmbajtje të lartë të alkoolit;
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• prodhimi i produkteve të duhanit;
• prodhimi dhe shpërndarja e armëve;
• prodhimi duke përdorur teknologji që shkaktojnë ndotje të mjedisit (siç janë ndotja e ajrit, ujit, tokës
etj.).

• Bizneset joformale.
• aktivitetet e biznesit nën sektorët e tregtisë.
Aktivitetet prioritare të biznesit duhet të jenë në gjashtë sektorët ekonomikë në vijim, të përzgjedhur
nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI), pasi kanë potencialin më të lartë për rritje ekonomike në
Kosovë, të identifikuar përmes vlerësimit bazë të mjedisit të sektorit privat në rajon, përkatësisht:

• industria e përpunimit dhe paketimit të ushqimit, me fokus në përpunimin e mishit;
• TIK së bashku me sektorin e transferimit të procesit të biznesit dhe sektorin e qendrave të
përkrahjes së klientit;

• ndërtimtaria;
• industria e përpunimit të metaleve;
• industria tekstile;
• industria e përpunimit të drurit dhe bizneset pyjore jo drusore.
Të gjithë aplikantët e interesuar duhet të kenë një ide biznesi për të filluar një biznes të vogël të
pavarur. Ata të gjithë janë të detyruar të marrin pjesë personalisht në të gjitha fazat e programit dhe
të jenë të përfshirë direkt në zhvillimin dhe zbatimin e biznesit.

Kandidatët e pranueshëm dhe pjesëmarrësit e Programit duhet të jenë persona të regjistruar si të
papunë në Zyrat e Punësimit (ZP), në kohën e aplikimit. Të gjithë personat e interesuar do të duhet të
regjistrohen në ZP-të në komunat e tyre përkatëse. Personat e papunë të interesuar për të përfituar
nga programi i vetë-punësimit mund të aplikojnë një herë brenda një cikli, dhe vetëm me një ide
biznesi.

Personat që nuk kanë të drejtë të aplikojnë janë ata që:
• nuk janë regjistruar në ZP;
• i nënshtrohet konfliktit të interesit me palët e përfshira dhe vendimmarrësit në Program;
• personat që kanë regjistruar biznes në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë.
Personave të papunë të grupeve të mëposhtëm do t’u jepet përparësi:
• të papunë afatgjatë (më shumë se 12 muaj);
• të rinj (18-29 vjeç);
• gra;
• të mbijetuar të dhunës me bazë gjinore;
• përfitues të ndihmës sociale;
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• kush jeton si beqar me një ose më shumë anëtarë që janë të varur prej tij/saj (prindërit vetë-ushqyes);

• persona nga zonat rurale;
• persona me aftësi të kufizuara;
• grupe të pakicave etnike.
Përkrahja financiare
Programi i Vetë-punësimit do të sigurojë ndihmë me grante nga 3,000 deri në 6,000 euro për secilin
plan biznesi të zhvilluar me sukses që është aprovuar në procesin e përzgjedhjes, pas fazës 3.
Ndihma me grante do të duhet të shpenzohet brenda gjashtë muajve të parë të funksionimit të biznesit.
Aplikantët të cilët japin kontribut financiar ekuivalent me të paktën 20 për qind të financimit të
kërkuar të grantit, do të marrin pikë shtesë (3 pikë nga 100) në vlerësimin e planeve të biznesit. Nëse
kontributi është më pak se 20 për qind, nuk jepen pikë shtesë.
Aplikantët e aprovuar mund të planifikojnë për financim shtesë duke përdorur instrumente të
ndryshme financiare (kredi, lizing, grante të tjera etj.) të disponueshme në Kosovë përmes institucioneve financiare ose programeve të financuara nga donatorët. Burime të tilla financiare rekomandohen të përdoren për zgjerimin e mëtejshëm të biznesit që nuk është mbuluar nga plani i biznesit i
mbështetur përmes grantit të këtij programi.
Kur të tjerat janë të barabarta, përparësi do t’u jepet aplikantëve me ide të biznesit që janë unike (nuk
përsëriten mes aplikantëve), të cilët ofrojnë produkte/shërbime të reja, përdorin zgjidhje teknike dhe
teknologji prodhimi të reja dhe/ose që kursejnë energji, përdorin burime të ripërtërishme të energjisë
dhe krijojnë më shumë se 3 vende pune (vetëm për të papunë të regjistruar).

Kriteret e vlerësimit
Aplikantët me idetë më të mira dhe më të realizueshme të biznesit do të kalojnë në fazën tjetër të
Programit dhe do të marrin trajnime për përgatitjen e planit të biznesit.
Formulari i Aplikimit përbëhet nga:

a) përshkrimi i idesë suaj të biznesit (rëndësia e idesë suaj të biznesit, rëndësia e produkteve/shërbimeve tuaja të planifikuara) - maks. 35 pikë

b) struktura e inputeve të kërkuara për idenë dhe burimet njerëzore, fizike dhe financiare të
disponueshme - maks. 25 pikë;

c) aftësitë e qenësishme të aplikantit dhe shkalla në të cilën kandidati është në gjendje ta vlerësojë
mjedisin në të cilin do të funksionojë biznesi - maks. 30 pikë.

Pika shtesë do të jepen për:
Grupet prioritare - deri në 10 pikë në varësi të numrit të grupeve prioritare që u përket aplikanti:

• i papunë afatgjatë (më shumë se 12 muaj) - maks. 1 pikë;
• të rinj (18-29 vjeç) - maks. 2 pikë;
• gra - maks. 1 pikë;
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• të mbijetuar të dhunës me bazë gjinore - maks. 1 pikë
• përfitues të ndihmës sociale - maks. 1 pikë;
• prindër vetë-ushqyes - maks. 1 pikë;
• persona nga zonat rurale - maks. 1 pikë;
• persona me aftësi të kufizuara - maks. 1 pikë;
• grupe të pakicave etnike - maks. 1 pikë.
Shpenzime të pranueshme
Shpenzimet e pranueshme që mund të mbulohen nga granti duhet të përdoren për
zbatimin e planit të biznesit dhe mund të përfshijnë:
• marrjen me qira të lokaleve për operim zyre ose biznesi;
• blerjen e materialeve për rinovimin ose rregullimin e lokaleve/ndërtesave për biznesin;
• blerjen e makinerive, objekteve dhe pajisjeve, si dhe programeve dhe pasurive të tjera jo-materiale;
• blerjen e lëndëve të para dhe materialeve të tjera shpenzuese;
• paga dhe mëditje dhe shërbime të tjera të specializuara të nevojshme (kontabilitet, administrim, TI
etj.);

• promovimin dhe reklamimin e aktiviteteve.
Ka kufizime të caktuara për shpenzimet e pranueshme:
• deri në 30% e grantit mund të përdoret për rinovimin e lokaleve (lejohet deri në 50% vetëm për
operacionet në hoteleri);

• blerja e lëndëve të para do të mbulohet vetëm një herë, si një blerje një herë e stokut fillestar
(ekziston një përjashtim në rastet kur veprimtaria e biznesit vlerësohet të mos jetë në gjendje të
operojë pa e ndarë blerjen e lëndëve të para në më shumë se një herë);

• pagat dhe mëditjet mund të mbulohen deri në gjashtë muaj pas fillimit të biznesit, bazuar në pagën
mesatare në Kosovë (pjesa tjetër e pagës duhet të mbulohet nga vetë biznesi);

• Pagat dhe mëditjet për pronarin e biznesit (të vetë-punësuar) ose punonjës që janë anëtarë të
familjes të pronarit të biznesit, nuk janë të përfshira në Program;

• reklamimi mund të mbulohet vetëm për gjashtë muajt e parë pas fillimit, deri në 10% të grantit.
• Pagesat duhet të bëhen vetëm përmes transfereve bankare, dhe të verifikohen përmes kuponëve
fiskalë. Çdo pagesë në para të gatshme, të cilat nuk mund të verifikohen, nuk do të jetë e pranueshme për Programin.

Shpenzimet jo të pranueshme që nuk mund të mbulohen nga granti përfshijnë:
• blerjen e pasurive të paluajtshme (tokë, ndërtesa etj.)
• blerjen e automjeteve të transportit që nuk do të përdoren direkt për funksionimin e biznesit të
propozuar;

• çdo shpenzim që nuk ka lidhje me biznesin e propozuar;
• shpenzimet e bëra para lidhjes së kontratës së grantit.
• blerjen e makinerive të përdorura dhe objekteve të tjera të përdorura
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Shpenzimet jo të pranueshme sipas grantit mund të mbulohen nga kontributi personal i aplikantit. Të
gjitha shpenzimet e tjera të zakonshme dhe të nevojshme për biznesin do të mbulohen nga aplikanti.

Si të aplikoni
Të gjithë personat e papunë aktivë, të cilët tregojnë interes për të marrë pjesë në Programin e
Vetë-Punësimit për kohëzgjatjen e shpalljes publike, duhet të paraqiten personalisht pranë ZP-së
përkatëse.
Personi i papunë, përpara se të përfshihet në aktivitetet e mëtutjeshme, duhet të vetë-vlerësohet për
kriteret e pranueshmërisë të përcaktuara në Listën Kontrolluese. Personi i papunë, i cili ka kaluar
formularin e vetë-vlerësimit, është i detyruar të plotësojë dhe nënshkruajë formularin “Deklarata e
Pëlqimit”, në të cilën personi konfirmon se pajtohet me kushtet (detyrimet dhe të drejtat) që rrjedhin
nga pjesëmarrja në Programin e Vetë-Punësimit, dhe shpjegon idenë e biznesit.
Çdo aplikim i marrë pas datës së mbylljes së shpalljes, do të konsiderohet i pavlefshëm. Jeni të ftuar
të paraqisni aplikimet tuaja jo më vonë se ________________________________________.
Çdo aplikant mund të aplikojë vetëm një ide biznesi.

(Shtojca 2) Formulari i aplikimit, Deklarata e Pëlqimit
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës Qendra e Punësimit _____________________

Deklarata e Pëlqimit
Nga ____________________________________ me numër unik identifikimi __________________
nga ____________________________ me vendbanim të përhershëm në adresën
_____________________________________ numër ______.
Deklaroj që i plotësoj kriteret në Listën Kontrolluese të Vetë-vlerësimit për kriteret e pranueshmërisë,
dhe pajtohem të përjashtohem nga programi nëse deklarohet e kundërta. Gjithashtu, pajtohem që të
dhënat e mia personale të përdoren për mbajtjen e evidencave të nevojshme, sipas Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.
Pajtohem të përfshihem në aktivitetet e mëtutjeshme të parashikuara në Programin e Vetë-Punësimit,
përmes:

- Trajnimit (për aplikantët që nuk kanë marrë trajnim)
- Regjistrimit të kompanisë;
- Prokurimit të pajisjeve dhe/ose materialeve për fillimin e një biznesi; ose mbështetjes financiare me
ndihmë me grante;

- Mentorimit dhe këshillimit
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Pajtohem,
- Të marr pjesë në trajnimin e ofruar nga QAP-të; (për aplikantët që nuk kanë marrë trajnim)
- Të marr pjesë në zbatimin e të gjitha hapave të parashikuar në program;
- Nëse heq dorë pas regjistrimit të një kompanie dhe krijimit të punësimit, pra vetë-punësimit, dhe i
përdor fondet nga granti pas Marrëveshjes së Grantit, në tre (3) vitet e ardhshme unë nuk do të mund
të përdor masa shtesë të tregut të punës;

- Nëse e ndërpres një aktivitet/kompani para skadimit të një viti nga data e regjistrimit të biznesit,
unë do ta kthej ndihmën financiare me ndihmë granti dhe/ose shpenzimet e bëra për blerjen e pajisjeve dhe/ose materialeve.

- Pajtohem ta nënshkruaj kontratën
Ju lutemi shpjegoni shkurtimisht idenë tuaj të biznesit:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____

Emri dhe Mbiemri:
___________________
Data: ______________
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Nënshkrimi: _______________

(Shtojca 3) Formulari i aplikimit - Lista kontrolluese për
vetë-vlerësim për kriteret e pranueshmërisë
Lista kontrolluese për Vetë-vlerësim për kriteret e pranueshmërisë
Nr.

Pyetje

1.

A jeni person i papunë i regjistruar në zyrën tuaj lokale të punësimit?

2

A keni një kompani të regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë?

3

A ka marrë dikush nga familja juaj mbështetje për një plan biznesi?

4

A keni marrëdhënie të ngushtë familjare me ndonjë zyrtar të punësuar aktualisht në agjencinë e
punësimit, donatorin, MPMS, MPB?
A planiﬁkoni të hapni një biznes në një nga sektorët e mëposhtëm?
• Industria e përpunimit dhe pake�mit të ushqimit, me fokus në përpunimin e mishit;
• TIK;
• Ndër�mtari;
• Industria e përpunimit të metaleve;
• Industria e teks�lit;
• Industria e përpunimit të drurit;
• Dhe proﬁle speciﬁke: Floktar, Auto-Mekanik, Vullkanizer, dhe Auto-larje

5

6

Përgjigje
PO

JO

A planiﬁkoni të hapni një biznes në një nga profesionet e mëposhtme?
a) industria e përpunimit dhe pake�mit të ushqimit: - Përga�tja e ëmbëlsirave, - Përga�tja e
ushqimit të shpejtë - Përpunimi i mishit (përga�tja e produkteve të mishit të bluar).
b) TIK përveç kontrak�mit të jashtëm të proceseve të biznesit dhe qendrave të mbështetjes së
konsumatorit: - Zhvillimi i programit, - Servisim i pajisjeve të TIK, - Dizajn për shtypje në produktet e
teks�lit.
c) Ndër�mtari; - Sistemi i ngrohjes qendrore, - Suva�mi dhe fasadimi, - Instalues sanitar/qeramikë, Instalues elektrik,- ankorues.
d) Industria e përpunimit të metaleve; - Saldues, - Metal punues.
e) Industria teks�le; - Dizajner, - rrobaqepës.
f) Industria e drurit. - Karrige, - Mobilje
g) Të tjera: - Floktar, - Auto mekanik, - Auto polirues, - vullkanizer, - Auto larje.

Duke paraqitur këtë listë kontrolluese të vetë-vlerësimit, konfirmoj në këtë mënyrë që informacioni i
dhënë këtu është i vërtetë, i plotë dhe i saktë.

Në rast se ndonjë informatë konstatohet si e pasaktë ose mashtruese, unë jam i vetëdijshëm që do
të diskualifikohem. Duke paraqitur këtë listë kontrolluese të vetë-vlerësimit (nënshkruar më poshtë),
unë pranoj që të diskualifikohem nga procesi i vlerësimit në rast se mungojnë informata ose të
dhëna.

Emri dhe Mbiemri:_________________________________________________________________

Data:___________________________________________________________________________
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Nënshkrimi

(Shtojca 4) Shablloni i planit të biznesit
Plani i Biznesit
për qasje në ndihmë me grante

І. Të dhënat personale të aplikan�t:

Emri dhe Mbiemri
Numri ID
Adresa
Telefon
E-mail

Pas dorëzimit të këtij plani biznesi, unë, i nënshkruari, deklaroj se dokumentet e përfshira korrespondojnë me listën kontrolluese të bashkangjitur. Unë do të jem përgjegjës për vlefshmërinë e të
dhënave të paraqitura. Nëse ndonjë informacion në këtë plan biznesi nuk është i saktë ose është i
rremë, unë do të duhet ta kthej të gjithë shumën e marrë të grantit, pavarësisht se në cilën fazë të
realizimit të tij jam.

a) Ju lutemi shënoni gjithçka që është e rëndësishme për ju (mund të shënohen më shumë se një):
i papunë afatgjatë (më shumë se 12 muaj)

prind vetë-ushqyes

të rinj (18-29 vjeç);

persona me a�ësi të kuﬁzuara

gra

grupe të pakicave etnike

përﬁtues të ndihmës sociale

persona nga zonat rurale

ІІ. Informacione të përg jithshme për biznesin
b) Ideja e biznesit (përshkrimi, një përmbledhje e planit të biznesit, kalendari i zbatimit të aktiviteteve):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................................................................
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c) Statusi juridik i ndërmarrjes fillestare:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….......................................................................................

d) Konsumatorët/Klientët:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….......................................................................................

ІІІ. Burimet e financimit për realizimin e planit të biznesit
a) Ndihmë financiare nga granti: ............................... Euro
b) Bashkëfinancimi në momentin e fillimit të biznesit (para të gatshme, kredi, asete, etj.):
.................................. Euro

c) Burime shtesë financiare (kredi etj.) të investuara gjatë 2 viteve të funksionimit të biznesit:
................................. Euro

ІV. Marketingu
1. Hulum�m tregu
1. Produk�
2. Shërbimi
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Klientët

Nevojat e klien�t

Konkurrenca

2. Çmimi
Çmimi
1

2

Klientët/konsumatorët janë
të gatshëm të paguajnë
Çmimi konkurrues
• I lartë
• Mesatar
• I ulët
Çmimi im
Arsyet për ta pasur këtë
çmim
Zbritjet për klientët ose lloje
të ndryshme të klientëve

3. Shpërndarja
• Ju do t’i ofroni produktet dhe/ose shërbimet tuaja në territorin e:

qyte�/fsha�

komuna

rajoni

vendi

jashtë vendit

• Ju do t’i shitni produktet dhe/ose shërbimet tuaja nga/përmes:

dyqanit (lokal) vetanak

dyqanit (lokal) me qira

rrje�t vetanak tregtar

rrjete të tjera tregtare

rrje� vetanak i shpërndarjes

tjetër rrjet shpërndarjeje

online

tjetër (ju lutemi speciﬁkoni)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................................

• Ju keni zgjedhur këtë metodë të shpërndarjes sepse:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................................
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4. Promocioni
Lloji komercial

Detajet

Kosto

Dy gazeta ditore
Radio
Kartëvizita
Fletëpalosje
Media sociale
Gjithsej

5. Plani i marketingut
Produktet
1

2

Cilësia
Sasia
Paketë

V. Organizimi i biznesit
1. Regjimi tatimor:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................................................

2. Rregulloret në lidhje me biznesin tuaj:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................................................

3. Licencat dhe lejet e biznesit të nevojshme, financimi i kërkuar në euro:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................................................

4. Sigurimi i pasurive, personelit ose biznesit, financimi i kërkuar në euro:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................................................
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5. Shpenzime të tjera që lidhen me krijimin e biznesit tuaj:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................................................

6. Kërkesat dhe kostoja e stafit:

Kostot e staﬁt
Nr.

Përshkrimi

Kualiﬁkimi

Paga / muaji

Paga / vi�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gjithsej

7. Periudha fillestare e planifikuar e biznesit është muaji ......................................................

8. A parashikoni futjen e produkteve/shërbimeve të reja, njohuri teknike, rinovimin e procesit të
prodhimit, teknologjive dhe pajisjeve të përdorura, organizimin e veprimtarive, etj.? Nëse po, si do ta
financoni, kur dhe si do ta bëni?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................................

9. A parashikoni të vendosni ndonjë standard në operimet e biznesit tuaj? Nëse po, cilat standarde,
si do t’i financoni, kur dhe si do ta bëni?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................................................

10. A parashikoni të përdorni zgjidhje teknike dhe teknologji prodhimi të reja dhe/ose që kursejnë
energji, si dhe burime të energjisë së ripërtërishme? Nëse po, si do ta financoni, kur dhe si do ta
bëni?
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VІ. Burimet
1. Tokë dhe ndërtesa:
a) Trualli dhe ndërtesat e disponueshme (Ju lutemi përfshini certifikatat përkatëse
të pronësisë ose kontratat e qirasë):
Asetet

metra
katrorë

Qëllimi i synuar i
tokës/ndërtesave

Pronësia

Vlera

•

vetanake

me qira

•

vetanake

me qira

Gjithsej:
(Ju lutemi specifikoni për secilën artikull të listuar:
1. Lokacioni ........................................................................................................................................................
2. Përshkrimi i detajuar ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

b) Toka dhe ndërtesat e kërkuara
Asetet
•

•

metra
katrorë

Qëllimi i synuar i
tokës/ndërtesave

Mënyra e blerjes

për blerje

për blerje

Vlera

për qira
për qira

Gjithsej:
(Ju lutemi transferoni vlerën e shumës së truallit dhe ndërtesave të disponueshme dhe të kërkuara,
vetanake dhe të blera në seksionin VIIІ 1.1. Ju lutemi bashkëngjitni dokumente për pronësinë dhe një
kontratë paraprake të qirasë për secilin pozicion dhe përshkruani më poshtë:
1. Lokacioni ........................................................................................................................................................
2. Përshkrimi i detajuar ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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c) Riparimi/rindërtimi i planifikuar i ndërtesave dhe lokaleve

Asetet

metra
katrorë

Lloji i punës

•

Riparim

Rindër�m

•

Riparim

Rindër�m

Kosto

Gjithsej:
(Ju lutemi bashkëngjitni faturat me çmime të hollësishme të sasive për të gjitha punët e planifikuara të riparimit ose të rindërtimit, duke treguar në detaje koston e materialeve dhe punës.)

d) Certifikatë për fillimin e aktivitetit

Në dispozicion (ju lutemi bashkëngjitni dokumentet përkatëse)
nuk ka
Në pritje të lëshimit nga ……………………. (Data)
a) Leja e ndërtimit

Në dispozicion (ju lutemi bashkëngjitni dokumentet përkatëse)
nuk ka
Në pritje të lëshimit nga ……………………. (Data)

2. Makineritë, pajisjet, mobiljet dhe automjetet e transportit:
a) Makineritë, pajisjet, mobiljet dhe automjetet e transportit të disponueshme:
Përshkrimi / prodhuar në (vi�)

Nr.

Pronësia
vetanake

•

marrë me
qira
dhënë me
qira

Gjithsej:
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Vlera

(Nëse është e nevojshme, ju lutemi bashkëngjitni faqe shtesë në këtë seksion të planit të biznesit,
në mënyrë që të mbuloni të gjitha makineritë dhe pajisjet e disponueshme. Ju lutemi bashkëngjitni
dokumente për pronësinë ose vlerësim ekspert të vlerës, nëse është e nevojshme.)

b) Makineritë, pajisjet, mobiljet dhe automjetet e transportit të kërkuara:

Asetet

Nr.

Lloji

Çmimi për
njësi në
euro

Kosto
totale

Pronësia

për blerje
për marrje
me qira

e re

•

e përdorur

për dhënie
me qira

Gjithsej:

(Ju lutemi të përfshini të paktën një ofertë. Nëse është e nevojshme, ju lutemi bashkëngjitni faqe
shtesë në këtë seksion të planit të biznesit, në mënyrë që të mbuloni të gjitha makineritë dhe
pajisjet e kërkuara.)

3. Furnizimet e nevojshme dhe lëndët e para:
a) Stoku fillestar për fillimin e biznesit

Përshkrimi / Lloji

Sasia

Çmimi për
njësi

Gjithsej
euro

Burimi / furnizuesi

•
Gjithsej:

(Nëse është e nevojshme, ju lutemi bashkëngjitni faqe shtesë në këtë seksion të planit të biznesit
për të mbuluar të gjitha furnizimet dhe lëndët e para për lansimin e biznesit.) Blerja e stokut
fillestar mund të financohet nga fondet e akorduara të grantit.)

b) Stoku mesatar mujor i furnizimeve dhe lëndëve të para të kërkuara për periudhën e programit
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Përshkrimi / Lloji

Sasia

Çmimi për
njësi

Gjithsej
euro

Burimi / furnizuesi

•
Gjithsej:

(Nëse është e nevojshme, ju lutemi bashkëngjitni faqe shtesë në këtë seksion të planit të biznesit
për të mbuluar të gjitha furnizimet dhe lëndët e para të nevojshme për biznesin.)

VІI. Prodhimi dhe shitjet
1. Prodhimi i produktit: - vëllimi mesatar mujor gjatë periudhës së programit:

Produk�/Shërbimi

Sasia mesatare në
muaj

Çmimi i kostos
për njësi në euro

Kostot totale
të inputeve në
euro

•
•
•
•
Gjithsej:

2. Shitjet: - vëllimi mesatar mujor gjatë periudhës së programit:

Produk�/Shërbimi

•
•
•
•
•
Gjithsej:
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Shitjet mesatare
mujore

Çmimi i shitjes për
njësi në euro

Të ardhurat
nga shitjet në
euro

3. A keni letra qëllimi, kontrata paraprake ose ndonjë marrëveshje tjetër shitjeje afatgjatë? Ju lutemi
bashkëngjitni kopje të dokumenteve të tilla.
.............................…………......................................………………………………………………….…………………....…………………...
.............................…………………………………………………………….……......................................……………....…………………...

VІІІ. Kapitali i nevojshëm dhe struktura e nevojshme e kapitalit
1. Kapitali i nevojshëm

Inves�me kapitale
1.1.

Tokë dhe ndërtesa

1.2.

Makineri dhe pajisje

1.3.

Mobilje dhe mobilim

1.4.

Automjete transpor�

1.5.

Nëntotali: Inves�me

1.6.

Euro mujore për koston e staﬁt

1.7.

Euro mujore për kostot opera�ve

1.8.

Kapitali punues

1.9.

Gjithsej kapitali i nevojshëm:

Euro

2. Struktura e nevojshme e kapitalit

Burimet e ﬁnancimit
2.1.

Ndihma e gran�t

2.2.

Kontribu� ﬁnanciar vetanak

2.3.

Burime shtesë ﬁnanciare

2.4.

Financimi total:

Euro
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ІХ. Projeksionet financiare
1. Projeksionet e rrjedhës së parave të gatshme për vitin e parë

PROJEKSIONET E RRJEDHËS SË PARAVE TË GATSHME
Muajt
1
А. BILANCI I HAPJES:
B. GJITHSEJ PARA TË GATSHME /1+2+3+4/:
1. Kredi të marra
2. Të hyrat nga shitjet
3. Të hyra të tjera
4. Të hyra nga grante
C. GJITHSEJ PARA TË GATSHME DALËSE
/1+2+…+23/:
1. Pagesat për riparimin/rindër�min e
ndërtesave/lokaleve
2. Pagesa për makineri, pajisje, programe
kompjuterike, etj.
3. Pagesat për furnizime dhe lëndë të para
4. Pagesat për regjistrimin e
produkteve/shërbimeve të reja, patentat,
licencat, shërbimet këshilluese
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2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

PROJEKSIONET E RRJEDHËS SË PARAVE TË GATSHME
Muajt
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

5. Pagesat për reklamim dhe promovim
6. Pagesat për ak�ve të tjera të prekshme
afatgjata jashtë atyre të përcaktuara në
pikën 2
7. Pagesat për paga - punëtorë
8. Pagesat për energji elektrike, ujë dhe
karburant
9. Pagesa për kosto të tjera direkte
10. Pagesat për paga për pronarët
11. Pagesat e qirasë
12. Pagesat për sigurimet
13. Pagesat për udhë�m
14. Pagesat për telefon, faks, postë
15. Pagesat për furnizimet e zyrës
16. Pagesa për shpenzime të tjera
administra�ve
17. Pagesat e huasë (principali dhe kamata)
18. Pagesa për shpenzime të tjera ﬁnanciare
19. Pagesa për kosto të tjera indirekte
20. Pagesat e detyrimeve ta�more dhe të
akcizave
D. SURPLUSI / DEFICITI (B – C)
E. BILANCI I MBYLLJES (А + B – C)

* Projeksionet e rrjedhës së parave duhet të zhvillohen për tërë kohëzgjatjen e periudhës së
kontratës së grantit
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2. Projeksionet e rrjedhës së parave të gatshme për vitin e dytë
PROJEKSIONET E RRJEDHËS SË PARAVE TË GATSHME
Muajt
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
А. BILANCI I HAPJES:
B. GJITHSEJ PARA TË GATSHME /1+2+3+4/:
1. Kredi të marra
2. Të hyrat nga shitjet
3. Të hyra të tjera
4. Të hyra nga grante
C. GJITHSEJ PARA TË GATSHME DALËSE
/1+2+…+23/:
1. Pagesat për riparimin/rindër�min e
ndërtesave/lokaleve
2. Pagesa për makineri, pajisje, programe
kompjuterike, etj.
3. Pagesat për furnizime dhe lëndë të para
4. Pagesat për regjistrimin e
produkteve/shërbimeve të reja, patentat,
licencat, shërbimet këshilluese
5. Pagesat për reklamim dhe promovim
6. Pagesat për ak�ve të tjera të prekshme
afatgjata jashtë atyre të përcaktuara në
pikën 2
7. Pagesat për paga - punëtorë
8. Pagesat për energji elektrike, ujë dhe
karburant
9. Pagesa për kosto të tjera direkte
10. Pagesat për paga për pronarët
11. Pagesat e qirasë
12. Pagesat për sigurimet
13. Pagesat për udhë�m
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13. Pagesat për udhë�m
14. Pagesat për telefon, faks, postë
15. Pagesat për furnizimet e zyrës
16. Pagesa për shpenzime të tjera
administra�ve
17. Pagesat e huasë (principali dhe kamata)
18. Pagesa për shpenzime të tjera ﬁnanciare
19. Pagesa për kosto të tjera indirekte
20. Pagesat e detyrimeve ta�more dhe të
akcizave
D. SURPLUSI / DEFICITI (B – C)
E. BILANCI I MBYLLJES (А + B – C)
* Projeksionet e rrjedhës së parave duhet të zhvillohen për tërë kohëzgjatjen e periudhës së
kontratës së grantit
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Х. Tabela e Përdorimit të Grantit

Ak�vite�
1. Qira/riparim/rindër�m i
lokaleve/ndërtesave
- (ju lutemi jepni një përshkrim
të hollësishëm)

2. Makineri, pajisje,
programe kompjuterike, etj.
- (ju lutemi jepni një përshkrim
të hollësishëm)

3. Stoku ﬁllestar i furnizimeve
dhe lëndëve të para
- (ju lutemi jepni një përshkrim
të hollësishëm)

4. Paga dhe mëditje
- (ju lutemi jepni një përshkrim
të hollësishëm)

5. Promovimi dhe reklamimi i
ak�viteteve
- (ju lutemi jepni një përshkrim
të hollësishëm)

-
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Euro

Muaji
1

Muaji
2

Muaji
3

Muaji
4

Muaji
5

Muaji
6

Unë, i nënshkruari deklaroj se të dhënat e përfshira në këtë kërkesë janë shpalosur me vullnetin
tim të lirë në kuptimin e Ligjit Nr.03/L-172 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, dhe me
këtë më jap pëlqimin tim të qartë që këto të përdoren nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale dhe PARTNERI ZBATUES në përmbushje të aktiviteteve të tyre.

Data: ……………………

Nënshkrimi: .................................................

Aplikantët duhet të respektojnë kërkesat e mëposhtme për zhvillimin e planit të
biznesit:
• Shablloni i marrë i Planit të Biznesit duhet të plotësohet në mënyrë elektronike, dhe përmbajtja e tij
nuk mund të zvogëlohet; ai vetëm mund të plotësohet dhe zgjerohet;

• Çdo informacion për të cilin nuk parashikohet ndonjë vend i veçantë në shabllon, duhet të dorëzohet si shtojcë;

• Duhet të paraqitet së paku një ofertë për blerjen e planifikuar të pajisjeve (nëse ka);
• Çdo dokument i përfshirë i ndërmarrjeve të tjera - furnitorëve ose kontraktuesve, duhet të përmbajë
numrin fiskal të kompanisë;

• Për idetë e biznesit në sektorin e turizmit, duhet të paraqiten: fotografi të shtëpisë (të jashtme dhe
të brendshme) dhe rrethinave, modelet arkitektonike, programin e rindërtimit, dokumentet e pronës
isë;

• Duhet të paraqitet një marrëveshje paraprake e qirasë (nëse aplikohet);
• Duhet të dorëzohet një paramasë e rinovimit (nëse aplikohet) me kosto specifike të punës dhe
materialeve;

• Duhet të dorëzohen letrat e qëllimeve ose marrëveshjet paraprake të shitjes së produkteve/shërbimeve.

(Shtojca 5) Lista e aplikantëve për grant
Lista e aplikantëve për grant
Në kuadër të Programit të Vetë-Punësimit

Nr.

Emri dhe
Mbiemri

Numër
tel.

Numri personal i
kandida�t

Gjinia
M/F

Kombësia

Komuna

Vendbanimi
(shkruaj Rural ose
Urban)

Data e
lindjes

Arsimimi

Ak�vite�
i biznesit

Proﬁli
(të plotësohet
nga
këshilltari)

Vendi i
kthimit
(riatdhesuar)

Miratuar nga: _____________________________
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(Shtojca 6) Lista kontrolluese e formularëve dhe
dokumenteve të aplikimeve të pranuara për grante
Aplikanti: …………………………………………………………………………………………
Profili: ………………………………………… Komuna………………………………………

Verifikimi i dokumenteve
Dokument
1.
2.

Po

Jo

Komente

Plani i biznesit (nuk janë ndryshuar forma dhe përmbajtja e
planit të biznesit, dhe janë plotësuar të gjitha seksionet)
Plani i biznesit është dorëzuar në zarf të mbyllur (një origjinal
dhe dy kopje)

3.

Biznesi i regjistruar në ARBK

4.

Veriﬁkimi i pronësisë / përdorimit të aseteve ﬁzike (nëse
aplikohet)

5.

Cer�ﬁkata trajnimi, diploma

6.

Referenca nga punëdhënësit (nëse aplikohet))

Pajtueshmëria me kërkesat e programit:
Po
1.

Kriteret e �pit të biznesit

2.

Kopja e Cer�ﬁkatës së Trajnimit të QAP - Vetë-Punësimi

3.

Personi ka përﬁtuar më parë nga skemat e PARTNERIT
ZBATUES

Jo

Plani i biznesit mund të dërgohet për vlerësim të ekspertëve
(Vetëm ata që i plotësojnë të gjitha kriteret 1-3 në tabelën e parë dhe 7-9 në
tabelën e dytë dërgohen në vlerësimin e ekspertëve)

Verifikues: Këshilltari në Zyrën e Punësimit
Emri dhe Mbiemri:___________________
Data:________________
Nënshkrimi:___________________
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Po

Jo

(Shtojca 7) Formulari i vlerësimit të planit të biznesit
Formulari i vlerësimit të planit të biznesit
Emri i aplikantit: .......................................................................

Përshkrimi i kritereve
1.1. Realizueshmëria ﬁnanciare e biznesit

Rezulta�
maks. 20

•

Kapitali ﬁllestar (kapitali real, i disponueshëm)

deri në 5

•

Marzhi i ﬁ�mit neto

deri në 15

1.2. Burimet e disponueshme për biznesin

•

Lokalet për biznesin
─

•
•
•

maks. 20
maks. 5
5

─

Lokalet e disponueshme në përputhje me nevojat e
biznesit; ose
Lokalet e disponueshme në pritje të rregullimeve; ose

─

Nuk ka lokale, ose lokalet kanë status të paqartë.

0

2

Pajisjet - plotësojnë në mënyrë të duhur atë që është e
nevojshme për të ﬁlluar biznesin, përfshirë edhe në drej�m të
çmimit
Furnizimet - plotësojnë në mënyrë të duhur atë që është e
nevojshme për të ﬁlluar biznesin, përfshirë edhe në drej�m të
çmimit
Personeli

deri në 5

─

Numra realistë të staﬁt

deri në 2

─

Paga realiste

deri në 1

─

Staﬁ dhe pronari kanë përvojë dhe kualiﬁkim
profesional ose janë të papunë
1.3. Familjarite� me llojin e biznesit

deri në 5
deri në 5

deri në 3
maks. 20

•

Ideja e biznesit është formuluar qartë dhe saktë

deri në 5

•

Aplikan� i njeh rregulloret përkatëse ligjore për këtë lloj
biznesi
Aplikan� ka speciﬁkuar standardet dhe licencat përkatëse të
biznesit dhe ka planiﬁkuar të mbulojë kostot e tyre
Parashikime realiste për kapacite�n e prodhimit

deri në 5

•
•

1.4. Tregu

deri në 5
deri në 5
maks. 20
deri në 10

•

Të ardhura realiste (të ardhurat totale, sezonalite�, rritja e
shitjeve)
Shitje të siguruara (kontrata paraprake, letra qëllimi, etj.)

•

Njohuri për konkursin

deri në 4

•

Rezulta� total për kriteret e biznesit

Vlerësimi

deri në 6

maks. 80
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Opinioni i ekspertit:
Të pranohet në renditjen përfundimtare
Të mos pranohet në renditjen përfundimtare

Deklarata e hollësishme:

Eksperti:

/Mbiemri dhe nënshkrimi/
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(Shtojca 8) Formulari i vlerësimit për Programin e
Vetë-Punësimit - Formulari i intervistës
Forma e intervistimit
Programi i Vetëpunësimit
Aplikan�:
Komuna/Tel/E-mail:
Data:
Profesioni*:
Nr. personal:

* (Sipas listës se lejuar dhe pakove sipas profileve në shpallje, ne rast se aplikanti
nuk përputhet me asnjërin nga 20 profilet e lejuara, refuzohet drejtpërdrejtë)
1. Aplikanti konfirmon njohjen e profesionit për të cilin ka aplikuar me plan biznesi.

Metoda e konfirmimit: _____________________________________________________________
Komente shtesë: __________________________________________________________________

2. Aplikanti konfirmon/dëshmon pronësinë/shfrytëzimin e aseteve fizike, posedon
dëshmi të bashkëfinancimit dhe destinimi të mjeteve nga bashkëfinancimi.

Metoda e konfirmimit: _____________________________________________________________

3. Ne rast te dy apo me tepër kandidateve me mbiemër te njëjtë, kandidatet
duhet te sigurojnë certifikatën e bashkësisë familjare.

4. A ka qenë kandidati përfitues i skemave të punësimit nga
IMPLEMENTING PARTNER , donatorë të jashtëm apo të institucioneve të qeverisë
së Kosovës?
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Nëse Po,
Data: ______________________________________________________________________
Skema/donatori: _____________________________________________________________
Projekti: ____________________________________________________________________

5. Aplikanti e ka të qartë llojin, kapacitetet teknike si dhe natyrën e punës së
pajisjeve të ofruara.

6. Aplikanti është dakorduar të pranojë dhe përdorë pakon e aprovuar te pajisjeve
te profesionit përkatës sipas biznesit si dhe profesionit të përzg jedhur, pa
ndryshime shtesë, duke validuar me nënshkrim si më poshtë.

(Të specifikohet emri i pakos):
______________________________________________________________________

7. Aplikanti është informuar mbi obligimet kontraktuale si: reg jistrimi i biznesit,
hapja e llogarisë bankare te biznesit, shfrytëzimin e bashkëfinancimit me rastin
e reg jistrimit te biznesit (dëshmi),vulën e biznesit, kohëzg jatja e pronësisë së
pajisjeve nga ana e IMPLEMENTING PARTNER -së/APRK-së, monitorimet si dhe
mundësinë e angazhimit te përmbaruesit- ne rast te keqpërdorimit.

8. Vendimi final
Aprovohet
/Refuzohet
Pezull / konsul�m me ekspert

Komente shtesë / Konkludime nga intervista / Arsyeja e Aprovimit - Refuzimit
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Deklaratë
Kandidati i intervistuar është njoftuar mbi përgjegjësitë dhe detyrimet kontraktuale për pajisjet e
përcaktuara sipas pakos se profesionit pa ndryshim të mëtutjeshëm.
Kandidati është informuar ne detaje mbi kapacitetet teknike dhe llojin e pajisjeve, si dhe natyrën e
punës se pajisjeve në fjalë.
Kandidatit i janë dorëzuar udhëzimet e nevojshme për hapje të biznesit, sipas të cilave udhëzime
do veproje sapo të autorizohet nga zyra e projektit.
Po ashtu kandidati është njoftuar për mundësinë e vonesës se pajisjeve për shkak të procedurave
të nevojshme, të cilat marrin kohë si dhe ka shprehur gatishmërinë ne pritjen e pajisjeve për
fillimin e veprimtarisë biznesore.

Kandidati me nënshkrimin e këtij dokumenti kupton obligimet e tija dhe konfirmon pranimin e të
gjitha informatave.

_____________

______________

PARTNERI ZBATUES

APRK: Zyra përkatëse
e punësimit

_____________
Kandida�
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(Shtojca 9) Njoftim për Aplikantët
Njoftim për Aplikantët
Ref. dalëse ....../20__
për ............................
Rajoni ....................

E/I nderuar Znj./Z. .................,
* Kemi kënaqësinë t'ju informojmë se plani i biznesit që keni paraqitur në ciklin e programit ...........
për vitin 20__ të Programit të Vetë-punësimit do të mbështetet me qasje në ndihmë financiare me
ndihmë përmes grantit.
Ju dëshirojmë suksese në realizimin e idesë suaj të biznesit.
Ju lutemi kontaktoni Agjencinë e Punësimit në (adresën) për informacione të mëtejshme në lidhje
me afatin e përfshirjes së kompanisë tuaj, dhe termat dhe kushtet për nënshkrimin e kontratës
______________________________________________________________________________
** Me keqardhje ju informojmë se plani i biznesit që keni paraqitur në ciklin e programit ………… për
vitin 200…. të Programit të Vetë-punësimit, nuk e arriti rezultatin minimal të kërkuar, prandaj nuk u
miratuat të merrni mbështetje për të filluar një biznes.

Komisioni i Vlerësimit të Planit të Biznesit i dha planit të biznesit tuaj një rezultat total prej ....
pikësh. Sipas Udhëzimeve Operative për zbatimin e Programit të Vetë-punësimit, vetëm aplikantët,
planet e biznesit të të cilëve kanë fituar më shumë se 70 pikë, do të pranohen për mbështetje, dhe
për fat të keq, ju nuk jeni në atë grup.

Plani juaj i biznesit mori …… pikë për kriteret e realizueshmërisë dhe …. pikë për kriteret e
prioriteteve. Komisioni e motivoi vlerësimin e tij si vijon:

1. Kriteret e realizueshmërisë
- treguesi i stabilitetit financiar - biznesi vlerësohet si …
- treguesi i burimeve të disponueshme - biznesi vlerësohet si …
- treguesi i familjariteti me llojin e të biznesit - biznesi vlerësohet si …
- treguesi i tregut - biznesi vlerësohet si …
2. Kriteret e prioriteteve - plani juaj i biznesit nuk merr asnjë pikë / merr ... pikë në kriteret e
prioriteteve.

Sinqerisht .............................................................
Kryesuesi, Komisioni për Vlerësimin e Planeve të Biznesit

* Për aplikantët e aprovuar.
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** Për aplikantët e pa aprovuar.

(Shtojca 10) Kontrata e dhënies së grantit
Kontrata e Dhënies së Grantit
Programet e Tregut Aktiv të Punës
Memorandum Mirëkuptimi për Programin e Vetë-Punësimit
Ndërmjet

Nr. /.........20xx
Ky ............... në qytetin e ........................ me palë:

Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (në tekstin e mëtejmë “Ministria”), Qendrën Rajonale të
Punësimit dhe Qendrën e Aftësimit Profesional, adresa e së cilës është ... ..........- Kosovë, nga njëra
anë dhe ndërmarrjes ............................. (emri i kompanisë) në Kosovë, referuar në vijim si MARRËSI
I GRANTIT, me këtë pajtohen si më poshtë:

І. QËLLIMI I KONTRATËS
1. Institucioni Financiar jep dhe marrësi i Grantit pranon një alokim granti në shumën prej
………………………. eurosh. (……………) * në kuadër të Programit të Vetë-punësimit, i cili është një
program i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.

2. Granti do të përdoret për qëllimet vijuese: ..................................... sipas Planit të Biznesit dhe
Programit të Përdorimit të Grantit të bashkangjitur në Shtojcën 1 më poshtë.
* Jo më pak se 3,000 dhe jo më shumë se 6,000 euro.

ІІ. TERMAT DHE KUSHTET PËR TRANSFERIN E GRANTIT
3. Granti do të transferohet në llogarinë bankare të marrësit të grantit sipas detajeve të
mëposhtme:
Banka: ..................................................................
Llogaria bankare: ....................................................
Kodi bankar: .........................................................

4. Marrësi i grantit do të depozitojë çdo kontribut financiar personal (nëse është planifikuar sipas
planit të biznesit, Shtojca 1) në llogarinë bankare sipas paragrafit 3.

5. Marrësi i grantit do t'i paraqesë Institucionit Financiar një kopje të marrëveshjes bankare për
hapjen dhe administrimin e llogarisë bankare, si provë të përmbushjes se kushtit sipas paragrafit 5,
së bashku me një pëlqim të menjëhershëm të mbledhjes së parave të gatshme. Kopjet e
marrëveshjes dhe pëlqimi i menjëhershëm i mbledhjes së parave të gatshme do të përbëjnë një
pjesë integrale të kontratës (Shtojca 2).
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6. Institucioni Financiar do ta transferojë këstin e parë (…. % e grantit) të grantit në llogarinë
bankare sipas paragrafit 3 brenda 3 (tre) ditëve të punës nga plotësimi i dispozitave të përcaktuara
në paragrafët 4 dhe 6. I dyti (…. % e grantit) dhe i treti (…. % e grantit) do të transferohen me
miratimin e Raporteve të Ndërmjetëm të Përdorimit të Fondeve, të nënshkruar nga Përfaqësuesi i
Institucionit Financiar dhe MPMS-ja.

7. Marrësi i grantit do ta përdorë plotësisht grantin brenda 6 (gjashtë) muajve nga data e nënshkrimit të kësaj kontrate.

8. Shfrytëzimi i plotë i grantit do të verifikohet në një Raport të Përdorimit të Fondeve, të nënshkruar nga Përfaqësuesi i Institucionit Financiar dhe MPMS-ja. Dorëzimi dhe miratimi i raportit do të
krijojë baza për revokimin e kërkesës së përcaktuar në paragrafin 5.

ІІІ. TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E PALËVE
9. Institucioni Financiar mund të refuzojë transferimin e grantit nëse marrësi i grantit nuk i përmbush detyrimet e veta kontraktuale sipas paragrafëve 4 ose 6 të këtij neni. Në rast të tillë, Kontrata
anulohet automatikisht pa qenë e nevojshme t'i dërgojë ndonjë njoftim paraprak palës në gabim.

10. Institucioni Financiar, partnerët në kuadër të Programit të Vetë-Punësimit, dhe përfaqësuesit e
tyre të autorizuar si duhet, mund të kryejnë në çdo kohë vizita në terren në lidhje me mbarëvajtjen
e aktiviteteve sipas planit të biznesit; respektimin e kalendarit të aktiviteteve dhe shpenzimeve;
organizimin e biznesit; verifikimin objektiv të shpenzimeve; ndikimin e përdorimit të grantit. Ata
gjithashtu mund të kërkojnë mbështetje të kostos dhe dokumente të tjera, raporte dhe shpjegime
me gojë dhe me shkrim, etj.

11. Marrësi i grantit mund ta përdorë grantin e dhënë në përputhje me termat dhe kushtet e
kontratës.

12. Marrësi i grantit merr përsipër t’i përdorë fondet e grantit vetëm për qëllimin e përcaktuar në
paragrafin 2 dhe të ekzekutojë planin e biznesit të bashkëngjitur këtu.

13. Marrësi i grantit merr përsipër të sigurojë qasje falas për vizitat në terren, shqyrtimin e dokumenteve mbështetëse të kostove për shpenzimet e fondit të grantit, si dhe çdo informacion tjetër
në lidhje me ekzekutimin e kontratës.

14. Marrësi i grantit merr përsipër të sigurojë një kontratë për hapësirën e prodhimit (parcelë toke)
të specifikuar në planin e tij/saj të biznesit për një periudhë prej të paktën dy vjetësh. **
** Nëse parashikohet përdorimi i objekteve me qira (parcelë e tokës).

15. Marrësi i grantit merr përsipër të sigurojë një leje ndërtimi për lokalet e përcaktuara në planin
e tij/saj të biznesit, jo më vonë se në fund të …………………. (muaji), dhe t’i lokalet në aktivitet jo më
vonë se ............. (muaji). ***
*** Nëse parashikohet një ndryshim në qëllimin e synuar të lokalit.

16. Marrësi i grantit merr përsipër të sigurojë të gjitha licencat, lejet, dokumentet e kategorizimit,
certifikatat e regjistrimit, etj., lidhur me kryerjen e veprimtarisë së specifikuar në planin e tij/saj të
biznesit, jo më vonë se ............. ****
**** Nëse kërkohet ndonjë dokument i tillë për kryerjen e aktiviteteve.
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17. Marrësi i grantit nuk do të ndryshojë formën juridike të biznesit të vet dhe nuk do të disponojë,
as të regjistrojë prona të cilat janë fituar me fondet e grantit ose janë përdorur në zbatimin e planit
të biznesit, pa lejen paraprake nga Institucioni Financiar, të shprehur me shkrim.

ІV. DISPOZITA TË TJERA
18. Nëse konstatohet ndonjë shkelje sipas pikave 11, 12, 13, (14, 15 ose 16*****) ose 17, Institucioni
Financiar mund ta ndërpresë kontratën duke i dhënë një njoftim me shkrim 7 ditë më herët, dhe
pas kësaj marrësi i grantit do të jetë përgjegjës të rimbursojë shumën e plotë të fondeve të grantit
të marra, brenda 10 (dhjetë) ditëve pas ndërprerjes së kontratës.
*****Pikat 14, 15 ose 16 do të shtohen, nëse ato përbëjnë pjesë të kontratës.

19. Kontrata mund të ndryshohet ose zgjatet vetëm me pëlqimin e ndërsjellë të palëve, të shprehur me shkrim dhe që përfshihet në një aneks të saj. Pas nënshkrimit, ky aneks e tillë do të përbëjë një pjesë integrale të kontratës.

20. Për çështjet që nuk janë zgjidhur në kontratë, do të zbatohen dispozitat e ligjit civil dhe
tregtar të Kosovës.

21. Çdo argument në lidhje me interpretimin dhe ekzekutimin e kontratës, do të zgjidhet me
pëlqimin e ndërsjellë midis palëve. Nëse ata nuk arrijnë një marrëveshje, kontesti do t’i dorëzohet
Gjykatës kompetente.

22. Palët deklarojnë vullnetin e tyre për mirëbesim dhe konfidencialitet në marrëdhëniet e tyre,
dhe se përmbajtja e kontratës nuk do të shpaloset.

23. Kontrata do të hyjë në fuqi që nga data e nënshkrimit të saj dhe do të jetë e vlefshme deri në
___________. ******
******Jo më shumë se 2 (dy) vjet
24. Duke dëshmuar sa më lart, palët e ekzekutuan këtë kontratë në tre kopje identike - një për
secilën nga palët.

Për MARRËSIN E GRANTIT

……………………………………

Për MPMS:

……………………………………

……………………………………
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(Shtojca 11) Raporti i Ndërmjetëm/Përfundimtar i
Përdorimit të Grantit
Raporti i Ndërmjetëm/Përfundimtar i Përdorimit të Grantit
për aplikantin ...............................................
.................................................................., i aprovuar në ciklin .........................

Përga�tur nga: .................................
(Përfaqësuesi i ndërmarrjes ﬁllestare)

Konﬁrmuar nga: ................................
(Drejtori i Agjencisë së Punësimit)
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Aprovuar nga: ...
(zyrtari i Agjencisë së Punësimit)

