Viti: 2020

PLANI I BIZNESIT
I. TË DHËNAT PERSONALE TË APLIKANTIT
Emri dhe mbiemri
Numri personal
(bashkangjite kopjen e letërnjoftimit)
Adresa e plotë / Komuna
Telefoni

E-mail
i/e Riatdhesuar nga
Defino me shkrim pakon për te cilen
aplikoni (referohu pakove te paisjeve )
Me dorëzimin e këtij plani të biznesit, unë i poshtënënshkruari, deklaroj se të dhënat e bashkëlidhura janë

•

të sakta dhe jap llogari për vlefshmërinë e tyre.
Nëse ndonjë informacion në këtë plan të biznesit nuk është i saktë apo është i rremë, unë jam i

•

vetëdijshëm se do të diskualifikohem.
Me dorëzimin e këtij plani të biznesit, unë i poshtënënshkruari deklaroj se nëse plani i biznesit nuk është

•

i plotësuar në tërësi dmth në të gjitha hapsirat, mund të diskualifikohem nga procesi i vlerësimit.
Shënoni grupin e synuar të cilit i takoni:
(mund të shënohet një e më shumë vetëm nëse e vërtetoni me dokumente përcjellëse)
☐

i papunë afatgjatë (më shumë se 12 muaj)

☐

i ri (18-29 vjeç)

☐

grua

☐

përfitues i ndihmës sociale
(dëshmi nga Qendra për Punë Sociale)

☐

prind vetushqyes

☐

nga viset rurale

☐

me aftësi të kufizuara
(dëshmi nga shoqata ku jeni anëtarësuar)

☐

grupet e pakicave etnike

KUJDES I VEÇANTE gjate implementimit eshte:
•
•
•

Bartja e maskave, mbajtja e distances dhe larja e duarve sipas instruksioneve nga IKSHP dhe OBSH.
Ne cdo zyre do te mbahet distanca ne te gjitha hapsirat prej 1.5 metrave.
Asnje aplikues nuk lejohet te hyjne brenda pa maske.

II. INFORMATA TË PËRGJITHSHME MBI BIZNESIN
a) Ideja e biznesit (përshkrim i përgjithshëm):

b) Statusi juridik i ndërmarrjes së re:
☐

Biznes Individual

☐

Tjetër (përshkruaj)

c) Arësyeja e përzgjedhjes të kësaj forme të biznesit:

d) Përshkruani ekperiencën tuaj relevante në raport me biznes idene tuaj (bashkangjit dëshmi përkatëse):

•

Informatat të cilat nuk gjejnë vend në formular, mund të dorëzohen si shtojca të bashkëlidhura.
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III. MBËSHTETJA PËR REALIZIMIN E PLANIT TË BIZNESIT
a) Shënoni sektorin e biznesit në të cilin aplikoni për t’u mbështetur më mjete/paisje
(Referohu në shtojcën e profesioneve të pranuara nga Programi, vendos ✓ ne katrorin)

☐ Përpunimi i ushqimit dhe industria e paketimit, me fokus në përpunimin e mishit
☐ TIK
☐ Ndërtimtaria
☐ Industria e përpunimit të metalit
☐ Industria e tekstilit
☐ Industria e përpunimit të drurit
☐ Floktar/Berber,
☐ Auto-Mekanik,
☐ Auto-Ngjyrosje,
☐ Gomister,
☐ Auto-Larje.
b) Bashkëfinancimi: në momentin e fillimit të biznesit (bashkangjit dëshminë bankare): ……………… Euro,
c) Përshkruaj detajet e bashkëfinancimit në tabelën në vijim:

Produkti/Shërbimi

Njësia

Kostoja
për njësi

Total
Euro

1. Qiraja (Nëse aplikohet)
2. Stoku fillestar i furnizimeve dhe lëndës së parë
(ju lutem shtoni përshkimin e hollësishëm nëse
aplikohet stoku fillestar)
3. Pagat dhe mëditjet - për punëtorët tjerë përpos
pronarit/pronares (ju lutem shtoni përshkimin e
hollësishëm nëse aplikohet
4. Promovimi dhe reklamimi i aktiviteteve
(ju lutem shtoni përshkimin e hollësishëm nëse
aplikohet)
5. Të tjera
Gjithsej:
(Ju lutem shtoni kolona shtesë sipas nevojës; informatat të cilat nuk gjejnë vend në formular, mund të dorëzohen
si shtojca të bashkëlidhura)
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IV. MARKETINGU
1. Përshkruani hulumtimin e tregut rreth produkteve/shërbimeve që do të ofroni dhe konkurrentëve tuaj
aktual:
Produkti / Shërbimi

Klientët/Blerësit
tuaj

Konkurrentet

Çmimi i
konkurrentëve

Çmimi im

1.
2.
3.
4.
2. Shpërndarja:
• Produktet dhe/apo shërbimet tuaja do t’i ofroni në territorin e:

☐

komunës/rajonit

☐ në të gjithë Kosovën

☐ jashtë vendit

• Produktet dhe/apo shërbimet tuaja do t’i shitni nga/përmes (kliko një ose më shumë mundësi):

☐

dyqan (objekti)

☐

në treg

☐

shpërndarje individuale

☐

në shtëpi sipas kërkesës

☐

Online/Facebook

☐

rrjeti i kontraktuar i shpërndarjes

☐

ndryshe (ju lutem specifikoni):

• Arsyeja pse e keni përzgjedhur këtë metodë të shpërndarjes (përshkruani me fjalë):

4

3. Promovimi:
Lloji promovimit

Përshkruaj hollësitë si do ta realizoni
promovimin

Kosto

Karta biznesi
Fletëpalosje / Broshura
Media sociale
Prezentim i produkteve te klientët
potencial
Gazeta ditore
Radio / TV
Gjithsej:

V. ORGANIZIMI I BIZNESIT
1. Përshkruaj rregulloret që kanë të bëjnë me biznesin tuaj:

2. Cilat lloje të liçencave dhe lejeve për punë nevojiten për biznesin tuaj:

3. A parashikoni produkte / shërbime të reja, ekspertizë, ripërtëritje të procesit të prodhimit, teknologjive
dhe pajisjeve, organizim të aktiviteteve si i dhe burime të ripërtëritshme të energjisë?
Nëse po, si do ti financoni, kur dhe si do ta realizoni këtë?
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4. A parashikoni rritje të caktuara në operacionet e biznesit tuaj? Nëse po, si parashikoni të realizohet kjo?

5. A parashikoni të keni punëtor shtesë? Nëse po, si do t’i financoni ata, kur dhe si do të realizohet kjo?

6. A parashikoni furnizime të nevojshme dhe lëndë të pare (stoku fillestar për nisjen e biznesit) dhe si do t’i
realizoni ato?
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7. Menaxhimi i rrezikut në Biznes iden tuaj
(Shtjelloni rreziqet potenciale që mund të ndikojnë në zhvillimin e biznesit tuaj .)

Rreziku
(Përshkruani rreziqet e
mundëshme në biznesin tuaj)

Niveli i rezikut

Ndikimi i rrezikut

Si do të menaxhohet rreziku

(i Lartë,
Mesatar,
i Ulët)

(i Lartë,
Mesatar,
i Ulët)

(Shpjegoni veprimet që do të
ndërmerrni për të evituar rrezikun
potencial)

VI. RESURSET
1. Periudha e planifikuar për fillimin e biznesit është ………………………..... (muaj)
2. Planifikimi i stafit (pronari nuk konsiderohet staf; nëse planifikoni të merrni staf shtesë, plotësoni tabelën
vijuese)
Nr.

Përshkrimi i pozitës

Kualifikimi

Paga/muaj

Paga/vit

1
2
3
Gjithsej:
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3. Toka dhe ndërtesat:
a) Tokat dhe ndërtesat në dispozicion (siguroni dokumentacionin përkatës):
Sipërfaqja
(metra
katrorë)

Tokat/ndërtesat

Destinimi i
tokës/ndërtesës

Pronësia

•

☐ vetjake

☐ shfrytëzim

•

☐ vetjake

☐ shfrytëzim

•

☐ vetjake

☐ shfrytëzim

b) Lokacioni (ku planifikoni ta filloni biznesin dhe foto) …………………………………………………………………………………
c) Përshkrimi i hollësishëm (adresa e saktë dhe foto) .………………………………..…………………………………………………
4. A keni në dispozicion makina, pajisje, mobile dhe mjetet transportuese që ndihmojnë biznesin tuaj:
Makinat, pajisjet, mobilet dhe mjetet transportuese në dispozicion:
Përshkrimi / prodhuar më (viti)

Sasia

Pronësia

Vlera e tregut

☐ pronësi

•

☐ shfrytëzim
☐ pronësi

•

☐ shfrytëzim
☐ pronësi

•

☐ shfrytëzim

Gjithsej
(Ju lutem bashkëngjitni dokumente shtesë-foto në këtë pjesë të planit të biznesit, në mënyrë që të vërtetohen të gjitha
makinat dhe pajisjet, tokën, ndërtesat në dispozicion.)

5. Si do të furnizoheni me lëndën e parë:
a) Stoku fillestar për nisjen e biznesit (nëse aplikohet sipas nevojës dhe profilit të biznesit)
Përshkrimi/lloji

Sasia

Çmimi për njësi

Gjithsej Euro

Burimi/furnizuesi

•
•
•
Gjithsej
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b.) Nuk me nëvojitet stoku fillestar (përshkruaj me fjalë arsyet):

VII. PRODUKTET / SHËRBIMET
a) Përshkruani Produktet / Shërbimet që do të ofroni në tabelën vijuese – planifikimin mujor
(llogaritni çmimin bazë)
Produkti / Shërbimi

Sasia mesatare në muaj

Çmimi
për njësi (Euro)

Gjithsej shpenzimet
mujore (Euro)

•
•
•
•
Gjithsej
b) Përshkruani shitjet - planifikimi mujor (llogaritni çmimin e shitjes)
Produkti /
Shërbimi

Shitjet mesatare
mujore

Çmimi i shitjes për
njësi (Euro)

Të hyrat mujore
nga shitjet
(Euro)

•
•
•
•
•
Gjithsej
(Tabelat a dhe b duhet të jenë të sinkronizuara për të llogaritur koston dhe shitjet e produkteve dhe
shërbimeve)

9

VIII. TABELA E DETAJIZUAR E PARASHIKIMEVE FINANCIARE

TE HYRAT NGA SHITJA

Parashikimet financiare për
muaj, përgjatë 1 (një) viti
Detajet

1.Paraja e gatshme
(Keshi)
Të hyrat nga shitjet
produkte / shërbime
Të hyra tjera nga
keshi
Të hyrat nga kredia
(nëse ka)
2.Totali i të hyrave

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total
Euro

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Pagesat për mallrat

SHPENZIMET

Pagesat për pagat
Pagesat për
mjete/paisje shtesë
Pagesat për kredi
(nëse ka)
Pagesa për shërbimet
komunale
Pagesat për rrymen
Pagesat për taksat në
fitim
3.Totali i pagesave
4.Bilanci perfundimtar
4 = (1+2-3)
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Udhëzime për aplikantët:
Aplikantët duhet të ndjekin rregullat në vijim për dorëzimin e planit të biznesit:
-

Formulari i planit të biznesit duhet të jetë i lexueshëm, të plotësohet tërësisht në të gjitha hapsirat në mënyrë
elektronike dhe përmbajtja e planit të biznesit nuk mund të zvogëlohet apo te hiqet ndonjëri nga paragrafet,
mirëpo mund të shtohen dokumente shtesë sipas nevojës.

-

Formulari i plotësuar, i nenshkruar i planit të biznesit dorëzohet përmes postës elektronike:
almp.ks@undp.org

-

Aplikacioni duhet te kete te përfshirë dokumentacionin percjelles.

-

Të bashkengjitet Kopja e skanuar e Sistemit te menaxhimit te Rasteve (SMR), kopjet tjera nuk pranohen si
deshmi për riatdhesim.

-

Kopjet e çertifikatave, dokumentacionit mbështetës dhe vërtetimeve duhet bashkangjitur si kopje te
skanuara.

-

Ne moment te deklarimit te bashkëfinancimit, aplikanti duhet të dëshmoj vlerën e paraparë me raport bankar
nga llogaria individuale, dhe keto mjete nuk mund te shpenzohen per ceshtje/shpenzime jasht planit te
biznesit.

-

Aplikuesit duhet të dokumentojnë me fotografi dhe dokumente përkatëse: pronësinë e mjeteve, pajisjeve të
deklaruara në biznes plan që kanë në posedim si dhe të përcaktojnë saktë vendin/lokacionin ku do ta
ushtrojnë veprimtarinë biznesore.

-

Të bashkangjiten kopjet e edukimit ose aftësimit (diploma), çertifikata nga Qendra e Aftësimit Profesional (e
Vetëpunësimit) ose Certifikata relevante per profilin e aplikuar nga institucione tjera te akredituara, vërtetimi
i statusit të riadhesimit (SMR), CV-ja nga Zyra e Punësimit, referenca nga punëdhënësi (e vulosur me te
dhena kyce te punedhenesit paraprak), dokumentacionet e mjeteve / pajisjeve të deklaruara në shtrytëzim (
leja dhe libreza e automjetit);

-

Informatat shtesë të cilat mendoni që janë relevante, bashkangjitni si shtojca në kuadër të aplikacionit tuaj;

-

Vetem kjo forme e planit te biznesit (e aprovuar per vitin 2020) eshte e pranueshme per aplikim ne kete
program.

-

Udhëzime për përpilimin e planit të biznesit gjinden tek: https://youtu.be/NYzRMorC11g

Dorëzimi i aplikimit:
Planet e biznesit duhet të dorëzohen përmes postës elektronike në email adresën : almp.ks@undp.org me titullin e
emailit “Emri dhe mbiemri” i aplikantit, deri me datën e paraparë në thirrjen për aplikim të shpallur në ëeb site
të MPMS dhe APRK-së.
Çdo aplikacion i pranuar pas afatit të specifikuar në thirrjen për aplikim, nuk do të shqyrtohet.
Aplikacionet duhet të dorëzohen permes emailit te aplikantit ( Subjekti emailit duhet te kete emrin dhe mbiemrin e
aplikuesit si ne dokumentin identifikues te aplikuesit )me te gjithe dokumentacionin percjelles sipas udhezime me
larte ne Planin e Biznesit..

Emri dhe mbiemri i aplikuesit: .................................
Komuna: ……………………....
Nënshkrimi i aplikantit: ......................................

Data:............................................
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Unë i lartëshënuari deklaroj se të dhënat e përfshira në këtë aplikacion janë shpalosur me vullnetin tim të lirë në kuptimin e Ligjit nr. 03/L 172 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, dhe përmes kësajë jap pëlqimin tim të shprehur që ato të përdoren nga MPMS /APRK dhe
UNDP në përmbushjen e aktiviteteve të Programit.

PROFESIONET E PRANUARA PËR TË CILAT OFROHEN MJETE DHE PAISJE SIPAS SEKTORËVE
Aplikanti duhet të zgjedhë vetëm njërin nga profilet e lejuara psh: nëse është në profilin e
ndërtimtarisë, zgjedhë vetëm njërin nga pesë profesionet e lejuara nga profili i ndërtimtarisë listuar
në listën më lartë ose në kuadër të sektorëve tjerë vetem njërin nga profilet, të cilët mbështeten nga
programi. Profile tjera që nuk janë listuar në ketë listë, nuk mbështeten nga Programi.
(vendos ✓ në profilin e përcaktuar)
•

•

•

•
•

•
•

Përpunimi i ushqimit dhe industria e paketimit:
 Përgaditja e ëmbëlsirave
 Përgaditja e ushqimeve të shpejta
 Përpunimi i mishit (përgaditja e produkteve të bluara)
TIK krahas me kontraktimin e jashtëm të proceseve të biznesit dhe sektori i qendrave të mbështetjes
për konsumatorë:
 Zhvillimi i Programeve
 Servisimi i paisjve në kuadër të TIK
 Printim i dizajneve per suvenire
Ndërtimtaria:
 Instalues i ngrohjes qendrore
 Suvatues dhe Fasadues
 Instalues i sanitarisë/Qeramikës
 Instalues elektrik
 Murator
Industria e përpunimit të metalit:
 Saldues/Metalpunues
Industria e tekstilit:
 Rrobaqepësi
 Qëndisje
Industria e përpunimit të drurit:
 Zdrukthëtari/Mobileri
Tjera:
 Floktar/Berber,
 Auto-Mekanik,
 Auto-Ngjyrosje,
 Gomister,
 Auto-Larje.

Vërejtje: Dokumentacionet e dorezuara nuk mund të tërhiqen mprasht.
Ofertat/faturat nuk pranohen si dokumentacion përbërës në kuadër të aplikimit; pako e
paisjeve është e përcaktuar sipas profilit.
Ky program zbatohet nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-APRK me mbështetjen
e projektit të UNDP Programet Aktive të Tregut të Punës 2.
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