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Mbështetje me Financim i Shërbimeve të 
Konsulencës për Biznesin 



Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 Ky është një program i përbashkët i Qeverisë Italiane dhe Qeverisë Shqiptare për të mbështetur 
zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME), me anë të ndërhyrjeve që synojnë krijimin e një 
ambienti të favorshëm për lehtësimin e qasjes në kreditin bankar, për të përmirësuar teknologjinë 
dhe rritur konkurrueshmërinë në tregun lokal dhe ndërkombëtar, nëpërmjet inovacionit teknologjik dhe 
përmirësimit të standardeve të prodhimit. 
 

 Përfituese të nismës janë kryesisht SME shqiptare, të marra si njësi të veçanta prodhimi, sipas 
përkufizimit të Bashkimit Europian e përthithur në legjislacionin shqiptar. 
 

 Programi parashikon përdorimin e mjeteve financiare dhe jo financiare për t’u ardhur në ndihmë SME 
përfituese duke favorizuar realizimin e investimeve që synojnë të rrisin cilësinë e proçeseve prodhuese. 
 

 Programi, në dy fazat e tij parashikon dy instrumentë të rëndësishëm financiarë (komponentë të huasë 
së butë): 42,5 Milion Euro  (Faza 1 – PRODAPS: 27,50 Mil. Euro dhe Faza 2 – IASME: 15 Mil. Euro) 
dhe një komponentë  Grant:   1.7 Mil. Euro 

 
 Institucioni Zbatues:   
      Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) - Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) 
 
 Statusi  i zbatimit:  
      Faza  1 –  Ka filluar në vitin 2019 dhe është në vazhdim 

      Faza  2 –  Ka filluar në 1 Prill 2016 dhe është në vazhdim 
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Faza e parë e programit PRODAPS parashikon 3 komponentë të 
rëndësishëm, me synim përmirësimin e aksesit në kredi për SME 
Shqiptare, 

Linjë Kredie 

Fond Garancie 

25 milion Euro ( fond i qarkullueshëm) 
    me interesa të ulta, në favor  të SME-ve   

2,5 milion Euro 
mbështetje për SME-të për marrjen e     
kredive bankare, kur ato kanë mungesë 
kolaterali. 
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Asistencë Teknike 
3 1, 7 milion Euro  

për realizimin e Programit. Fond Dhuratë 
nga Qeveria Italiane . 

Instrumentat Financiarë të Programit  
në mbështetje të SME-ve 
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O

D
A
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Rifinancimin e Linjës së Kredisë me një fond shtesë prej 
11 milion Euro, me një fond të veçantë për të mbështetur 
“projektet e vogla”( 15.000 deri në 50.000 Euro), kryesisht 
në sektorin agro-ushqimor, etj (3.5 milion Euro);  

Rritjen e aftësisë financiare të Fondit të Garancisë, të Fazës 
së parë të Programit e Zhvillimit të SME-ve Shqiptare (2.5 
milion Euro shtesë) 

 

1 

2 

3 Financimin e veprimtarive që shoqërojnë dhe mbështesin 
përfituesit, nëpërmjet vënies në dispozicion të një fondi të 
Asistencës Teknike (1.5 milion Euro). 

Faza e dytë e programit IASME, parashikon : 

I A
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 M
 E

 
Instrumentat Financiarë të Programit  

në mbështetje të SME-ve 
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Mbështetje për zhvillimin e 
kapaciteteve të SME-ve 
nëpërmjet shërbimeve të 
konsulecës 

Programi mbështet një 
gamë të gjerë të 
inisiativave për ngritje 
kapaciteti të SME-ve 

Dy instrumentë 
financiare për 
financimin e SME-ve 
komponentë të huasë 
së butë 

GRANT 
KREDI E BUTË 

• 50% të vlerës së 
projektit, por 
max. 4000 Euro 

• SME-të që 
plotësojnë kriteret 

• Afati zbatimit deri 
6 muaj  

• Menaxhim dhe 
Administrim  

• Asistencë për Planin e 
Biznesit 

• Përmirësimi i Sistemeve 
dhe Proceseve 

• Shitjet dhe Zhvill. i Tregut 
• Çertifikim ISO 
• Kërkime dhe Zhvillime 
• Menaxhimi i BNj.  
• Zhvillimi i Prod. & Shërb. 
• Shërbimet ICT 
• Efikasiteti Energjitik dhe 

Mjedisi 
 

 

• 50,000 € deri në 
500,000 € për projekt:; 

• Min. 70% origjine 
italiane. 

Projektet e vogla: 
• 15,000 € deri në 

50,000 € për projekt:; 
• Min. 40% origjine 

italiane 
• Norma interesit 3% 

• Për blerjen e 
makinerive, pajisjeve, 
asistencës teknike 

• Kapital Qarkullues – 
Lende te para  

QËLLIMI 
FINANCIMIT 

QËLLIMI I 
GRANTIT 

FINANCIMI 

Mbështetje me financim për shërbimet  
e konsulencës për biznesin 

 

QËLLIMI 
FINANCIMIT 
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NORMË INTERESI  
dhe një afat shlyerjeje më 

të favorshëm se ato të 
tregut, që u ofrohet SME 
për Projekte investimi për 

të rritur e përmirësuar 
kapacitetin e  biznesit ose 

për të nisur një projekt 

QASJA në Linjën e 
Kredisë  

rregullohet nga bankat 
që marrin pjesë në 
Program, që kanë 

nënshkruar 
Marrëveshjen e Huasë 

“On Lending”  me 
MZHETTS 

Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 
Linja e kredisë – KREDI PËR INVESTIME për SME-të: 
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Të gjitha subjektet: persona fizikë ose 
juridikë, të cilët zotërojnë ose përfaqësojnë 
ndërmarrje mikro, të vogla ose të mesme 
(SME) ose që dëshirojnë të fillojnë një 
aktivitet (start-up) në Shqipëri 

Shoqëria është e regjistruar në Shqipëri 

Jo më pak se 51% e kapitalit të shoqërisë 
zotërohet nga shtetas shqiptar; 

Qarkullimi vjetor jo më i lartë se 10 milion 
Euro 

Sektorët 

Numri i punonjësve jo më i  lartë se 250-të. 

Bujqësia dhe Agro-
industria, ICT, Industria 
Prodhuese, Prodhimi 
Natyror i Energjisë, 
Sipërmarrje të drejtuara 
nga Gra, të Orientuara për 
Eksport 

Kush mund të aplikojë?  
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     Kriteret e kredisë për SME-të      

• Jo më shumë se 10% e kredisë 
mund të përdoret për blerjen e lendës 
së parë, që lidhet me investimin 
kryesor; 
 

• Jo më shumë se 30% e kredisë 
mund të përdoret për mbulimin e 
kostove lokale ose nga vende të tjera 
fqinje në zhvillim. 

Vlera për projekt:   
• nga 50,000 Euro deri në 500,000 Euro; 
 

Qëllimi i Kredisë:  
• Jo më pak se 70% e  kredisë do të 

përdoret për blerjen e makinerive, 
pajisjeve, asistencës teknike, pjesë 
këmbimi dhe lëndë e parë me origjinë 
italiane; 
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     Kriteret e kredisë për “Projektet e Vogla”   

• Qëllimi i Kredisë:  
• Jo më pak se 40% e  kredisë do të 

përdoret për blerjen e makinerive, 
pajisjeve, teknologjisë, asistencës 
teknike, pjesë këmbimi dhe lëndë e 
parë me origjinë italiane; 

 

• Jo më shumë se 60% e kredisë mund 
të përdoret për mbulimin e kostove 
lokale ose nga vende të tjera fqinje në 
zhvillim. 

Vlera për projekt: 
   

• nga 15,000 Euro deri në 50,000 Euro; 
 

Grupi i Synuar: 
   

• Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të 
mesme të krijuara rishtas (Start up) ose 
ekzistuese. 

 



 Taksa lokale, taksa doganore, TVSH; 
 
 Investimeve në sektorin e kohës së lirë e zbavitjes (Lodra Fati, 

Baste Sportive, Bar e Restorante), të pasurive të patundshme, 
të armatimeve, ilaçeve dhe pijeve alkolike, duhanit dhe 
nënprodukteve të tij, të prodhimit dhe produkteve të ndaluara 

Janë të përjashtuara nga kredia:   

Çfarë nuk mund të  financohet? 
  

për importimin dhe eksportimin nga Vendet e 
Bashkimit Europian mbi bazën e 
marrëveshjeve ndërkombëtare. 
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Për kreditë në 
Euro 

Normat e 
Interesit që 
Aplikohet 

deri në 3 % 

3% 
Periudha “Grace” ku 

paguhet vetëm 
interesi, nga 1 deri në 

2 vjet. Financimi 

Cilat janë kriteret e kredisë? 
  

deri në 4 % 

4% Për kreditë në 
Lekë  

Periudha e shlyerjes 
së kredisë nga 3 deri 

në 8 vjet 

Linja Kredisë 



 Cilat Projekte janë  
Prioritetet i Programit? 

  

Për SME- të :  
 

 Projekte të SME-ve të sektorit prodhues; 

 Në pronësi (të paktën 51%) ose të përfaqësuar ligjërisht nga gratë; 

 Eksportuese (eksport të paktën 50% i totalit të shitjeve); 

 Të themeluara rishtasi, nga nënshtetas shqiptarë rezident në Itali; 

 Të përqëndruara në zona/ parqe industriale të vendit  
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 Cilat Projekte janë  
Prioritetet i Programit? 

  
Për Projektet/ Sektorët: 
 

 Sektori i agrokulturës dhe agroushqimor; 
 Sektori i Teknologjisë  së Informacionit dhe 

Komunikimit; 
 Projekte për prodhimin natyror të energjisë ose  

projekte për eficencën/ ruajtjen e energjisë; 
 Projekte me impakt të ulët ambiental ose që ulin  

ndotjen e mjedisit; 
 Projekte që krijojnë vende të reja pune;  
 Projekte të lokalizuara në zonat më pak të zhvilluara 

të vendit (jashtë zonës Tiranë-Durrës).  
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 116 projekte investimi të SME-ve shqiptare, 
me një financim prej 25,4 milion Euro.  

 84% e projekteve jane realizuar nga 
Ndërmarrje Mikro dhe të Vogla  

 

 60%  e kredive janë në shumën 50.000 
Euro deri 200.000 Euro 

 
 
 
 
 
 
 

 Projekte të Agrobiznesit 22%; Prodhim e 
Perpunim Druri 15%; Prodhim Veshje e 
Këpucë 9%, Prodhim materiale ndërtimi 
38%, Transporti 7%, IT & te tjera 9%  të 
shumave të financimit, sipas sektorëve të 
aktivitetit 

STATUSI AKTUAL I ZBATIMIT TE PROGRAMIT 

Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 
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Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 

Milion shuma e Financuar për SME € 25,4 

Milion në investime kapitale për SME € 18.7 

Vende të reja pune të krijuara 1552 

Projekte të SME të Financuara 116 

Banka Partnere 10 

STATUSI AKTUAL I ZBATIMIT TË PROGRAMIT 
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Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 

Rreth 48% e projekteve te financuara ndodhen ne aksin  Tiranë / Durrës 

Rreth 52% e projekteve te financuara ndohen jashte aksit Tiranë/ Durrës 

Shpërndarrja Gjeografike e Projekteve 
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Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 
ORIGJINA E FURNITOREVE ITALIANE 

Prejardhja e Furnitorëve Italianë 
Emilia-Romagna 43 17% 
Veneto 40 16% 
Lombardia 36 14% 
Marche  32 13% 
Puglia 20 8% 
Friuli-Venezia Giulia 19 8% 
Toscana 12 5% 
Campania 11 4% 
Abruzzo 8 3% 
Piemonte 8 3% 
Umbria 6 2% 
Lazio  6 2% 
Altre  12 5% 

Furnitorët Italianë janë nga 16 rajone të Italisë  
 

60% e tyre janë nga: Emilia Romagna (17%), Veneto (16%), Lombardia 
(14%), Marche (13%). 
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Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 
ORIGJINA E FURNITOREVE ITALIANE 

Agribiznesi:   Emilia Romagna e Lombardia.  

Perpunim Druri: Emilia Romagna.  

Materiale Ndertimi:  Lombardia e Veneto (kryesisht)  
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Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 

 Ministri Ahmetaj dhe Ambasadori Gaiani vizitë në 
SME të Financuara nga  Programi Lushnjë - LUFRA 

Ministria Ekonomi dhe Ambasadori Cutillo vizitë në 
SME të Financuara nga  Programi F.Krujë – M.Hocja 

    Ministria Ekonomi dhe Ambasadori Cutillo vizitë në      
SME të Financuara nga  Programi Elbasan – MUKA Shpk  

 Ministri Ahmetaj dhe Ambasadori Gaiani vizitë në 
SME të Financuara nga  Programi Tiranë - ARDENO 



Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 

“Kafe AMA” – përpunim e pjekje kafe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 “KORAL” - përpunim të produkteve të detit  

 
 

“SOFRALB” – thertore mishi   
 
 
 
 
 
 
 
 
   “Vlakeda Fital” – prodhim këpucë Fason  
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Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 

“SHELMAN” – prodhim mobiljesh   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I.XH.E.M” Durrës” – prodhim parafabrikat   
 
 
 
 
 
 
 
 

“SERENA” – prodhim mobiljesh   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     “ERZENI”  - përpunim  qumështi   
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Garantimi Kredisë për SME  

Për projektet prioritare 

Skema e Fondit të Garancisë ofron një 
mbulim garancie për jo më shumë se 
60% të kredisë së kërkuar nga SME 

Për projektet standard 
Skema e Fondit të Garancisë ofron një 
mbulim garancie për jo më shumë se 
50% të kredisë së kërkuar nga SME 

50% 60% 

 Fondi Shqiptar i Garancisë 
 

Çfarë është  Fondi Shqiptar i Garancisë (AGF)? 
 Një nga instrumentët e rëndësishëm financiar të Pogramit Italo-Shqiptar për zhvillimin e 

SME-ve në Shqipëri është  Fondi Shqiptar të Garancisë (AGF) prej 5 milion Euro 
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 Aksesi në Linjën e Kredisë dhe Fondin e Garancisë (AGF) rregullohet 
përmes bankave tregtare private që marrin pjesë në Program, të cilat 
kanë nënshkruar marrëveshjen e huasë – “On Lending Agreement” dhe 
Marrëveshjen e Pjesëmarrjes në AGF me MZHETTS, në kuadër të 
programit. 

 
 
 
  

 
 
 

Bankat Partnere të Programit 
 

Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 



Procedura e Aplikimit dhe Roli i Bankave Partnere 

Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 
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Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 
Ç'PRITET MË TEJ? 

FUQIZIMI I SME-ve SHQIPTARE PËR  
NJË QASJE MË TË MADHE NË FINANCA 

Më shumë 
investime 

 
Rritje e 

Investimeve të 
SME-ve 

36 milion Euro 

Rritje e mëtejshme  
e SME-ve 

 
Rritje e shitjeve të SME-ve 

mbështetur nga instrumentat  
financiarë të programit 

41 milion Euro 

Më shumë mundësi  
punësimi 

 
Krijohen 

4.000 
Vende pune 
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Programi për Mbështetjen e Biznesit  



Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

 Ky Program ka si qëllim t’ju siguroi SME-ve Shqiptare një 
qasje në finacim, për t’ju mundësuar atyre për të hyrë 
në shërbimet e konsulencës profesionale, që i 
përshtaten rrethanave të tyre të veçanta, duke  ofruar 
përvoja dhe praktika më të mira, që do të ndikojnë në 
rritjen e konkurrueshmërisë dhe performancës 
ekonomike të  saj. 

 
  Kjo nismë është rregulluar nga Programi i Asistencës 

Integruar për Zhvillimin e SME-ve shqiptare - IASME ( 
Program i përbashkët Italo-Shqiptar) 
 

Çfarë është 
Programi për 
Mbështetjen e 
Biznesit ? 
 

27 



Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

 Qëllimi primar është përshpejtimi i financimit, por 
impakti i plotë është zhvillimi i SME-ve. Rritja e 
mundësisë së financimit do t’i mundësojë SME-ve të 
rrisin prodhimin, të përmirësojnë teknologjinë, të 
zhvillojnë biznesin e tyre dhe të punësojnë më shumë 
punonjës. 

 
  Të ofrojë mbështetje financiare për ndërmarrjet e 

vogla dhe te mesme shqiptare, bazuar në mekanizmin 
e ndarjes së kostove 
 
 

Cilat janë 
Objektivat e 
Programit për 
Mbështetjen e 
Biznesit ? 
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Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

  
 Cila është kohëzgjatja e nismës? 
 
 

 
Mbështetja e SME-ve përmes Programit të Mbështetjes së 
Biznesit do të jetë i vlefshëm deri në 31 Dhjetor 2019, për 
subjektet të cilat plotësojnë kriteret dhe do të kualifikohen për 
financim. 
 

 

Aplikimet kanë Filluar në Maj 2017 
 
 

 

? 
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Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

Cila është vlera 
e financimit 
maksimal? 
 
 
Aplikime të 
mëtejshme për 
Grantin? 
 
 
Zbatimi 

Vlera maksimale e fondeve që do t’i jepen një 
sipermarrjeje të vetme përmes PMB do jetë deri në 
4000 Euro për një projekt. 
Kjo skemë do të mundesoje financimin deri në 50% te 
totalit të kostos që mund të financojë projekti. 

Një aplikant mund të marri jo më shumë se 3 (tri) 
grante për një vlerë totale prej jo më shumë se 12.000 
Euro në vit nga PMB.  

Projektet e financuara nga ky program duhet të zbatohet 
brenda 6 muajve nga data e Lidhjes së Kontratës së 
Grantit. 
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Kërkim e Zhvillim 

Menaxhim i Burimeve 
Njerëzore 

Zhvillim Produkti e 
Shërbimi 

Shërbime ICT 

Efikaciteti Energjitik 
dhe Mjedisi 

Programi  
për  

Mbështetjen  
e Businesit 

 
Menaxhim dhe 
Administrim 

 

Plane biznesi   
profesionale 

Përmiresimi i Sistemit dhe 
Proceseve të Punës 

Marketing për Zhvillim 
Tregu dhe Shitje 

Çertifikime me Standarde 
Ndërkombetare ISO,etj 

Cila shërbime këshillimi financohen? 



  
 Kush mund të aplikojë? 
 
 
 

Kriteret e Pranueshmërisë për SME-të 
 
 

 

Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

? 
 Shoqëria është e regjistruar në Shqipëri; 
 Jo më pak se 51% e kapitalit themeltar të shoqërisë zotërohet  
        nga shtetas Shqiptar; 
 Shoqëria ka një qarkullim vjetor jo më të lartë se 10 milion euro; 
 Shoqëria ka një numër punonjësish jo më shumë se 250; 
 Të jetë në gjendje të paguajnë deri në 50% të kostos totale të  
 projektit. 
 Të jetë në gjendje të demonstrojë se ka paguar të gjitha detyrimet  
 ndaj shtetit 
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 Kush mund të aplikojë? 
 
 
 

 
Kriteret e Përjashtimit 
 
 

 

Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

? 
 Përjashtohen aplikantët që në veprimtarinë e tyre përfshijnë sektorin 

e aktiviteteve të kohës së lirë (lojërave të fatit, bar dhe restorante), 
në sektorin e pasurive të patundshme, të armëve, drogës dhe 
alkoolit, duhanit dhe nën produkteve të tij, prodhimet dhe 
produktet e ndaluara nga vendet e Bashkimit Europian për import 
dhe eksport, sipas marrëveshjeve ndërkombëtare. 
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 Kush mund të aplikojë? 
 
 
 

Kriteret e Mospranimit 
 
 

 

Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

? 
 Aplikantët nuk duhen të kenë detyrime të pashlyera ndaj shtetit si; 

TVSH, Tatimin mbi të Ardhurat dhe Sigurimet Shëndetësore; 
 

 Aplikantët nuk duhen të jenë në proces falimentimi, nuk duhet të 
kenë çështje gjyqësore të hapura në lidhje me aktivitetin e tyre, nuk 
duhet të kenë aktivitete të lëna pezull, rrjedhimisht nuk duhet të jenë 
subjekt proçedimesh në lidhje me to, apo të ndodhen në situata të 
ngjashme që lindin nga proçedime të këtij lloji, siç parashikohet në 
legjislacionin shqiptar; 

 

 Aplikantët nuk duhet të kualifikohen dhe aq më pak të marrin nga 
Qeveria, financime të tjera për të njëjtin projekt. 

 



  
 Kush mund të aplikojë? 
 
 
 

Kriteret e Pranueshmërisë për Konsulentët 
 
 

 

Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

? 
 Të jetë e regjistruar ligjërisht në Shqipëri 
 Të jetë në gjendje të demonstrojë se ka paguar të gjitha detyrimet  
        ndaj shtetit 
 Posedojnë të paktën 3 vjet përvojë profesionale në programe dhe  
        projekte të ngjashme; 
 Posedojnë një eksperience prej të paktën 5 projekte te zbatuara   
        me sukses në të njëjtën linjë të biznesi me projektin e Aplikantit 

Konsulentët për të ofruar shërbime në kuadër të PMB duhet të 
AKREDITOHEN pranë PMU-së duke dorëzuar dokumentacionin ligjor 
sipas Pikës 4.3, të Udhëzuesit për PMB 
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 Cilat janë shpenzime të pranueshme? 
 
 
 

Kostot e parashikuara për projektin duhen dhënë dhe paguar në një datë 
që pason nënshkrimin e kontratës mes aplikantit dhe PMU-së. 
Në kostot do të përfshihen si më poshtë: 
 
Kostot e konsulencës 
Shërbimet e konsulencës që shkojnë për përmbushjen e shërbimeve të 
përshkruara në Seksionin 2.1 të Udhëzuesit të PMB, do të konsiderohen si 
kosto të mbulueshme.  
 

 

Kostot e Çertifikimit 

 

Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

? 

Do të konsiderohen si të tilla, kostot e llogaritura nga Organi Çertifikues, siç 
mund t’i kërkohen Kompanisë për marrjen e çertifikatës. Këto kosto 
përfshijnë auditimin për çertifikimin  për herë të parë nga trupi çertifikues 
dhe shërbimin e konsulencës për çertifikim. 
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 Cilat janë shpenzime të pranueshme? 
 
 
 

 
Kostot e pambulueshme 
 

 

 

Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

? 
 Pagat apo format e tjera të shpërblimit të punonjësve të Aplikantit; 
 Çdo lloj kostoje e paguar me para në dorë; 
 Kostot që lidhen me mbajtjen e çertificatës apo markës së cilësisë; 
 Kostot për mjete dhe pajisje ku përfshihen telefona,etj,; 
 Kostot operacionale për mirëmbajtjen e faciliteteve; 
 Kostot në rastin kur i gjithë projekti i nën-kontraktohet një konsulenti 

tjetër; 
 Detyrimet e TVSH-së që lidhen me aktivitetet e projektit, kompania duhet 

t’i shlyejë veçmas. 
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Programi për Mbështetjen  
e Biznesit 

  
 Cilat janë Kriteret e Kualifikimit të Konsulenteve? 
 
 

Konsulenti, që të akreditohet, duhet të dorëzojë në PMU:  
 

 
 

 

? 
 Profilin e kompanisë; 
 Kopje të çertifikatës së regjistrimit (NIPT); 
 Çertifikatë pronësie (ekstraktin e QKB ose Aktin e Themelimit); 
 Përshkrim të specialitetit që ka, në lloje shërbimi dhe sektorë; 
 Përshkrim të projekteve që ka marrë përsipër në tre vitet e fundit, përfshirë 

referencat; 
 Pasqyrat financiare vjetore të të paktën dy viteve paraardhës, të vërtetuara 

nga Drejtoria Rajonale Tatimore; 
 CV-të dhe referencat e konsulentëve; 
 Vërtetim mbi pagesat e taksave dhe kontributet e sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore, e cila lëshohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore, jo më vonë 
se një muaj nga data e aplikimit, vërtetim “Format nr. 4” dhe vërtetim 
“Formular E-SIG 02/a”. 



. 

 

 
 
 

SME Verifikon kriteret e 
Pranueshmërisë për 
Aplikim & Identifikon 

Konsulentin Lokal 

Aplikimi verifikohet 
nga komisioni i PMU 

Pranohet? 

Aplikimi  dërgohet 
për miratim në CLSC 

PMU informon 
Aplikantin 

SME Firmos 
Kontratën 

Merr 50% finacimit 

Refuzohet 
Jo 

Po 

Procesi Aplikimit 

Pranueshëm? 

Jo Refuzohet 

Po 
Financimi Aprovohet 

nga CLSC 

Aplikanti merr 
Letrën e Refuzimit 

Fundi i Disbursohet 
Aplikantit, pas 

Zbatimit me Sukses 
te Projektit 

SME Zbaton 
Projektin 

PMU Monitoron 
Zbatimin e Projektit 

Aplikimi dërgohet në 
PMU 



Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
  

Adresa:  Blvd. “Deshmoret e Kombit”,  
              Tiranë - Shqipëri  
Tel:    +355 42 366811 Fax: +355 42366449 
E-mail:   kino.buxheli@ekonomia.gov.al 
Web:    www.prodaps.al 

Programi Italo – Shqiptar 
 për zhvillimin e SME në Shqipëri 

 

mailto:kino.buxheli@ekonomia.gov.al
http://www.prodaps.al/
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