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SHOQATA KOMBËTARE E GRUAS PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE  NË KËTË NUMËR 

Një platformë për mbështetjen e 
grave sipërmarrëse në biznes 
është financuar nga BERZH, 
Italia, Luksemburgu e Suedia në 
bashkëpunim me Bankën Intesa 
Sanpaolo dhe ka filluar gjatë vitit 
2016. Deri më tani nga ky 
program janë dhënë kredi për 
vetëm 7 gra sipërmarrëse me një 
shumë totale prej rreth 221 mijë 
Euro. 

Programi Gratë në Biznes është i 
fokusuar në mënyrë të veçantë 
për gratë drejtuese të NVM-ve, që 
do të thotë bizneset me më pak 
se 250 punonjës dhe me xhiro 
vjetore më të ulët se 50 milion 
euro ose me një bilanc total prej 
më pak se 43 milionë euro. Në 
mënyrë që një biznes të kuali-
fikohet në këtë program, 
përgjegjësia për manaxhimin 
operacional të përgjithshëm të 

kompanisë duhet të mbahet nga 
një grua, e cila gjithashtu mund të 
zotërojë pjesërisht ose tërësisht 
biznesin. Mbështetet çdo sektor 
dhe industri, me përjashtim të 
bizneseve me veprimtari në 
shërbime bankare apo financiare, 
produkte apo shërbime 
ushtarake, kumar apo duhan. 

KREDI PER INVESTIM 

Ky është një financim afat-
mesëm që i jepet klienteve për të 
mbuluar nevojat e tyre për 
projekte investimi, të cilat nuk do 
të mund të kryheshin dot vetëm 
me kapitalin e vetë biznesit dhe 
të cilat mund të kenë për qëllim 
zgjerimin / përmirësimin e 
kapaciteteve të biznesit të tyre 
ose fillimin e një projekti të ri 
biznesi. 

  (vijon faqe 3) 

Kredi për gratë Sipërmarrëse 
nga BERZH dhe Banka Intesa 
Sanpaolo  

Kredi për investime dhe kredi për kapital 
qarkullues .                     Page 1

 

“Përkujtimi i Betejave’’ 
vazhdon 

Rekomandime për: 150 gra të shtresave, 
grupeve e interesave të ndryshme. 
                              Page 2 

 

Kredi për gratë Sipërmarrëse nga 
BERZH dhe Banka Intesa Sanpaolo  

 
by [Article Author] 



SHGPAZ, BULETIN INFORMATIV  | Nr.64  2 

 

 

 

Më 13 prill 2017, në vijim të 

Konferencës “Përkujtimi i 
Betejave” të organizuar nga 4 
themeluese të lëvizjes së gruas që 
në fillim të viteve 1990: Flutura 
Xhabija, Sevim Arbana, Ermira 
Pirdeni dhe Rajmonda Prifti; puna 
vazhdon me hartimin e 
rekomandimeve për 150 gra të 
shtresave, grupeve e interesave 
të ndryshme.  

Me Diellën e Kune Vahinës, me 
Diellën që na inspiroi për "Diellen" 
-gazetën tonë, me Terezë Gega, 
Qendra Artistike Zadrima, me 
luftëtaret e paepura për 
ndryshim: Asag Mira 
Pirdeni, Flutura Xhabija, Shoqata 
Per Grate Femijet, në një vizitë 
bashkëpunimi me gratë për gratë.  
Ishulli i bukur i kësaj zone 
atraktive, e vetmja ose ndër të 
paktat super natyrore, vuan ende 
sot e 25 vjet, neglizhencën e   

shtetit. Rruga vetëm 3 km, ende e 
pa shtruar, pengon me dashje  

këto iniciativa femërore e jo 
vetëm.  

 

 Çdo vizitor paguan 200 lekë për 
të hyrë në Lagunë. Një 
matematikë e thjeshtë na tregon 
se vetëm me këto lekë, kjo zonë 
do të ishte kthyer në një parajsë 

natyrore. 
Në Qendrën Artistike Zadrima, 
Tereze Gega të mahnit. Tradita 
jonë, shëtit botën. 
Këto janë gratë që na  
frymëzojnë!  

 

“Përkujtimi i Betejave’’ 

vazhdon 

Vizitë bashkëpunimi 
me gratë për gratë 
 

https://www.facebook.com/asag.pirdeni
https://www.facebook.com/asag.pirdeni
https://www.facebook.com/flutura.xhabija
https://www.facebook.com/shpgf.qendrakombinat.5
https://www.facebook.com/shpgf.qendrakombinat.5
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Kredia jepet në LEK dhe EUR.  
Afati:  deri në 5 vjet  
Periudhë ‘grace’: deri në 24 muaj 
Shuma:  Maksimumi  200.000 Eur 
/ Ekuivalenti në Lek 
Mënyra e Pagesës: Këste mujore 
fikse. Financimi: deri në 80%.  

Kolaterali:  Deri në 15.000 Eur nuk 
kërkohet kolateral. Për kredi mbi 
këtë shumë, kërkohet kolateral i 
njëjtë si për kreditë standarte për 
investim. 
Kushtet e Punës: 
 Norma e Interesit: 
 Interesi për shumë deri në 

15,000 Eur: LEK – 8%; EUR – 
7.5% 

 Interesi për shumë mbi 15,000 
Eur: LEK – 6.5%; EUR – 5.5% 

Komision administrimi:  0.5 % e 
shumës së kredisë, min 100 Eur 
Komisioni për fondet e 
papërdorura: 0.5% në vit 
Penaliteti: IR + 10% në vit 
Komisioni i parapagimit: 1% e 
shumës së parapaguar 
Komisioni për ndryshimin e 
kolateralit: 10.000 Lek 

 

KREDI PER KAPITAL 
QARKULLUES 

Ky është një financim afat-
shkurtër që i jepet klienteve për 
të mbuluar nevojat e tyre për 
shpenzime operacionale që hasin 
në përditshmërine e tyre në 
biznes, me qëllim që t’i 
mbështesë ato për të zgjeruar 
biznesin e tyre.  

Kredia jepet në LEK dhe EUR.  
Afati:  deri në maksimumi 36 
muaj 
Shuma:  Maksimumi  50,000 Eur / 
ekuivalenti në Lek 
Mënyra e pagesës: Këste mujore 
fikse 
Financimi: deri në 100% 
Kolaterali:  Deri në 15.000 Eur nuk 
kërkohet kolateral. Për kredi mbi 
këtë shumë, kërkohet kolateral i 
njëjtë si për kreditë standarte për 
kapital qarkullues. 
Norma e Interesit: 
 Interesi për shumë deri në 

15,000 Eur: LEK – 7.5%; EUR – 
7% 

 Interesi për shumë mbi 15,000 
Eur: LEK – 6%; EUR – 5% 

Komision administrimi:  0.5 % e 
shumës së kredisë, min 100 Eur 
Komisioni për fondet e 
papërdorura: 0.5% ne vit 
Penaliteti: IR + 10% në vit 
Komisioni i parapagimit: 1% e 
shumës së parapaguar 
Kërkohet i njëjti dokumentacion 
si për kreditë standarte për 
kapital qarkullues. 

Kushte lehtësuese kredidhënieje 
duke iu kthyer përgjigje për 
kërkesën tuaj brenda maksimumi 
5 ditësh. 
• Plotësojnë nevojat tuaja jo-
financiare përmes mbështetjes së 
dhënë nga BERZH 

 -Përdorni Falas platformën 
inovative online “Business Lens” e 
krijuar për t’u dhënë grave 
sipërmarrëse një perspektivë të re 
mbi biznesin e tyre 
(http://www.ebrdwomeninbusine
ss.com) 
 -Përfitoni nga shërbimet 
këshillimore të BERZH që ju 
mundësojnë ekspertizën e tyre 
në: strategji, marketing, 
organizim, operacione, 
menaxhim cilësie, menaxhim 
financiar, eficensë energjie dhe 
zgjidhje mjedisore. 
• Mundësi mospagimi të kësteve 
në rast leje lindjeje: deri në 6 muaj 
përgjatë afatit të kredisë.  
• Rimbursim Interesash, 5% i 
interesave të paguara deri në 
maksimumi 500 Eur, i dhënë si 
shpërblim për ripaguesit e rregullt 
të kredisë. 

Informacion të mëtejshëm: 
http://www.intesasanpaolobank.
al/web/KREDITE_PER_GRATE_SI
PERMARRESE.php   

Drejtojuni pranë degëve të 
Bankës Intesa Sanpaolo. 

 

Kredi për gratë 
Sipërmarrëse  
(nga faqe 1) 

 

http://www.ebrdwomeninbusiness.com/
http://www.ebrdwomeninbusiness.com/
http://www.intesasanpaolobank.al/web/KREDITE_PER_GRATE_SIPERMARRESE.php
http://www.intesasanpaolobank.al/web/KREDITE_PER_GRATE_SIPERMARRESE.php
http://www.intesasanpaolobank.al/web/KREDITE_PER_GRATE_SIPERMARRESE.php
https://www.ata.gov.al/forumi-kombetar-i-biznesit-kerkon-me-shume-lehtesi-fiskale/
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Më 19-22 prill 2017, në Panairin 
Ndërkombëtar të Prishtinës, zona 
Shkabaj me një stendë të

 

 veçantë u 
përfaqësuan  
zejtare të 
SHGPAZ nga 
disa rrethe si 
Durrës, Lezhë, 
etj., ku u vizi-
tuan edhe nga 
kryeministri i 
Kosovës z.Isa 
Mustafa.  

Panairi ishte i 
organizuar mjaft 
mirë, gjallëri e 
madhe, por shitje 
të produkteve 
artizane mjaft të 
pakta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një format ndryshe, si asnjë më 
pare në ekranet shqiptar. 

Vision plus TV vazhdon formatin 
interesant televiziv “Do You Have 
an Idea?”, i cili ka si qëllim 
promovimin dhe mbështetjen e 
ideve inovative të biznesit, e 
sidomos të të rinjve, por jo vetëm. 
Pasioni për të ndërtuar diçka 
personale! Një mundësi për të 
ndërtuar të ardhmën, një 
program që bën ëndrrën realitet. 

Sipërmarrëset e interesuara 
mund të aplikojnë pranë 
televizionit “Vision plus”  

Një nismë e mirë e cila duhet të 
pasohet edhe nga nisma të tjera 
në promovimin dhe mbështetjen 
e sipërmarrjeve të reja, e sidomos 
nga televizioni publik shqiptar. 

 

Aplikoni në: 
doyouhaveanidea@tring.tv 

Panairi ndërkombëtar 
i Prishtinës 

 

 

 

 

 

Do you have an 
idea?  

Vision plus tv 
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Më 6 prill 2017, në ambjentet e 
MZHETTS, u mbajt takimi i katërt 
i grupit këshillimor për zbatimin e 
planit të veprimit për mbështe-
tjen e gruas sipërmarrëse. 

Ne kete takim u prezantuan 
masat e realizuara në kuadër të 
implementimit të planit të 
veprimit për sipërmarrjen 
femërore në4 shtylla kryesore. Në 
fushën e financimit përfitimet nga 
gratë sipërmarrëse vazhdojnë të 
jenë të ulta e konkretisht: 

1. Fondet buxhetore nga AIDA, 
me përfituese gratë, për 2016: 

i. Fondi i Konkurrueshmërisë: 
kanë përfituar 3 (tre) gra, për 
një total rreth 3 milion lekë. 

ii. Fondi i Start-Up: kanë përfituar 
14 (katërmbëdhjetë) gra, për 
një total rreth 4,2 milion lekë. 

iii. Fondi i Inovacionit: përfituar 1 
(një) grua, për një total 0,4 
milion lekë. 

iv. Fondi i Ekonomisë Kreative: 
kanë përfituar 18 
(tetëmbëdhjetë) gra, për një 
total rreth 8,4 milion lekë. 

v. Fondi i turizmit: pazari i Korçës. 
Kanë përfituar 7 gra, për një 
total rreth 13 milion lekë. 

2.   Fondet e disbursuara nga 
Programi Italo-Shqiptar (projekti 
PRODAPS): 

i. Për fazën e parë 2009-2016, 
janë financuar rreth 14% e 
projekteve fituese në favor të 
grave sipërmarrëse, me një 

vlerë financimi rreth 3,06 
milionë Euro; 

ii. Gjatë vitit 2016 janë mbështetur 
18 biznese (që drejtohen nga 
Gratë), me një shumë financimi 
4,53 milion Euro. 

Fondi për rritjen e kreditimit për 
sipërmarrëset femra, nëpërmjet 
subvensionimit të interesave të 
mikrokredisë nuk ka filluar 
implementimi akoma edhe pse 
VKM-ja përkatëse ka reth 2 vjet 
që është miratuar. 

Në këtë takim znj.Flutura Xhabija 
presidente e e SHGPAZ , theksoi  
rëndësinë e financimit të grave 
sipërmarrëse, si dhe mirëadmi-
nistrimin e fondeve buxhetore në 
mënyrë që të arrijnë tek gratë. 
Ajo propozoi nevojën e përfshirjes 
së të paktën një gruaje në 
Komisionin e dhënies së fondeve 
të AIDA-s, qoftë dhe në rolin e 
vëzhgueses. 

Mjaft masa të tjera mbeten për 
t’u implementuar gjatë viteve 
2017-2018.   

 

Më datë 2 maj 2017 fillon aplikimi 
për të përfituar nga fondet për 

subvencionim nga shteti, ku çdo 
fermer që ka një nipt, nuk ka 
detyrime të prapambetura dhe 
plotëson kriteret, mund të 
përfitojë.  

Përfituesit do të aplikojnë në 
zyrat rajonale të bujqësisë në çdo 
rreth, ndërsa një nga kriteret 
është që sipërfaqja minimale e 
investimit të jetë 2 dynym, ndërsa 
ajo maksimale 5 hektare. 

 Bëhet fjalë për një fond prej 15 
milion euro ku të favorizuar janë 
ata që kultivojnë prodhime 
vendasve si dhe investimet në 
fermat e blegtorisë. Shoqata e 
Agrobiznesit shprehet se kjo 
skeme subvencionimi lë jashtë 

mekanikën bujqësore, për të cilën 
kanë kaq shumë nevojë fermerët. 

Gjatë vitit të kaluar përfituan 
rreth 1000 fermer. Shqipëria vijon 
të jetë ende larg shifrave që 
vendet e rajonit ofrojnë për këtë 
sektor. Maqedonia ofron 150 
milion euro, ndërsa Kosova 98 
Million euro. www.vizionplus.tv/mbeshtetje-

financiare-fermereve-fond-15-milione-euro/  

Mbështetje 
financiare për 
fermerët (2-31 maj 17) 

Takimi i katërt i Grupit 
Këshillimor për gruan 
sipërmarrëse 

 

 

http://www.vizionplus.tv/mbeshtetje-financiare-fermereve-fond-15-milione-euro/
http://www.vizionplus.tv/mbeshtetje-financiare-fermereve-fond-15-milione-euro/
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“Ta hash nga e folura jote”, kjo 
është ajo shprehja që e dëgjon 
nga shumica e qytetarëve që 
përdorin si mjet komunikimi 
telefoninë mobile apo celulare siç 
njihet gjërësisht. Prej vitesh 
ankesat e qytetarëve kanë qënë 
të shumta. Si fillim për nivelin e 
lartë të tarifimit, pasi ishte vetëm 
një kompani në treg, pastaj edhe 
kur u liberalizua tregu, përsëri 
çmimet e bisedave ishin më të 
lartat në rajon. Ndërkohë edhe 
pas futjes në përdorim më të 
gjërë të këtij komunikimi apo dhe 
internetit, përsëri shqiptarët e 
varfër paguajnë më shtrejtë për 
këto shërbime sesa gjithë vendet 
fqinjë dhe ato europiane. Por 
edhe në këtë fushë, si në shumë 
sektorë të tjerë të ekonomisë së 
vendit, edhe pse kanë një ndikim 
të drejtpërdrejtë tek qytetarët, 
përsëri ndodh e kundërta e efektit 
të asaj çka duhet të jetë. Kjo pasi 
në një vend ku funksionojnë katër 
operatorë për shërbimet mobile, 
konkurrenca midis tyre duhet të 
ishte e lartë. Por mesa duket 
kompanitë krijojnë marrëveshje 
të fshehta me njëra-tjetrën dhe 
çmimet rriten “sipas dëshirës”, 
pavarësisht gjendjes ekonomike 
të qytetarëve shqiptarë. Po të 
analizojmë lëvizjet në këtë treg, 
vëmë re se ndryshimet e bëra nga 
operatorët telefonikë në 
kohëzgjatjen dhe çmimin e 
paketave nuk kanë ardhur si 
rezultat i ofrimit të një shërbimi 

më të mirë për klientët të cilët 
janë totalisht të pa mbrojtur nga 
rritja e çmimeve. Por edhe në 
këto raste  kur duhet të  
ndërhyjnë organet shtetërore, në 
vite eksperienca ka treguar se 
“monopolet” janë  më të fortë, 
pasi tregu jo vetëm nuk është 
rregulluar, por ka patur raste që  
janë shmangur rekomandimet e 
dhëna, duke bërë që  të zbatohen  
praktika jo-konkuruese dhe 
diskriminuese për konsumatorët.  
Vetëm gjatë muajve të fundit 
kanë ndryshuar çmimet e 
paketave të shërbimeve 
telefonike për klientët me 
parapagesë për 3 kompanitë më 
të mëdha celulare në vend, si 
“Vodafone Albania”, 
“Albtelecom&Eagle Mobile” dhe 
“Telekom Albania”.  Ndërkohë 
kompania e vetme me kapital 
shqiptar që zhvillon aktivitetin 
ekonomik në këtë sektor, “Plus 
Communication” duket se nuk ka 
patur ndryshime. Gjatë një 
vëzhgimi në treg, në dyqanet e 
këtyre kompanive, na thonë se 
çmimi i paketave standarde (në 
varësi të llojit të paketës) është 
1100 lekë, 1400 lekë dhe 2000 
lekë ndërkohë që çmimet e para 
ishin 1000 lekë, 1200 lekë dhe 
1600 lekë. Gjithashtu interesit 
tonë në këto pika shitjeje-
shërbimi përveç çmimit të njëjtë 
të paketave standarde edhe 
minutat telefonike, mesazhe-sms 
dhe shërbimi internet, 

përkatësisht për secilën paketë i 
kanë të njëjta. Por jo vetëm më 
rritjen e cmimeve po abuzojnë 
këto kompani.  Një vit më parë, 
këta operatorë ndryshuan afatin 
kohor të zgjatjes së paketave 
mujore nga 30 ditë në 28 ditë 
duke i bërë në këtë mënyrë 
paketat e ofertave telefonike më 
të shtrenjta.  Por a duhet të 
ndërhyjnë në këto raste 
institucionet përgjegjëse për 
rregullimin e këtij tregu siç është 
AKEP apo dhe Autoriteti i 
Konkurrencës? 

Por si në çdo rast këto kompani 
nuk kanë lënë t’u shpëtojë ajo që  
mund të quhet “mbrojtja më e 
mirë, sulmi”.  Kështu vetëm një 
vit më parë tre kompani celulare 
në vend janë bashkuar kundër një 
vendimi të AKEP duke kërkuar që 
përveç shfuqizimit të ketë edhe 
rregullim të pasojave. Çështja që 
ka përfunduar në Gjykatën 
Administative lidhet me një 
vendim të 14 janarit 2016, i cili 
kishte në bazë monitorimin e 
efekteve të mos-diskriminimit të 
tarifave on-net/off-net dhe 
pezullimin e fillimit të efekteve të 
simetrisë së tarifave të terminimit 
në rrjetet celulare. Sipas tyre, 
paketat e propozuara nga AKEP, 
ishin të pambështetura në një 
argumentim të detajuar 
ekonomik. 

Gjithnjë fitojnë monopolet dhe 
humbin qytetarët  

nga Violeta Shqalsi 
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FAKTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.3% 
Biznese aktive të drejtuara/pronare 
gra, për vitin 2015 në Shqipëri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2% 
Rritja e kredisë për vitin 2016 
rezulton me një rritje modeste me 
vetëm 3.2% krahasuar me një vit 
më pare.  

 

Vazhdojnë takimet intensive  në 
Shkodër e Podgoricë për 
projektet ndërkufitare Mal i Zi- 
Shqipëri si dhe Intereg, Itali-
Shqipëri-Mal i Zi. 

Në këto takime morrën pjesë 
edhe përfaqësuese të Shoqatës 
Kombëtare të Gruas 
Profesioniste, Afariste e Zejtare 
SHGPAZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekte ndërkufitare 

Shqipëri – Mal i Zi - Itali 
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Nga shumë studime të fundit 

rezulton se efekti i antibiotikëve 
në organizmin e njeriut ka ardhur 
duke u dobësuar për arsye të 
mutacioneve të shumta që ato 
kanë pësuar. 

Për këtë qëllim komuniteti i 
mjekëve në botë rekomandon që 
antibiotikët të përdoren me 
shumë kujdes, kur është me të 
vërtetë e domosdoshme dhe 
vetëm me rekomandimin e 
mjekut, e sidomos tek fëmijët. 

Shkencëtarët kanë paralajmëruar 
se bota është në prag të një 
"epoke post-antibiotike", pasi 
gjetën baktere rezistente ndaj 
antibiotikut  Kolistin që përdoret 
si një terapi "e fundit" për të 
trajtuar infeksionet e shkaktuara 
nga bakteret Gram-negative 
MDR, kur ilaçet e tjera nuk kanë 
dhënë rezultat. Ata identifikuan 
baktere të afta t’i rezistonin edhe 
antibiotikut - colistin – si në 
pacientë dhe në bagëti në Kinë. 

Ata thanë se rezistenca do të 
përhapet në mbarë botën dhe do 

të rritet edhe spektri i 
infeksioneve të 
padëshirueshme. 

Bakteret duke u bërë krejtësisht 
rezistente ndaj trajtimit mund të 
zhytin mjekësinë përsëri në një 
periudhë të errët, e njohur edhe si 
apokalipsi antibiotik. 

Shkencëtarët kinezë zbuluan një 
mutacion të ri, të quajtur geni 
MCR-1, që pengon kolistinin të 
vrasë bakteret e infektuara. 

Rezistenca është përhapur edhe 
tek një sërë bakteresh dhe 
speciesh të tjera përfshirë E. coli, 
Klebsiella pneumoniae dhe 
Pseudomonas aeruginosa. 

Prof Laura Piddock, nga grupi i 
fushatës Antibiotic Action, tha se 
të njëjtat antibiotikë "nuk duhet 
të përdoren në mjekësinë 
veterinare dhe njerëzore". 

Ajo tha për faqen e internetit të 
BBC News: "Shpresojmë që 
epoka post-antibiotike nuk është 
ende mbi ne, por kjo është një 
thirrje për zgjimin e botës". 

Ajo argumentoi se agimi i epokës 
post-antibiotike "varet vërtet nga 
infeksioni, pacienti dhe nëse 
ekzistojnë alternativa alternative 
të trajtimit", pasi kombinimet e 
antibiotikëve mund të jenë ende 
efektive. 

Medikamente të reja janë në 
zhvillim, të tilla si teixobactin, të 
cilat mund të vonojnë 

apokalipsin, por ato ende nuk 
janë gati për përdorim mjekësor. 

Një koment në Lancet arriti në 
përfundimin se "implikimet e këtij 
studimi të shkencëtarëve kinez, 
janë të mëdha" dhe nëse nuk 
ndryshojnë diçka të rëndësishme, 
mjekët do të "përballen me një 
numër në rritje të pacientëve për 
të cilët do të duhet të thonë: "Më 
vjen keq, nuk mund të bëj asgjë 
për të kuruar Infeksionit tuaj. '" 
Në hartën e mëposhtme jepen 
parashikimet sipas studimit kinez 
për numrin e personave që mund 
të gjejnë vdekjen nga rezistenca e 
organizmit ndaj antibiotikëve.  

http://www.bbc.com/news/health-34857015 

 

Kujdes gra e nëna në përdorimin 

e medikamenteve, sidomos tek 

fëmijët. Mos i përdorni në çdo 

rast, vend e pavend 

antibiotikët! Respektoni në 

mënyrë rigoroze protokollin e 

pirjes së tyre si dhe kohë-

zgjatjen! Në çdo rast në 

konsultim me mjekët specialist.   

Gruaja dhe shëndeti 
Rezistenca antibiotike: Bota drejt "epokës 
post-antibiotike"  

Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 

http://www.bbc.com/news/health-34857015
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Me 12 prill 2017  Presidentja e 
SHGPAZ, znj.Flutura Xhabija dha 
një intervistë gazetares Jonida 
Tashi të CHANEL ONE për 
promovimin e sipërmarrjes 
femërore. 

  

  

 

 

 

Më datë 7 prill Presidentja e 
SHGPAZ znj Flutura Xhabija u 
takua me bordin drejtues të 
degës së SHGPAZ Shkodër për të 
analizuar aktivitetin e 4 mujorit  

parë 2017.  

 

 

 

Partnerët Shqipëri ka shpallur 
konkursin kombëtar Ide të 
Gjelbërta 2017. Qëllimi i konku-
rsit “Ide të Gjelbërta” është 
mbështetja e nismave të biznesit 
të cilat synojnë përfshirjen sociale 
përmes integrimit dhe punësimit, 
dhe zhvillimin ekonomik lokal 
përmes ideve miqësore ndaj 
mjedisit. 

Kriteret: 

 Është një ide e gjelbërt që nuk 
ka filluar të zbatohet apo është 
në fazë embrionale. 

 Nëse subjekti nuk është një 
OJQ, sipërmarrja duhet të 

kategorizohet në nivelin e 
biznesit të vogël. 

 Nëse subjekti është 
individ, ai duhet të 
parashikojë në planin e 
biznesit llojin e regjistrimit 
ligjor të projekt – idesë. 

 Ideja synon zhvillimin e 
qëndrueshëm të mjedisit 
nëpërmjet krijimit të vendeve 
të reja të punës dhe/ose rritjen 
e të ardhurave. 

 Ideja përputhet me aktivitetin 
bazë të subjektit që aplikon. 

 Projekt-ideja bazohet tërësisht 
në përdorimin e burimeve 
lokale. 

 Projekt-ideja bazohet në një 
plan të detajuar biznesi dhe 
është miqësore ndaj mjedisit. 

 Projekt-ideja mobilizon punën 
dhe ekspertizën e burimeve 
lokale si dhe vë në shfrytëzim 
aftësitë e tyre tradicionale. 

 Projekt-ideja ka një plan sesi 
mund të sigurojë rritjen e 
aktivitetit dhe 
qendueshmërinë financiare. 

 Subjekti që aplikon duhet të 
tregojë se ka informacion apo 
ka bërë një vlerësim të tregut 
lokal që tregon se nevoja 
ekziston; njeh konkurrentët e 
tij dhe ideja paraqet avantazhe 
konkuruese. 

 Subjektet aplikojnë në 
konkurim, jo më shumë se një 
herë në dy vjet. 

partners@partnersalbania.org 

 

 

 

 
Thirrje për aplikim 

Konkursi “Ide të gjelbërta” 

Afati deri më 3 maj 2017 

  

Intervistë në 

CHANEL ONE  

Takim në degën 
e SHGPAZ 
Shkodër  

 

mailto:partners@partnersalbania.org
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Më datë 3 prill 2017 me iniciativë 
të Dhomës Amerikane të Tregtisë 
u mbajt forumi mjaft interesant, 
"Aspirata për një treg të 
përbashkët Shqipëri-Kosovë". 

Por shteti e politika kanë ngërçe 
artificiale, nga paaftësia dhe 
korrupsioni! I mbetet biznesit t'i 
japë vetes e të ketë ekspertizë, 
për të "shqyer" barrierat e 
sloganet pa bukë! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Buletin 
Informativ  

Prill 2017 
 

 

 

 
 

Rr.Mujo Ulqinaku, 

Pall.Kristian Konstruction, 

kati 1, ap.9 Tirana-Albania 

phone/fax:00355 4 2235726 

mob.0682763344, 0692572423 

info.shgpaz@yahoo.com 

 
 

Pergatiti 

Msc. Flutura XHABIJA & 
Redaksia 

  

Aspirata për një 
treg të përbashkët 

Shqipëri-Kosovë 

mailto:info.shgpaz@yahoo.com

