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1.  Skema e granteve “Përkrahje e Zhvillimit të ndërmarrësisë në komunën e Prizrenit“ 

1.1. Hyrje 

 

Komuna e Prizrenit gjindet në Jug të Kosovës. Tërësia territoriale e komunës së 

Prizrenit ka një sipërfaqe prej 640 km2 dhe paraqet 5,94% të territorit të Kosovës. Ndarja 

territoriale është bërë në 77 komuna kadastrale. Prizreni shtrihet në një lartësi mbidetare prej 

412-500m. Është i rrethuar nga masivi i Sharrit, maja më e lartë e të cilit është 2748 m mbi 

nivelin e detit. Prizreni është qendër e madhe kulturore dhe tregtare, madje ka pamje shumë 

pitoreske, me kisha, xhami, shumë shtëpi të vjetra të banuara dhe të hapura për turistët. 

Lashtësia urbane e Prizrenit bie në shekullin III dhe shumë më herët. Njëkohësisht Prizreni 

është i njohur për diversitetin kombëtar dhe gëzon traditë të lashtë të tolerancës dhe 

bashkëpunimit ndëretnik, andaj edhe konsiderohet si qyteti më heterogjen i Kosovës në 

aspektin etnik.  

Gjate viteve të fundit Prizreni është duke vendosur themelet e një ekonomie të orientuar 

në treg duke u përpjekur për ta zhvilluar sektorin e turizmit dhe ekonomisë së vendit. Dihet se 

në të kaluarën Prizreni ishte simbol i zejtarisë. Kështu ekzistojnë përpjekje të vazhdueshme që 

ta mbajmë këtë epitet, sepse janë themeluar një numër i madh i bizneseve të cilat operojnë në 

sektorë të ndryshëm për të zhvilluar ekonominë. Planet komunale në krijimin e infrastrukturës 

industriale dhe atyre për biznes janë në fazën e realizimeve. Rritja ekonomike e rajonit është e 

drejtuar në zhvillimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme dhe jo nga numri i vogël i 

bizneseve të mëdha. Në vitin 2017 janë regjistruar  244 biznese të reja, 15% prej tyre janë 

femra që i kanë regjistruar bizneset në emër të tyre.  

 

1.2.  Skema e granteve „Përkrahje e zhvillimit të ndërmarrësisësë në komunën e Prizrenit“ 

 

          Komuna e Prizrenit me lansimin e skemës së granteve për përkrahjen e zhvillimit të 

ndërmarrësisë do të ndihmojë në plotësimin e nevojave të të bërit biznes. Kjo skemë e granteve 

do të mundësojë që projektet cilësore biznesore të implementohen dhe të zhvillohen më tej, 

duke krijuar kështu vende të reja të punës. Këto vende të reja të punës do të gjenerohen nga 

rritja e ndërmarrjeve ekzistuese që veprojnë në sektorët me potencial më të madh për zhvillim.   

1.3. Synimet e Thirrjes për Propozime (ThPP) 

 

Synimi i përgjithshëm i ThPP është zhvillimi socio-ekonomik komunal i balansuar 

përmes përkrahjes së zhvillimit të ndërrmarrësisë në komunën e Prizrenit. 

 

Synimet specifike të kësaj ThPP janë: 
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i. Krijimi i vendeve të reja të punës, me theks të veçantë për femra dhe të rinjë (18-24); 

ii. Zhvillimi i ndërmarrësisë (zejeve) tradicionale prizrenase; 

 

1.4. Përkrahja financiare e ofruar nga autoriteti kontraktues  

Shuma e përgjithshme indikative për këtë thirrje është 30,000 €. Autoriteti Kontraktues rezervon 

të drejtën të mos shpërndajë të gjitha mjetet në dispozicion. 

 

Granti do të jepet për: 

 

- Mikro biznese ,dhe 

-  Artizanate   

1.5 Shumat e grantit 

 

Vlera makismale e grantit do të jetë 3,000 €. 

 

Përqindja e bashkëfinancimit nga aplikantët duhet të jetë 20%. Kontributi në natyrë nuk 

konsiderohet bashkëfinacim. Shuma e grantit që kërkohet nga Autoriteti Kontraktues do jetë 

80% e kostos totale të projektit. 

 

2.   Rregullat e ThPP 

Ky udhëzues përcakton rregullat për përpilimin, dorëzimin, përzgjedhjen dhe 

implementimin e projekteve të financuara sipas kësaj ThPP. Ekzistojnë tri tërësi të kritereve për 

kualifikim: 

1. Aplikanti që mund të kërkojnë grant; 

2. Veprimet (lloji i projektit të ndërmarrësisë) për të cilin mund të jepet granti; 

3. Lloji i shpenzimit të lejuar që merret në përcaktimin e shumës së grantit. 

 

2.1 Kualifikimi i aplikantëve: kush mund të aplikojë? 

 

Për t'u kualifikuar për grant, aplikanti/ja duhet: 

− Të jenë shtetas të Kosovës, banor rezident i komunës së Prizrenit (dëshmohet me 

kopjet e letërnjoftimit)  

− Aplikanti i përzgjedhur duhet që ligjërisht të kete te regjistruar biznesin në komunën e 

Prizrenit para nënshkrimit të Kontratës së Grantit.  

− Të jetë drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen dhe menaxhimin e projektit. 
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2.2 Aplikantët që nuk kualifikohen 

 

Aplikantë potencialë nuk mund të marrin pjesë në ThPP janë të renditur si një vijim: 

▪ Është shërbyes civil në ndonjë nga instituctionet lokale ose qëndrore të Kosovës. 

▪ Është banor nga ndonjë komunë tjetër. 

▪ Kanë bankrotuar apo janë në mbyllje, janë nën administrim të gjykatave, kanë hyrë në 

marrëveshje me kreditorë, kanë pezulluar aktivitetet afariste, i janë nënshtruar 

procedurave në lidhje me këto çështje, ose janë në situata analoge që lindin nga 

procedurat e përcaktuara me legjislacion apo rregullore vendore; 

▪ Ata, apo personat që kanë autorizim përfaqësimi, vendim-marrjeje apo kontrolli mbi 

ta, janë dënuar për një vepër që ka të bëjë me sjelljen profesionale me aktgjykim të një 

autoriteti kompetent të ndonjërit shtet që ka efektin res judicata; (pra kur nuk ka 

mundësi apelimi); 

▪ Nuk janë në përputhje me obligimet e tyre sa i përket pagesës së kontributeve të 

sigurimeve sociale apo pagesës së tatimeve në pajtim me dispozitat ligjore të vendit në 

të cilin janë themeluar, apo me ato të vendit të Autoritetit Kontraktues, apo të vendit 

ku do të zbatohet kontrata; 

▪ Ata, apo personat që kanë autorizim përfaqësimi, vendim-marrjeje apo kontrolli mbi 

ta, kanë qenë subjekt i një aktgjykimi të prerë e të plotfuqishëm për mashtrim, 

korrupsion, përfshirje në organizatë kriminale, shpëlarje të parave apo ndonjë aktivitet 

tjetër të paligjshëm, ku aktiviteti i tillë i paligjshëm është dëmtues për interesat 

financiarë të Kosovës; 

2.3 Projektet e kualifikueshme 

 

Definicioni: 

Projekti përbëhet nga një tërësi aktivitetesh. 

 

2.4 Sektorët apo temat 

 

Aplikantët që aplikojnë me idetë e tyre që operojnë në prodhimin dhe përpunimin e 

produkteve, si dhe në shërbimet komerciale janë të kualifikuar të aplikojnë. Sektori i 

kualifikuar është: 

- Mikro biznese 

-Artizanate 

 

2.5 Lokacioni 

 

Projekti duhet të realizohet në territorin e Komunës së Prizrenit. 
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2.6 Llojet e projektit 

 

Projekti duhet të kenë ndikim të prekshëm dhe të dukshëm, rritje të punësimit, rritje të 

kapaciteteve prodhuese, përpunuese dhe shërbyese për përmirësim apo optimizim të cikleve 

jetësore të zhvillimit të produkteve/shërbimeve, diversifikim të produkteve/shërbimeve, kanale 

të reja të shitjes dhe shpërndarjes, rritje të shitjes në Prizren, Kosovë apo tregje ndërkombëtare. 

 

Llojet vijuese të aktiviteteve në përputhje me synimet e ThPP llogariten si shpenzime të 

kualifikueshme: 

 

 

 

Llojet vijuese të projektit që NUK kualifikohen: 

▪ Veprimet që kanë të bëjnë vetëm me apo kryesisht me sponsorizimet individuale për 

pjesëmarrje në punëtori, seminare, konferenca, paga dhe mëditje; 

▪ Veprimet që kanë të bëjnë vetëm me apo kryesisht me bursat individuale për studime 

apo kurse trajnimi; 

▪ Programet për kredi; 

▪ Detyrat dhe veprimet operative që nuk lidhen me implementimin e projektit; 

▪ Aktet që shkelin rregullat dhe rregulloret e njohura ndërkombëtarisht të cialt mbrojnë të 

drejtat e punëtorëve në Kosovë. 

Projekti duhet të jetë në përputhje me objektivat dhe prioritetet e ThPP dhe të garantojë 

dukshmërinë e financimit nga komuna e Prizrenit (specifikacionet do të merren para nënshkrimit 

të kontratës). 

 

Numri i aplikimeve dhe granteve për aplikant 

Një aplikant mund të dorëzojë vetëm një aplikacion në këtë ThPP. 

 

2.7 Kualifikueshmëria e shpenzimeve 

 

Të gjitha shpenzimet duhet të jenë në përputhje me rregullat e përcaktuara me këtë thirrje. 

Kostot e kualifikueshme duhen bazuar në shpenzime reale të tregut. 

 

Shpenzimet e kualifikueshme janë (të dëshmuara me profaturë dhe specifikacion) 

▪ Kostot që kanë të bëjnë me implementimin e aktiviteteve të projektit;  

▪ Kostot duhet te jenë  të domosdoshme për implementimin e projektit; 
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Shpenzimet e pakualifikueshme: 

 

Kostot vijuese nuk kualifikohen: 

▪ Borxhet dhe tarifat e mbulimit të borxhit; 

▪ Provizionet për humbje dhe detyrime potenciale të ardhme; 

▪ Interesat e borxhit; 

▪ Tatimet në të hyra; 

▪ Shpenzimet e deklaruara nga përfituesi dhe të mbuluara nga ndonjë veprim apo 

program tjetër pune; 

▪ Blerja e tokës, ndërtimi apo riparimi i stabilimenteve/strukturave (përfshirë 

stabilimentet e depozitimit apo stabilimente/struktura të ngjashme); 

▪ Humbjet në këmbim të valutës; 

▪ Kreditë ndaj palëve të treta; 

▪ Gjobat, ndëshkimet financiare dhe shpenzimet gjyqësore; 

▪ Kontributet në natyrë; 

▪ Shpenzimet e amortizimit, që normalisht duhet të jenë pjesë e mënyrës në të cilën 

ndahen fitimet; 

▪ Tarifat bankare, shpenzimet e garancive dhe tarifa të ngjashme; 

▪ Kostot e artikujve apo pajisjeve të përdorura; 

▪ Pagat dhe meditjet; 

▪ ? Shpenzimet e lëndës së parë dhe repromaterialit, 

▪ Shpenzimet tjera operacionale ( qiraja, rryma, uji etj.) 

Shpenzimet e papranueshme janë çështje e përfituesit, prandaj ato nuk duhet të përfshihen 

në kërkesën për pagesë, kështu që përfituesi duhet të ketë mjete financiare vetanake për 

mbulimin e tyre.  

 

TVSH është shpenzim i pranueshëm. 

 

2.8 Procedurat e prokurimit 

Procedurat e prokurimit do zhvillohen nga komuna e Prizrenit. Përfituesi do të 

përfitojë asetin/et e kërkuar/a.  

3. Si të aplikohet dhe procedurat që duhet ndjekur 

3.1 Formulari i aplikimit 

 

Aplikantet duhet të dorëzojnë formularin e aplikimit duke përdorur formularin e aplikimit të 

ofruar nga autoriteti kontraktues (përfshirë buxhetin e projektit, projeksionet financiare, 

profatura me specifikacion dhe deklaratën e aplikantit) të bashkëngjitur në këtë Udhëzim. 
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Aplikantët duhet t'i përmbahen saktë formatit të formularit të aplikimit dhe të plotësojnë 

secilin paragraf dhe faqe me rend. 

 

i) Pako aplikimi  

Shtojca A Formulari i aplikimit 

Shtojca B Buxheti (profatura me specifikacion) 

Shtojca C Projeksioni financiar 

Shtojca E Deklarata me shkrim nga aplikanti. 

 

Aplikacionet mund të dorezohen në gjuhën shqipe, serbe dhe turke.  

 

Aplikacionet e shkruara me dorë nuk do të pranohen. 

 

Vetëm formularët e PLOTËSUAR të aplikimit dhe shtojcat do të kalojnë për vlerësim. Kështu, 

është me rëndësi kyçe që këto dokumente të përmbajnë TË GJITHA informatat relevante në 

lidhje me projektin. 

 

Vlerësimi i Aplikacioneve do të përfshijë kontrollin administrativ, kontrollin e 

kualifikueshmërisë dhe vlerësimin final. Procesi i kontrollit teknik do të vlerësojë nëse aplikuesi 

ka paraqitur dokumentet e kërkuara me këtë udhëzues, kontrolli i kualifikueshmërisë do të 

vlerësojë nëse aplikuesi ka respektuar kriteret e kualifikueshmërisë dhe vlerësimin final i cili do 

të vlerësoj në bazë të kritereve për vlerësim. Granti do t'i jepet aplikantëve «me notën më të 

lartë», deri në kufijtë e buxhetit në dispozicion. 

 

Komuna e Prizrenit nuk është përgjegjëse për koston që ndërlidhet me përgatitjen e 

aplikacionit.  

 

3.2 Ku dhe si të dërgohet Formulari i Aplikimit 

 

Aplikacioni duhen dorëzuar personalisht (dorëzuesit do t'i jepet një vërtetim i nënshkruar dhe i 

datuar i pranimit) në adresën e mëposhtme: Rruga Remzi Ademaj – Prizren 

Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik ne Objektin  e Beledies, çdo dite pune deri ne 

ora 16:00. 

 

Aplikimet e dërguara me mjete tjera (fax, email apo postë) ose dorëzuar në adresat tjera do të 

refuzohen. 

 

Formulari i plotë i aplikimit (te gjitha shtojcat) duhen dorëzuar në një origjinal dhe dy (2) kopje 

në madhësi të formatit A4, dhe Cd (forma elektronike) të gjitha në një zarf. Formulari i plotë i 

aplikimit (te gjitha shtojcat). Origjinali, dy kopjet dhe Cd duhen të futen në një zarf më të 

madh. Zarfi i madh duhet të ketë numrin e referencës dhe titullin e ThPP, bashkë me 

emrin e plotë, adresën e aplikantit dhe numrin kontaktues.  
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3.3 Afati për dorëzimin e Aplikacionit të Plotë 

 

Afati për dorëzimin e aplikacionit është  27 korrik 2018, në ora 16:00, siç vërtetohet me anë të 

datës së dorëzimit , çdo ditë pune në Drejtorinë për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik në 

Objektin e Beledies. 

 

4. Kriteret e Vlerësimit 

 

Tabela e mëposhtme paraqet fushat kryesore të kritereve të vlerësimit që do të përdoren nga 

komisioni vlerësues për të përzgjedhur aplikantët e suksesshëm. 

 

Tabela e pikëve 

Kriteret e vlerësimit 
Pikët 

1. Kapaciteti operacional dhe financiar 30 

2. Rëndësia dhe kreativiteti (inovacioni) i projektit 30 

3. Efektshmëria dhe realizueshmëria-qëndrueshmëria e projektit  

 
25 

5. Buxheti  15 

GJITHSEJ PIKE (MAKSIMUM)  100 

 

 

 

5. LISTA E SHTOJCAVE 

 

Shtojca A Formulari i Aplikimit 

Shtojca B Buxheti (profatura me specifikacion) 

Shtojca C Projeksioni financiar 

Shtojca D Deklarata e Aplikantit 

. 

 


