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FORMULARI I APLIKIMIT 

Thirrje për Propozime për Nën- Grante të projektit “Të rinjtë ne Agrobiznes- Regjioni 

Ekonomik Lindor”  

 

Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, menaxhuar nga Zyra e Bashkmit Evropian në 

Kosovë dhe zbatuar nga Komuna e Gjilanit në bashkëpunim me komunat e Regjionit 

Lindor. 

 

  

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: 

05 Korrik 2019, 16:00 
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Sesioni I 

Informacione Personale 

Emri i Plotë Ligjor i Biznesit   

Numri i Regjistrimit 
(Nëse aktualisht biznesi është i regjistruar) 

 

Numri Fiskal 
(Nëse aktualisht biznesi është i regjistruar)  

Adresa 

(Adresa fizike e biznesit) 

 

Numri i Telefonit  

E-mail Adresa  

Web Adresa 

(Jepni linkun e faqes të internetit të organizatës 
suaj, nëse është e aplikueshme)  

 

Personi i Kontaktues dhe Titulli  

(Emri dhe pozita e personit i cili do të jetë 
përgjegjës për të gjithë komunikimin në lidhje 
me projektin) 

 

E-mail adresa e personit kontaktues  

Numri i telefonit të personit 
kontaktues 

 

Llogaria Bankare e Biznesit 

(Jepni numrin e llogarisë bankare të organizatës, 
emrin e Bankës, vendin) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
  

3 

Sesioni II 

Informacione të Projektit 

Për cilën kategori ju po aplikoni  

(Ju lutem specifikoni):  
1) Bizneset Fillestare 
2) Bizneset Ekzistuese  

 

Fusha Tematike 
(Specifiko në cilën nga këto fusha do të 

zbatohet projekti:  

 Agrikulture 

 Përpunimin e ushqimit 

 

Titulli i Projektit:  

Kohëzgjatja e projektit:  

(Muaj, datën e fillimit dhe mbarimit të 
zbatimit të projektit) 

 

Buxheti i parashikuar:  

(Jepni shumën e parave të nevojshme 
për zbatimin e projektit) 

 

Lokacioni i Projektit:   

Objektivat e Projektit 
<Objektivi Kryesor> 

<Objektivat Specifike> 

Lista e Aktiviteteve të Projektit 
 

  

1. Rëndësia e projektit (max 1 faqe) 

Përshkruani rëndësinë e projektit te në objektivin dhe prioritetet e thirrjes për 
propozime. 

2. Përshkrimi i Projektit (max 2 faqe) 
a) Përshkruani objektivat e projektit. 

b) Jepni një përshkrim të hollësishëm të aktiviteteve. Specifikoni rezultatet që 
priten nga këto aktivitete. 

c) Përshkruani planin tuaj për shikueshmërinë e projektit. 

d) Përshkruani se si projekti do të vazhdojë të ketë ndikim pas zbatimit të tij.  
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3. Plani i punës 

Në tabelën më poshtë, jepni një plan në tentativë të punës për kohëzgjatjen e projektit. Nën 
fushën "Aktiviteti" shkruani emrin e aktivitetit të projektit. Shënoni me "X" muajt gjatë së 
cilës aktiviteti zhvillohet. 

Vëmendje se muaji "I" përfaqëson muajin e parë të zbatimit të projektit dhe jo muajin e parë 
të vitit. Përdorni "+" për të shtuar më shumë fusha. 

  

 

4. Deklaratë nga Aplikuesi 

Aplikuesi, i përfaqësuar nga i nënshkruari, duke qenë nënshkruesi i autorizuar i aplikuesit, 
deklaron që: 

 Aplikuesi ka aftësinë për të menaxhuar dhe zbatuar aktivitetin e propozuar; 

 Aplikuesi është drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen, menaxhimin dhe zbatimin e 
projektit dhe nuk vepron si ndërmjetës; 

 Aplikuesi nuk është në asnjë prej situatave duke i përjashtuar ato nga pjesëmarrja në 
kontratat të cilat janë të listuar në Udhzimin për Thirrjen për Propozime; 

 Nëse rekomandohet të jepet një grant, aplikuesi pranon kushtet kontraktuale; 

 Nëse rekomandohet që të jepet një grant, aplikuesi pranon kushtet për çdo veprim të 
dukshmërisë; 

 

E plotësuar në emër të aplikantit 

Emri dhe Mbiemri  

Pozita  

Data  

Nënshkrimi  

 

5. Lista finale kontrolluese për aplikuesi 

Kjo listë e plotë ju mundëson të verifikoni nëse të gjitha fushat janë plotësuar sipas 
udhëzimeve dhe kritereve të përcaktuara për vetëvlerësimin e aplikuesëve të mundshëm. 

 Aktiviteti Muaji 

  1 2 3 4 5 6 

I.         

II.         

III.         



 
 

 
 
  

5 

 
PARA DËRGIMIT TË PROPOZIMIT TUAJ, JU LUTEM KONTROLLON QË 
SECILA NGA PIKAT E MËPOSHTME JANË TË PLOTA DHE RESPEKTOJNË 
KRITERET E MËPOSHTME: 

Të plotësohet nga 
aplikuesi 

Titulli i Propozimit:<Tregoni Titullin> Po Jo 

Kam përdorur Formularin e duhur të Aplikimit, siç përshkruhet në  

Thirrjen e Projektit për Propozime 

  

Kam lexuar me kujdes udhëzimet dhe plotësova formularin e aplikimit 
sipas kërkesave dhe kritereve të listuar 

  

Kam bashkangjitur Formularin e Aplikimit të Projektit   

Kam bashkangjitur Formularin e Buxhetit të Projektit   

Unë kam bashkangjitur dokumentet e kërkuara të regjistrimit, siç është  

përshkruar në Udhëzimet e Aplikimit 

  

 
 

 


