
PAKTI TERRITORIAL I PUNËSIMIT  
Komuna e Vitisë 

 
United 

Nations 

Development 

Programme  

 
 

Viti  

GRUPI LOKAL I 

VEPRIMIT  
 

 
 

 Komuna e Vitisë 

  

 

 

 

Komuna e Vitisë dhe UNDP në emër të grupit lokal të veprimit, shpallin këtë 

 

THIRRJE PËR APLIKIM 

 

 
Komuna e Vitisë dhe UNDP, në kuadrin e zbatimit të projektit të financuar nga Bashkëpunimi Austriak për 

Zhvillim (ADC), "Zhvillimi i Integruar Territorial 2" (InTerDev 2), kanë zhvilluar një Pakt Territorial të Punësimit 

(PTP), i cili synon të promovojë krijimin dhe formalizimin e punësimit për individë të cenueshëm në komunën e 

Vitisë si mjet për të promovuar rritjen dhe valorizimin e territorit. Përmes kësaj iniciative projekti synon të 

promovojë rritjen inkluzive dhe të vlerësojë territorin. PTP i Komunës së Dragashit promovon 5 veprime të 

parashikuara për të siguruar mbështetje për qytetarët e Komunës së itisë.   

 

Ky intervenim PTP është projektuar për të mbështetur familjet bujqësore në Komunën e Vitisë për t'u specializuar 

në produktet bujqësore organike dhe artizanale si një mënyrë për të rritur të ardhurat e krijuara nga aktiviteti 

bujqësor. 5 familje bujqësore do të përfitojnë nga qasja në shërbimet këshilluese të biznesit, mundësitë e trajnimit 

dhe kreditimit (në formë të një granti të vogël). 

 

Komuna e vitisë dhe UNDP ftojnë prodhuesit e interesuar që plotësojnë kriteret e përshkruara më poshtë 
për të aplikuar.  
 

Kriteret e përshtatshmërisë  
- Të jeni banorë të Komunës së Vitisë (verifikohet nga certifikata familjare); 
- Të jeni familje me së paku 2 anëtarë të moshës së punës (+16 vjeç), njëra prej tyre femra (verifikohet nga 

certifikata familjare);  
- Të ketë të paktën 0.3 ha tokë të punueshme në territorin administrativ të Komunës së Vitisë (e verifikueshme 

me dokument të pronës) (prona mund të jetë në emër të kërkuesit ose një të afërmi të ngushtë: prindërit ose 

gjyshërit), ose vërtetim nga pronari, që ka dhënë me qira për një periudhë minimale prej 3 vjetësh;  
- Aktualisht prodhon /përpunon produkt bujqësor artizanal ( fruta, perime, bimë, mjaltë dhe produkte të 

mjaltit, vezë, produktet të mishit dhe produkte bulmeti) (verifikohet me NIF) 
 

 
Ju njoftojmë se këto janë kritere kualifikuese. Kjo do të thotë që nëse nuk përputhesh me njërën prej këtyre, do të 
diskualifikohesh gjatë kontrollit të pranueshmërisë dhe nuk shqyrtohet më tutje për vlerësim. Nëse keni dyshime 
për një ose më shumë kritere kualifikuese, ju lutemi të konsultoheni me informacionin e dhënë në dosjen e 
aplikacionit  
 

 
Përparësi për këtë Thirrje për Aplikim i jepet:  
- femra kryefamiljare e familjes (5 pikë shtesë) 

Nëse do të përzgjidheni, do të përfitoni me sa vijon:  
- Shërbimet këshilluese dhe zhvillimore të biznesit (BADS) 
-  Qasja në Mundësitë e Trajnimit (A2TO); 
-  në Mundësitë e Kredidhënies (A2CO), vetëm shtatë të parët me rezultatet më të larta. 



 

Mbështetja është e kushtëzuar me formalizimin e përfituesve) 
 

Gjer në 5 (prodhues /familje) do të përfitojnë nga ky intervenim.  

Si të merrni formularin e aplikimit:   

- Merrni kopjet e formularëve në Zyrën e Projektit të UNDP-së Interdev 2  në Komunën e Vitisë  
 

Nëse keni nevojë për ndonjë sqarim të mëtejshëm ose ndihmë për të plotësuar formularin e aplikimit ju jeni të ftuar 

të merrni pjesë në Ditën e Informacionit të organizuar nga Zyra e Projektit InTerDev 2 në Viti dhe UNDP në datën: 

__10/07/2019_____, ora: _11:00______ dhe vendi: Zyra e Zyrtarit Mbështetës së Projektit InterDev 2 – 

Ndërtesa e Kadastrës.  

Formularët origjinal të aplikimit duhet të dorëzohen, në kopje, në zyrën e InTerDev 2 në komunën e Vitisë para 

(data:_19/07/2019_ ora: _16:00) .  

 

KUJDES: Ju lutemi mos harroni të merrni dokumentin që dëshmon se keni dorëzuar Formularin e Shprehjes së 

Interesit dhe dokumentet shoqëruese në kohën e duhur.  

 

JU LUTEMI NA NDIHMONI ta promovojmë këtë Ftesë për Shprehje të Interesit duke informuar njerëzit e tjerë 

që mendoni se mund të kenë interes të aplikojnë për këtë mundësi. 

 


