
Mundësitë e NVM-ve shqiptare për 

Ndëkombëtarizim dhe Akses në Financa



AIDA – Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve:

 është themeluar dhe funksionon në bazë të Ligjit nr. 10303, datë 15 korrik 2010

“Për krijimin dhe organizimin e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve”.

 objektivat kryesore të AIDA-s janë tërheqja e investimeve të huaja, rritja e

konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare nëpërmjet mbështetjes të

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe inovacionit.

 rritja e aftësisë konkurruese dhe inovative të Ndërmarrjeve të Vogla e të Mesme

(NVM).

 nxitja dhe ndihma ndaj eksporteve të mallrave e shërbimeve.



Rrjeti më i madh në botë për mbështetjen e 

NVM-ve me fokus ndërkombëtarizimin

RRJETI EUROPIAN I NDËRMARRJEVE



20 qershor 2019, Tiranë

Çfarë është Rrjeti Europian i Ndërmarrjeve?

 Rrjeti më i madh në botë për konkurrueshmërinë dhe

sipërmarrjen në botë;

 Nxit rritjen e bizneseve dhe punësimit duke ofruar shërbime për

NMV-të si dhe burime për biznese të tjera, universitete dhe

qendra kërkimore

 Ofron shërbime mbështetëse për të ndihmuar NVM-të të bëjnë

biznes në Tregun Unik të BE-së, si dhe të përmirësojnë

konkurrencën e NVM-ve Europiane



Fakte rreth Rrjetit

1 2

Bashkë-financuar nën 

programet HORIZON 

2020 dhe COSME të 

BE-së – për të 

inkurajuar zhvillimin e 

konkurrueshmërisë  

dhe inovacionit të

NVM-ve europiane

3

Fond total 

prej prej më 

shumë se 

180 milionë 

EURO

4

Rrjeti është 

lançuar në Shkurt 

2008

nga DG GROW i 

Komisionit 

Europian

Instrument i 

rëndësishëm në BE, 

për të nxitur rritjen e 

kompanive dhe 

vendeve të punës.
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EKSPERTË 

LOKALË

SHTETE NË 

MBARË BOTËN
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Rrjeti Europian i Ndërmarrjeve në Shqipëri:

 Operon me bashkëfinancim nga BE, nën programin COSME prej

2015

 Menaxhohet nga një Konsorcium i vetëm

 Partnerët e Konsorciumit shqiptar 2019:

1. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA)

2. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCIT)

3. Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë

(UCCAL)

4. Insituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen (IPPM)
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Si funksionon Rrjeti?

 Për t’u bërë pjesë e Rrjetit duhet të krijoni profilin e biznesit tuaj

në POD – databaza e Rrjetit

 Profili krijohet nga biznesi në bashkëpunim me ekspertët e

Konsorciumit shqiptar

 Profili vendoset në Rrjet nga ekspertët e Konsorciumit shqiptar

në bashkëpunim me ekspertët e BE

 Ky shërbim nuk ka asnjë kosto për biznesin
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Agroindustri

Llojet e Profileve të Rrjetit

Profilet ndahen në 3 kategori:

1. Profile Biznesi - Business OFFER (BO)

- Business REQUEST (BR)

2. Profile Teknologjike - Technology OFFER (TO)

- Technology REQUEST (TR)

3. Profile për Kërkim dhe Zhvillim - Research & Development

REQUEST (RDR)
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Agroindustri

Formatet e gatshëm të Profileve

 Rrjeti ofron formate të gatshëm për profilet që do të krijohen

 Kompanitë shqiptare duhet të plotësojnë këto formate dhe më pas

t’ia paraqesin AIDA-s.

 AIDA vendos profilet në databazën POD të Rrjetit.

 Profilet plotësohen në gjuhën angleze.
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Agroindustri

FORMAT- Business Offer
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Agroindustri
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Agroindustri

Procesi i publikimit të Profileve
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17 sektorë kyç
Ekspertë të Rrjetit në 17 sektorë kyç kanë krijuar ekipe për të siguruar 

mbështetje specifike.

Gratë 

Sipërmarrëse

Agroindustri Industria Automotive, 

Transport  dhe 

Logjistikë

Teknologji 

Biokimike

Industri 

Kreative

Mjedisi

Shëndetësi TIK & 

Shërbime

Energjia 

Intelligjente

Industria Detare 

& Shërbimet

Nano- dhe mikro 

-teknologji

Shërbime dhe 

Shitje me 

Pakicë

Ndërtimi Tekstile & Modë Turizëm dhe 

Trashëgimia 

Kulturore

Aeronautikë 

dhe Hapësirë
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Çfarë ofron tjetër Rrjeti?

MBËSHTETJE 

KËSHILLUESE

MBËSHTETJE 

KËSHILLUESE

Analiza treguAnaliza tregu

Ekspertizë në fushën e 

Pronësisë Intelektuale

Ekspertizë në fushën e 

Pronësisë Intelektuale

Këshillim mbi ligjet dhe

standartet e BE-së

Këshillim mbi ligjet dhe

standartet e BE-së

MBËSHTETJE NË 

INOVACION

MBËSHTETJE NË 

INOVACION

Qasje në financim dhe

fonde

Qasje në financim dhe

fonde

Ndihmë në gjetjen e teknologjisë

së duhur për të përmirësuar

inovacionin e NVM-ve

Ndihmë në gjetjen e teknologjisë

së duhur për të përmirësuar

inovacionin e NVM-ve

Transferim TeknologjieTransferim Teknologjie

BASHKËPUNIME 

NDËRKOMBËTARE

BASHKËPUNIME 

NDËRKOMBËTARE

Databaza e

bashkëpunimeve

Databaza e

bashkëpunimeve

Evente ndërmjetësimiEvente ndërmjetësimi

Misione biznesiMisione biznesi
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Bashkëpunimet Ndërkombëtare:

Rrjeti, me qëllim gjetjen e partnerëve të duhur në biznes, organizon:

Aktivitete Ndërmjetësimi në të gjithë 

Europën, ku NVM-të kanë mundësi të takojnë 

partnerë të mundshëm biznesi.

Misione biznesi ku përgatiten takime 

ndërkombëtare  të synuara me  kompanitë 

me potencial të lartë për të bërë biznes.
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Agroindustri

Profilet e kompanive shqiptare 

në Rrjet

 Aktualisht në POD janë më

tepër se 60 profile të

kompanive shqiptare
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Sektorët e mbuluar:

5%

7%

22%

15%

7%

12%

3%
3%

10%

5%

7%
2%

2%

Prodhim/përpunim druri

Prodhim alumin dhe duralumin

Prodhim  bimë medicinale

Agro-ushqimore

Prodhim vaj ulliri

Prodhim fason dhe textile

Prodhim vere

Online marketing

Ndërtim

Prodhim Bizhuterish Floriri

Shërbime inxhinerike

Turizem

ICT
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Agroindustri

Aktivitete jashtë Shqipërisë 2015 - 2019

Histori suksesi

25%

12%

12%12%

13%

13%

13%

Barcelonë Brindisi Janinë Zagreb Maltë Katania Vienë

Vendi Sektori

Barcelonë Inovacion & Teknologji

Brindisi Akses në financa

Janinë Akses në financa

Zagreb Prodhim

Maltë Prodhim & Shërbime

Katania Akses në financë

Vienë Agro industri
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Agroindustri

Marrëveshje Partneriteti

Histori suksesi

 Kompania Gjedra PA me partner nga Polonia

 Kompania BioBes PA me partner nga Greqia

 Kompania Life in a boat PA me partner nga 

Maqedonia

 Shprehje interesi të bëra – 50

 Shprehje interesi të marra - 70
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AIDA Reasearch PA me partner Italian

CCIT ASO me partner Hungarez

Kompania Novaric ltd PA me partner nga 

Malta

Kompania DT Consult Albania sh.p.k PA me 

partner nga Italia



Agroindustri

Aktivitete të ardhshme të Konsorciumit EEN - Albania

 Aktivitete rajonale dhe lokale – info day/seminar

 Takime me NVM-të shqiptare – door to door meetings

 Organizimi i misioneve të biznesit dhe zhvillimi i takimeve B2B

 Pjesëmarrja në aktivitete të Rrjetit EEN të organizuara në shtete të tjera
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Agroindustri

Aksesi në Financë

 AIDA mbështet bizneset me grante financiare

 Grantet u dedikohen bizneseve start – up, inovative, kreative dhe eksportuese

 AIDA ka shpallur thirrjet për aplikim për vitin 2019

 Projektet e shpallura fituese do të mbështeten me grant
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Agroindustri

Aksesi në Financë

 4 grantet që AIDA ka në dispozicion të bizneseve:

 Fondi i Konkurrueshmërisë – 38 000 000 Lekë total (në proces rinovimi)

 Fondi i Inovacionit – 15 000 000 Lekë total

 Fondi i Ekonomisë Kreative – 10 000 000 Lekë total

 Fondi Start – Up – 10 000 000 Lekë total
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Agroindustri

Aksesi në Financë

 Kriteret për secilin fond:

 Aftësi për financim 100% të gjitha kostove të projektit të propozuar, para 

përfundimit të tij;

 Biznes i klasifikuar si mikro, i vogël, apo i mesëm sipas ligjit Nr. 8957, datë 

17.10.2002, “Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme”, të ndryshuar;

 Ka selinë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

 Prodhon në Shqipëri produkte dhe/apo shërbime, të cilat tregtohen brenda 

dhe/apo jashtë vendit;

 Kanë një projekt në përputhje me përcaktimet e VKM-ve të secilit fond
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Agroindustri

Aksesi në Financë

 Kostot e lejuara, Fondi i Inovacionit:

• Auditim të kapacitetit inovativ dhe teknologjik

• Ndërkombëtarizimin e teknologjisë, e cila synon t’u mundësojë ndërmarrjeve aplikante 

të identifikojnë dhe të inspektojnë teknologjinë që kërkojnë të përshtatin;

• Pjesëmarrje në panaire inovacioni, teknologjie dhe promovimi, në lidhje me inovacione 

të ndërmarrjes;

• Blerje pajisjesh teknologjike, që ndikojnë në rritjen e kapaciteteve inovative dhe 

teknologjike të ndërmarrjes.

• Licenca ose patenta (software ose hardware).
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Agroindustri

Aksesi në Financë

 Kostot e lejuara, Fondi Start Up:

• Investime në pajisje dhe teknologji për nxitjen e prodhimit/shërbimit

• Marketing të produktit dhe promovim

• Kualifikim dhe trajnim për rritjen e aftësive të sipëmarrësit, të dëshmuar me certifikatat 

përkatëse

• Krijim faqe internet e publikime materialesh promovuese

• Pjesëmarrje në panair ose ekspozitë Brenda apo jashtë vendit, si vizitor ose ekspozues
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Agroindustri

Aksesi në Financë

 Kostot e lejuara, Fondi i Ekonomisë Kreative:

• Zhvillimi i produkteve të reja (dizejnimi, krijimi i prototipeve etj.)

• Blerje pajisjesh për nxitjen e prodhimit (makineri dhe pajisje artizanati)

• Marketing i produktit (pjesëmarrje në panaire, publikim printim materialesh promovuese, 

brandim, reklamim në media etj.)

• Kualifikim dhe ndërtim i kapaciteteve manaxheriale të ndërmarrjes aplikuese (Zbatim të 

sistemit të menaxhimit të cilësisë, Shpenzime të trajnimit të stafit brenda dhe jashtë vendit.)
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Agroindustri

Aksesi në Financë

 Hapat që ndiqen për të aplikuar për grantet e AIDA-s:

1. Përgatitet dosja aplikuese me dokumentacionin bazë të biznesit

2. Dosja shoqërohet me një projekt propozim dhe buxhetin përkatës, sipas

kritereve të secilit grant

3. Dosja dorëzohet pranë AIDA-s dhe kalon për vlerësim në Komisionin e

Aprovimit të Granteve

4. Pasi aprovohet, nënshkruhet marrëveshja me AIDA-n dhe fillohet me zbatimin

e projektit
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+35542251001

http://www.een.al/
http://www.een.ec.europa.eu/

