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Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri

❑ Ky është një program i përbashkët i Qeverisë Italiane dhe Qeverisë Shqiptare për të mbështetur

zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME), me anë të ndërhyrjeve që synojnë krijimin e një

ambienti të favorshëm për lehtësimin e qasjes në kreditin bankar, për të përmirësuar teknologjinë

dhe rritur konkurrueshmërinë në tregun lokal dhe ndërkombëtar, nëpërmjet inovacionit teknologjik dhe

përmirësimit të standardeve të prodhimit.

❑ Përfituese të nismës janë kryesisht SME shqiptare, të marra si njësi të veçanta prodhimi, sipas

përkufizimit të Bashkimit Europian e përthithur në legjislacionin shqiptar.

❑ Programi parashikon përdorimin e mjeteve financiare dhe jo financiare për t’u ardhur në ndihmë SME

përfituese duke favorizuar realizimin e investimeve që synojnë të rrisin cilësinë e proçeseve prodhuese.

❑ Programi, në dy fazat e tij parashikon dy instrumentë të rëndësishëm financiarë (komponentë të huasë

së butë): 42,5 Milion Euro  (Faza 1 – PRODAPS: 27,50 Mil. Euro dhe Faza 2 – IASME: 15 Mil. Euro) 

dhe një komponentë Grant:   1.7 Mil. Euro

❑ Institucioni Zbatues:

Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) - Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE)

❑ Statusi i zbatimit: 

Faza 1 – Ka filluar në vitin 2009 dhe është në vazhdim

Faza 2 – Ka filluar në Prill 2016 dhe është në vazhdim



PMU është duke menaxhuar 3 Instrumentë të rëndësishëm, me synim
përmirësimin e aksesit në financa për SME Shqiptare,

Linjë Kredie

Fond Garancie

❖36 milion Euro ( fond i qarkullueshëm)

me interesa të ulta, në favor  të SME-ve

❖5 milion Euro

mbështetje për SME-të për marrjen e     

kredive bankare, kur ato kanë mungesë

kolaterali.
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Asistencë Teknike

3 ❖1, 5 milion Euro 

Asistencë direkte për bizneset, shoqatat e 

bizneseve,dhomat  e tregëtisë për 

realizimin e Programit. 

Rritja e Aksesit në Financa
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Procedura e Aplikimit dhe Roli i Institucioneve Financiare Partnere

Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri
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Të gjitha subjektet: persona fizikë ose

juridikë, të cilët zotërojnë ose përfaqësojnë

ndërmarrje mikro, të vogla ose të mesme

(SME) ose që dëshirojnë të fillojnë një

aktivitet (start-up) në Shqipëri

Shoqëria është e regjistruar në Shqipëri

Jo më pak se 51% e kapitalit të shoqërisë

zotërohet nga shtetas shqiptar;

Qarkullimi vjetor jo më i lartë se 10 milion

Euro

Sektorët

Numri i punonjësve jo më i lartë se 250-të.

• Bujqësia;

• ICT;

• Industria Prodhuese e 

Përpunuese;

• Prodhimi Natyror i Energjisë;

• Transporti;

• Turizmi;

• Sherbime.

Kush mund të aplikojë? 
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Kriteret e kredisë për SME-të

• Jo më shumë se 10% e kredisë

mund të përdoret për blerjen e lëndës 

së parë, që lidhet me investimin 

kryesor;

• Jo më shumë se 30% e kredisë

mund të përdoret për mbulimin e 

kostove lokale ose nga vende të tjera 

fqinje në zhvillim.

Vlera për projekt:

• nga 50,000 Euro deri në 500,000 Euro;

Qëllimi i Kredisë: 

• Jo më pak se 70% e  kredisë do të

përdoret për blerjen e makinerive, 

pajisjeve, asistencës teknike, pjesë

këmbimi dhe lëndë e parë me origjinë

italiane;
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Kriteret e kredisë për “Projektet e Vogla”  

• Qëllimi i Kredisë: 
• Jo më pak se 40% e  kredisë do të

përdoret për blerjen e makinerive, 

pajisjeve, teknologjisë, asistencës

teknike, pjesë këmbimi dhe lëndë e 

parë me origjinë italiane;

• Jo më shumë se 60% e kredisë mund

të përdoret për mbulimin e kostove

lokale ose nga vende të tjera fqinje në 

zhvillim.

Vlera për projekt:

• nga 15,000 Euro deri në 50,000 Euro;

Grupi i Synuar:

• Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të

mesme të krijuara rishtas (Start up) ose

ekzistuese.



✓ Taksa lokale, taksa doganore, TVSH;

✓ Investimeve në sektorin e kohës së lirë e zbavitjes (Lodra Fati,

Baste Sportive, Bar e Restorante), të pasurive të patundshme,

të armatimeve, ilaçeve dhe pijeve alkolike, duhanit dhe

nënprodukteve të tij, të prodhimit dhe produkteve të ndaluara

Janë të përjashtuara nga kredia:  

Çfarë nuk mund të financohet?

për importimin dhe eksportimin nga Vendet e

Bashkimit Europian mbi bazën e

marrëveshjeve ndërkombëtare.
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Për kreditë në

Euro

Normat e 

Interesit që

Aplikohet

deri në 3 %

3%
Periudha “Grace” ku

paguhet vetëm

interesi, nga 1 deri në

2 vjet.Financimi

Cilat janë kriteret e kredisë?

deri në 4 %

4%
Për kreditë në

Lekë 
Periudha e shlyerjes 

së kredisë nga 3 deri 

në 8 vjet

Linja Kredisë



Cilat SME janë
Prioritet i Programit?

Për SME- të :

✓ Projekte të SME-ve të sektorit prodhues;

✓ Në pronësi (të paktën 51%) ose të përfaqësuar ligjërisht nga gratë;

✓ Eksportuese (eksport të paktën 50% i totalit të shitjeve);

✓ Të themeluara rishtasi, nga nënshtetas shqiptarë rezident në Itali;

✓ Të përqëndruara në zona/ parqe industriale të vendit 
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Cilat Projekte janë
Prioritet i Programit?

Për Projektet/ Sektorët:

▪ Sektori i agrokulturës dhe agroushqimor;

▪ Sektori i Teknologjisë  së Informacionit dhe 

Komunikimit;

▪ Projekte për prodhimin natyror të energjisë ose  

projekte për eficencën/ ruajtjen e energjisë;

▪ Projekte me impakt të ulët ambiental ose që ulin  

ndotjen e mjedisit;

▪ Projekte që krijojnë vende të reja pune; 

▪ Projekte të lokalizuara në zonat më pak të zhvilluara 

të vendit (jashtë zonës Tiranë-Durrës). 
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STATUSI AKTUAL I ZBATIMIT TE PROGRAMIT

Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri
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▪ 122 projekte investimi të SME-ve shqiptare, 

me një financim prej 26,6 milion Euro. 

▪ 84% e projekteve jane realizuar nga

Ndërmarrje Mikro dhe të Vogla

▪ 60%  e kredive janë në shumën 50.000 

Euro deri 200.000 Euro

▪ Projekte të Agrobiznesit 24%; Prodhim e

Perpunim Druri 14%; Prodhim Veshje e

Këpucë 11%, Prodhim materiale ndërtimi

35%, Transporti 8%, IT & te tjera 9% të

shumave të financimit, sipas sektorëve të

aktivitetit



Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri
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Milion shuma e Financuar për SME€ 25,6

Milion në investime kapitale për SME€ 18.7

Vende të reja pune të krijuara1552

Projekte të SME të Financuara122

Institucione Finaciare Partnere11

STATUSI AKTUAL I ZBATIMIT TË PROGRAMIT



Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri
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Rreth 47% e projekteve te financuara ndodhen ne aksin  Tiranë / Durrës

Rreth 53% e projekteve te financuara ndohen jashte aksit Tiranë/ Durrës

Shpërndarja Gjeografike e Projekteve
Districts Number 

of 

projects

% on 

total 

number

Amount in 

(Mil. Euro)

Tirane 44 36% 10.19

Durres 14 12% 2.74

Lushnje 12 10% 3.46

Shkoder 6 5% 0.95

Kruje 6 5% 1.21

Fushe Kruje 6 5% 1.43

Kavaje 5 4% 1.03

Fier 5 4% 1.22

Berat 5 4% 0.75

Vlore 4 3% 1.29

Elbasan 4 3% 0.50

Korce 3 3% 0.48

Lezhe 2 2% 0.29

Pogradec 1 1% 0.50

Permet 1 1% 0.05

Saranda 1 1% 0.10

Gramsh 1 1% 0.05

Diber 1 1% 0.30

TOTAL 122 100% 26,60



Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri

Ministri Ahmetaj dhe Ambasadori Gaiani vizitë në 
SME të Financuara nga  Programi Lushnjë - LUFRA

Ministrja Ekonomi dhe Ambasadori Cutillo vizitë në 
SME të Financuara nga  Programi F.Krujë – M.Hocja

Ministrja Ekonomi dhe Ambasadori Cutillo vizitë në

SME të Financuara nga Programi Elbasan – MUKA Shpk

Ministri Ahmetaj dhe Ambasadori Gaiani vizitë në 
SME të Financuara nga  Programi Tiranë - ARDENO



Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri

“Kafe AMA” – përpunim e pjekje kafe

“KORAL” - përpunim të produkteve të detit

“MNELA” – thertore mishi

“Vlakeda Fital” – prodhim këpucë Fason
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Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri

“SHELMAN” – prodhim mobiljesh “I.XH.E.M”  – prodhim parafabrikat

“SERENA” – prodhim mobiljesh“ERZENI” - përpunim qumështi
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Mbështetje për zhvillimin e

kapaciteteve të SME-ve

nëpërmjet shërbimeve të

konsulecës

Programi mbështet një

gamë të gjerë të

inisiativave për ngritje

kapaciteti të SME-ve

Dy instrumentë 

financiare për 

financimin e SME-ve 

komponentë të huasë 

së butë

GRANTI

• 50% të vlerës së

projektit, por

max. 4000 Euro

• SME-të që

plotësojnë kriteret

• Afati zbatimit deri

6 muaj

• Menaxhim dhe

Administrim

• Asistencë për Planin e 

Biznesit

• Përmirësimi i Sistemeve

dhe Proceseve

• Shitjet dhe Zhvill. i Tregut

• Çertifikim ISO

• Kërkime dhe Zhvillime

• Menaxhimi i BNj. 

• Zhvillimi i Prod. & Shërb.

• Shërbimet ICT

• Efikasiteti Energjitik dhe

Mjedisi

Rritja e Aksesit në Financa

QËLLIMI I 
GRANTIT



19

Fondi Shqiptar i Garancisë

Çfarë është Fondi Shqiptar i Garancisë (AGF)?
❑ Fondi Shqiptar të Garancisë (AGF) është një instrument financiar i krijuar në kuadër

të Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, i cili mundëson ofrimin

e garancive në trajtën e kolateralit për të nxitur kreditimin nga ana e institucioneve

financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (SME), që kanë vështirësi në

qasjen e kredisë bankare, sepse nuk kanë garanci të mjaftueshme.

❑ Shuma totale e fondit 5 milion Euro

Kriteret e pranueshmërisë

❑ Fondi Shqiptar i Garancisë mund të përdoret vetëm

për garantimin e kredive që financohen, në kuadër

të Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve

në Shqipëri, nëpërmjet bankave apo institucioneve

financiare jo bankë, partnere të programit.

Kushtet e lëshimit të garancisë

❑ Fondi i Garancisë do të garantojë bankat apo institucionet finaciare jo bankë, partnere

të programit, duke ju mbuluar deri në 50% të riskut potencial në shlyerjen në afat të

kredisë për projektet standard dhe deri në 60% për projektet prioritare të SME-ve.
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Fondi Shqiptar i Garancisë

Procedura e lëshimit të garancisë

1. Subjekti ekonomik aplikon në bankë apo institucionin financiar jo bankë, partner i programit

për kredi.

2. Institucioni financiar do të vlerësojë aplikimin dhe nëse plotësohen kushtet e pranueshmërisë,

por ka mungesë kolaterali, dërgon aplikimin për mbulim me garanci tek AGF.
3. \

4. Kërkesa do të shqyrtohet në një kohë të shkurtër. AGF mund t'i kërkojë bankës çdo informacion

shtesë që konsiderohet i nevojshëm për përfundimin e aprovimit. Pas aprovimit, subjekti

përfitues i kredisë paguan tarifën e garancisë për AGF të Garancisë.

5. AGF lëshon garancinë e kredisë për bankën ose institucionin finaciar jo bankë.

6. Banka ose institucioni financiar jo bankë, nënshkruan kontratën e kredisë me përfituesin e

kredisë.

1 2

KËRKESË PËR KREDI APLIKIM PËR GARANCI

3

TARIFA E GARANCISË

PËRFITUESI I KREDISË

45

INSTITUCIONI FINANCIAR

GARANCIKREDI

FONDI SHQIPTAR I

GARANCISË
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Bankat Partnere të Programit

Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri

❑ Financimi nga Linja e Kredisë dhe mbështetja me Fondin e Garancisë (AGF)

realizohet përmes Bankave Tregtare private dhe Institucioneve Financiare jo

Bankë, partnerë të Programit
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Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri

Ç'PRITET MË TEJ?
FUQIZIMI I SME-ve SHQIPTARE PËR 

NJË QASJE MË TË MADHE NË FINANCA

Më shumë
investime

Rritje e 
Investimeve të

SME-ve
36 milion Euro

Rritje e mëtejshme 
e SME-ve

Rritje e shitjeve të SME-ve
mbështetur nga instrumentat 

financiarë të programit
41 milion Euro

Më shumë mundësi 
punësimi

Krijohen
4.000

Vende pune



Programi Italo – Shqiptar
për zhvillimin e SME në Shqipëri

Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU)
Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Adresa:  Blvd. “Deshmoret e Kombit”, 
Tiranë - Shqipëri 

Tel: +355 42 366811 Fax: +355 42366449
E-mail: briolda.jahaj@ekonomia.gov.al
Web: www.prodaps.al

mailto:kinbriolda.jahaj@ekonomia.gov.al
http://www.prodaps.al/

