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PËR PROJEKTIN
Projekti është menduar si program
vetëpunësimi dhe formalizmi të bizneseve
ekzistuese në Rajonin
e Pollogut dhe Rajonin Veriperëndimor të
Republikës së Maqedonisë. Ky projekt kryesisht synon të ketë
praktika më të mira tek
grupet që përfshijnë
dy rajonet dhe të sigurojë vendime më

Komponenti i dytë paraqet përsosjen in-

afatgjate për rritje të qëndrueshme afatgjate

stitucionale që përfshin pasqyrë të masave

të biznesit në vendet rurale me përbërje të

ekzistuese dhe mekanizmave të zhvilluara

përzierë etnike.

nga institucionet kombëtare për përkrahjen

Projekti përbëhet nga dy komponentë

të vetëpunësimit, por edhe për përkrahjen

projektuese - njëri ka të bëjë me punën në

të mikrobizneseve, rritjen e konkurrencës së

terren dhe komponenti i dytë fokusohet në

tyre, programeve të sektorëve për ndihmë

përsosjen institucionale.

etj. Do të organizohen prezantime të ma-

Puna në terren paraqet program me aktivi-

save dhe diskutime me qëllim të përhapjes

tete për identifikimin e ideve të ndryshme

së informacioneve për masat ekzistuese

afariste dhe nisma joformale tek grupet e

në zonat rurale. Gjithashtu projekti do t’i

përfshira në dy rajonet dhe e njëjta duhet të

shqyrtojë edhe kufizimet e mundshme me

sigurojë pako të shërbimeve për shfrytëzu-

të cilat ballafaqohet popullata e vendeve

esit e projektit. Pakoja e shërbimeve para-

rurale, kur përpiqen të vijnë deri tek masat

shihet të përfshijë përkrahjen në procesin

ekzistuese. Më pas projekti do të bëjë ana-

e inkubimit, këshillime afariste strategjike

lizë dhe pasqyrë për kufizimet aktuale dhe

dhe mentorim, mikrofinancim, lidhje me

të njëjtat si informacione të kthyeshme do

tregun dhe industrinë aktuale etj.

t’i dorëzojë tek institucionet kombëtare.

Përgatitja e këtij publikimi është mundësuar me përkrahjen e Ambasadës Britanike në
Shkup, në kuadër të projektit ”Ngritja e bizneseve në mjediset multietnike“. Qëndrimet
dhe vështrimet e shfaqura në këtë publikim nuk i reflektojnë gjithmonë vështrimet
dhe qëndrimet e Ambasadës Britanike në Shkup.
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HYRJE
Ky doracak është përpiluar në kuadër të
projektit për “Ngritjen e bizneseve në
mjediset multietnike”. Qëllimi i këtij doracaku është t’i ndihmojë të papunëve
dhe bizneseve joformale optimale, të
shfrytëzojnë masat për përkrahjen që i
kanë në dispozicion.
Ka një numër të madh të masave të
ndryshme, kështu që shumë shfrytëzues
sidomos ato të vendeve rurale dhe grupet
e rrezikuara, nuk arrijnë të mësojnë për të
gjitha masat që kanë në dispozicion dhe u
duken shumë komplekse për të shfrytëzuar. Për shkak të kësaj, doracaku synon që
në një vend të ofrojë informacione për të
gjitha masat e Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë, të cilat i kanë në dispozicion.
Për përdorim më të lehtë të dhënat janë
pasqyruar në mënyrë të strukturuar.
Doracaku përfshin thuajse të gjitha masat
të cilat konsideronim se janë relevante për
vetëpunësim si dhe për bizneset e sapoformuara (3 vjet nga formimi i tyre). Përveç kësaj, nga doracaku dobi do të kenë
edhe ndërmarrjet e mesme dhe të vogla
(NMV), meqë shumica e masave kanë të
bëjnë me NMV-në vlejnë për kompanitë
të cilat ekzistojnë më gjatë se 3 vjet. Doracaku nuk bën kufizime në raport me
sektorët ekonomikë, përkatësisht përfshin masat për çdo lloj veprimtarie, duke
përfshirë edhe veprimtarinë zejtarisë dhe
bujqësisë. Duke pasur parasysh grupet
qëllimore të projektit, është ofruar informacion i veçantë për atë se cilat masa janë
të përshtatshme për gratë sipërmarrëse
dhe për sipërmarrës të rinj. Gjuha në të
cilin janë caktuar masat është e thjeshtë
dhe ka për qëllim që masat t’i prezantojë
në mënyrë shumë të thjeshtë. Gjithashtu
ofron edhe formularët të cilat janë të nevojshme për aplikim për secilën nga masat (atje ku ato ishin të mundësuara). Edhe

pse projekti vë theks të veçantë te këto
grupeve të rrezikuara, si dhe në Rajonin
e Pollogut dhe atë Veriperëndimor, Doracakun gjithashtu mund ta përdorin të gjitha personat e interesuar dhe kompanitë
të çdo profili dhe nga të gjitha rajonet e
vendit.
Është e rëndësishme të theksohet se
masat e hartuara në këtë doracak kanë
të bëjnë me masat të cilat janë paraparë dhe realizuar në vitin 2014. Çdo
vit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton programet dhe masat
për vitin vijues, dhe me këtë kushtet
sipas të cilave mund të aplikohet. Ka
mundësi që të ndryshojnë në vitet e
ardhshme. Prandaj të gjithëve përdoruesve u propozojmë që me vëmendje t’i përcjellin shpalljet dhe kushtet e
dhëna në shpalljen konkrete.
Gjatë përpilimit të doracakut u realizuan
intervista me thuajse të gjitha ministritë,
agjencitë dhe institucionet të cilët parashikojnë masa për vetëpunësim dhe
përkrahje nga bizneset e paformuara:
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale,
Agjencia e Punësimit të RM-së, Ministria
e Ekonomisë, Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomizim të Ujërave, Agjencia
për Ndihmë të Veprimtarisë së Sipërmarrjes të RM-së, Agjencia për Përkrahje të
Turizmit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale,
Ministria e Kulturës, Banka e Zhvillimit
për Përkrahje të Zhvillimit, UNDP-ja dhe
të tjera. Përveç informacioneve të procedurave dhe kushtet e aplikimit, ata ndanë
edhe informacione të dobishme për sfidat më të shpeshta, me të cilat ballafaqohen aplikuesit, si dhe ku konkretisht
duhet të jenë të vëmendshëm. Njëherazi
iu falënderojmë për përkrahjen gjatë
përpilimit të doracakut.
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Informacionet për secilën masë janë prezantuar në atë mënyrë që të ofrojnë përgjigje
për çështjet kryesore dhe të cilat çdo përdorues potencial do të parashtronte pyetjet:
çfarë mund të fitojë me masën, cili është qëllimi, cilat janë kushtet për aplikim dhe për
përdorim të masave, cilat dokumente duhet t’i dorëzojë gjatë aplikimit e kështu me
radhë. Disa nga informacione kryesore dhe këshilla veçmas janë të ndara si një tekst
i posaçëm.
Doracaku është destinuar të shfrytëzohet gjatë kërkimit, varësisht nga nevojat tuja për
të gjetur ato masa për të cilat jeni të interesuar dhe të cilat kanë të bëjnë vetëm me Ju.
Doracaku jep mundësinë të kërkoni sipas, llojit të masës ose llojit të përkrahjes , si dhe
të cek disa kushte të cilat janë më rëndësi të veçantë - kujt i destinohet përkrahja, cilët
sektorë ekonomik etj.
Informacionet mund të shfrytëzohen sipas ndarjes në vijim:

Lloj i përkrahjes:

G
K
S
T

Përkrahje për themelimin e bizneseve
Përkrahje e bizneseve të regjistruara në tri vitet e para nga ekzistimi i tyre
Përkrahje për themelimin e bizneseve dhe bizneseve ekzistuese
Grand
Kredit
Subvencionim
Trajnim, konsultime dhe mentorim

Kujt i destinohet:






Të rinjve
Grave
Të gjitha grupeve qendrore pa kufizime
Të gjitha grupeve qendrore me kufizime të caktuara

Kategorisë
ekonomike-sociale:

1
2
3
4
5

I/e papunë, paraqitur në Agjencinë e Punës
I/e papunë /i/e paparaqitur në APRM
Pronar i NMV-së
Nxënës/student në fazën përfundimtare të shkollimit
Zejtar
Të gjitha sektorët ekonomike
Prodhimtari dhe industri
Tregtia
Shërbime
Bujqësi
Turizëm
Industritë kreative
Informacione dhe komunikime
Të tjera

Lloji i masës:

Sektorët ekonomik:
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Të rinjve
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Të gjitha grupeve qendrore pa
kufizime
Të gjitha grupeve qendrore me
kufizime të caktuara
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4 – 100.000.000 ЕUR

Kredi për ndërmarrje të vogla dhe të mesme – Kredi për investime nga IKL -revolving

Kredi për ndërmarrje të vogla dhe të mesme – Kredi për investime nga BMPZh

Kredi për ndërmarrje të vogla dhe të mesme – Kredi për investime nga fondi i posaçëm kreditorë me
Skemë Garantuese

Mikrokreditë

Përkrahje nga fusha e energjetikës
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Projekt i kreditimit të subjekteve juridike (ndërmarrje mikro dhe të vogla) për hapje të vendeve të reja të punës





























faqja
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Përkrahje për themelimin e
bizneseve
Përkrahje e bizneseve të
regjistruara në tri vitet e para
nga ekzistimi i tyre
Përkrahje për themelimin e bizneseve dhe bizneseve ekzistuese

Bashkëfinancim i trajnimeve të specializuara për trajnime të hollësishme teknologjike

Të rinjve



Grave

79








Të gjitha grupeve qendrore pa
kufizime
Të gjitha grupeve qendrore me
kufizime të caktuara
I/e papunë, paraqitur në
Agjencinë e Punës

Trajnim tek punëdhënës i njohur

Emri i masës:
Pronar i NMV-së






























Zejtar




Të gjitha sektorët ekonomike






























Prodhimtari dhe industri


Turizëm
Bujqësi

Shërbime
Tregtia

Nxënës/student në fazën
përfundimtare të shkollimit

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Industritë kreative

П Р И РАЧ Н И К
Informacione dhe komunikime

GRANDE

ORGANIZIM I GARAVE TË BIZNESIT
“BËHU ME PERSPEKTIVË, FILLO BIZNESIN TËND”
LLOJ I PËRKRAHJES:
LLOJI I MASËS:

GRAND

PËRKRAHJE PËR THEMELIMIN E BIZNESEVE

KUJT I DESTINOHET: TË RINJVE

* 1. I/e papunë, paraqitur në Agjencinë e Punës • 2. I/e papunë /i/e paparaqitur në APRM • 4. Nxënës/student në fazën
përfundimtare të shkollimit

SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHË SEKTORËT TREGTAR

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Ekonomisë
ÇFARË MBËSHTETJE MUND
TË FITOJ?

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)
Mbështetje për fillim të biznesit për
të rinj

Mbështetje në para për hapje të
ndërmarrjes

NË CILIN RAST DUHET TË PËRDOREN? CILAT NEVOJA PËRMBUSH?
Blerje pajisjesh
Rregullim të ambientit të punës
Mbulim shpenzimesh
Regjistrim i firmës
Punësim i personelit të ri
Llogaritje e pagës së të punësuarve
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i personelit
Mbështetje konsultative
Të tjera
Nuk ka kufizim në përdorim

KUJT I DEDIKOHET
MASA?

Studentë në moshë nga 18-30 vjet.
Sipërmarrës të rinj në moshë 18-30 vjet.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: 1, 2 e 4*
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KUSHTE

A MUND TË APLIKOJË
ME MË SHUMË PLANE
BIZNESI?

A MUND TË
APLIKOJ ME DIKË
TJETËR?

Jo. Çdo pjesëmarrës mund të aplikoj
vetëm me një plan biznesi.

Po. Mund të aplikoni së paku 4 persona me një
plan biznesi( në partneritet).

SI DO TË VLERËSOHEN PLANET E BIZNESIT?

14

Kritere
Pamja e faqes kryesore
Rezyme
Përshkrim i produkteve dhe/ose shërbimeve
Analizë e tregut dhe industrisë
SWOT-analizë
Përshkrim i sistemeve të marketingut dhe shpërndarjes
Përshkrim i procesit prodhues/shërbyes
Menaxhim i burimeve njerëzore
Organizim i firmës (sektorë, struktura...)
Plan financiar
Fizibiliteti i biznesit
Inovacionet e biznesit

Vlera %
2
5
10
13
8
8
10
5
3
13
10
13

ÇFARË ÇMIMI
MUND TË FITOJ?

NËSE FITOJ ÇMIM, A MUND T’I
SHPENZOJË PARATË SI TË DUA?

Çmimi përbëhet nga plaket, vauçer
dhe shpërblim në para në shumë
prej:
Çmimi 1 – 330.000 denarë
Çmimi 2 – 230.000 denarë
Çmimi 3 – 130.000 denarë
Çmimi 4 – 100.000 denarë
Çmimi 5 – 60.000 denarë

Kusht për të shfrytëzuar çmimin në para është të
regjistroni firmë pas përfundimit të konkursit. Pasi
të jepni dëshmi që keni regjistruar firmën, do t’ju
derdhen paratë e fituara dhe pastaj nuk keni kufizim se si do t’i përdorni ato fonde. Për atë arsye
duhet të dorëzoni vendim nga Regjistri Qendror
i Republikës së Maqedonisë për ndërmarrjen e
sapo regjistruar.

PO NËSE PLANI IM I BIZNESIT FITON
NUK REGJISTROJ BIZNESIN?

ÇMIM DHE UNË JAP DORËHEQJE DHE

Në atë rast nuk do të mund të shfrytëzoni çmimin në para.

A MUND TË REGJISTROJË DIKUSH TJETËR FIRMËN NË EMRIN TIM
(PRINDËRIT E MI, MIQTË, ETJ.)?
Jo. Ata që do të dorëzojnë planin e biznesit në shpallje (dorëzuesit) duhet të jenë themelues dhe pronarë të firmës. Për atë arsye duhet të dorëzoni vendim nga Regjistri Qendror i R.
Maqedonisë për ndërmarrjen e sapo regjistruar.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Planet e biznesit do të vlerësohen sipas kritereve të mëposhtme:

Aplikohet me dorëzimin
e planit të biznesit të përgatitur sipas Udhëzimeve
për përgatitje të planit të
biznesit (Aneks 15).

Planet e biznesit mund të jenë
në gjuhën maqedonase ose në
gjuhën shqipe me përkthim në
maqedonisht.
Dorëzohet një kopje në letër dhe
një në formë elektronike në email

Planet e biznesit do të vlerësohen
sipas kritereve të caktuara më
herët(shiko më poshtë).

10 planet më të mira të
biznesit do të prezantohen
para Komisionit.

Nga këto dhjetë, 5 më të mira do
të fitojnë çmim në formë pllakati,
vauçeri dhe të holla.

Aplikuesit e vlerësuar duhet të
regjistrojnë firmë për biznesin e
vlerësuar.

Vendimi nga Regjistri Qendror i RM-së për kompani të
sapothemeluar dorëzohen
në Ministrinë e Ekonomisë.

Në llogari të firmës paguhen të
hollat e çmimit.

CILAT DOKUMENTE
MË NEVOJITEN?
Plan biznesi komplet të përgatitur sipas
udhëzimeve. (Aneks 15 )

Vërejtje: Plani i biznesit duhet
të dërgohet detyrimisht dhe në
formë të shkruar edhe në formë
elektronike

KU DËRGOHEN PLANET E BIZNESIT?
Një kopje në letër dërgohet në arkivin e Ministrisë së Ekonomisë me shënimin:
“Për konkursin për planet e biznesit më të mira dhe për fillim të biznesit„
Adresa: Ministria e Ekonomisë “Jurij Gagarin” 15, 1000 Shkup
dhe
Versioni elektronik nga i njëjti dokument në e-mail: biznisplan@economy.gov.mk

A MUND TË SHFRYTËZOHEN NJËKOHËSISHT DHE MASA TË TJERA?
Nuk mund të shfrytëzohen njëkohësisht dhe kredi dhe grand për vetëpunësim.
Firma që do të regjistrohet mund t’i shfrytëzojë masat e tjera për sipërmarrje të vogla
dhe të mesme.
INFORMACIONE TË RËNDËSISHME SHTESË
Ndiqini me vëmendje Udhëzimet për shkrim të planit të biznesit (Aneks 15 ).
Dorëzoni me patjetër planin e biznesit edhe në formë të shkruar edhe në
formë elektronike.

KONTAKT

Ministra e Ekonomisë
Departamenti për Sipërmarrje dhe Konkurrencë në NMV-në
Sektori për Sipërmarrje
Tel: . +389 2 3093 445; 3093 431; 3093 501 / www.economy.gov.mk

GRANDE

APLIKIM
për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

DOR ACAK

Ministria e Ekonomisë
shpall shpallje.
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FINANCIM TË PROJEKTEVE ME INTERES KOMBËTAR
TË KULTURËS DHE NGA FUSHA E INDUSTRIVE KREATIVE
LLOJ I PËRKRAHJES: GRAND
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA
NË TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

16

1, 2, 3, 4, 5 *

* 1. I/e papunë, paraqitur në Agjencinë e Punës / 2. I/e papunë /i/e paparaqitur në APRM / 3. Pronar i NMV-së / 4.Nxënës/student në
fazën përfundimtare të shkollimit / 5. Zejtar

SEKTORËT EKONOMIK: INDUSTRI KREATIVE

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Kulturës

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)
Bashkëfinancim të projekteve nga
fusha e industrive kreative (për detaje
shih më poshtë tek kushtet).
Industritë kreative nënkuptojnë aktivitete
ekonomike në të cilat shfrytëzohet arti, informatat
dhe dizajni. Aty për shembull mund të përfshihen
sektorë të ndryshëm si reklamat, arkitektura , dizajn
i produkteve, video, film, softver kompjuterik ,
artizanate etj.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË
FITOJ?

Mbulimin e përqindjes nga shpenzimet
e parapara (nuk vërtetohet në mënyrë të
prerë tek shpallja).
Projekte për promovimin dhe zhvillimin
e industrive kreative.
Shpenzime tjera që nevojiten për
realizimin e projektit.

NË CILIN RAST ËSHTË MË E DOBISHME TË PËRDORET? CILAT NEVOJA I PËRMBUSH?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirës së punës
Mbulimi i shpenzimeve të regjisë
Regjistrimi i kompanisë
Punësimi i personave të rinj
Pagesa e rrogave të punëtorëve
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimi i kuadrit
Mbështetje konsulente
Të tjerë
Nuk ka kufizim në destinim

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE:

KUJT I
DESTINOHET?

Personave fizikë qytetarë të RM.
Ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që janë të regjistruar në RQ.
Zejtarëve ose ushtruesve të ndonjë veprimi të zejtarisë.
Vlen edhe për ndërmarrjet e reja.

KUSHTET

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E
DHËNA?

Jo. Bëhet fjalë për mbështetje të pakthyeshme.

PËR ÇFARË PROJEKTE MUND TË APLIKOJ?
Mund të aplikoni në këto fusha:
Arte vizuale (dizajn grafik, dizajn multimedial)
Dizajn industrial, dizajn të prodhimit dhe dizajn mode
Zhvillimin e mediave të reja (të bazuar në internet dhe teknologji të reja)
Dizajn dhe intervenim në hapësirë publike (p.sh zgjidhje kreative për gjelbërimin e
ndonjë hapësire publike si shesh, park, rrugë, etj.).
Manifestime edukative (trajnime dhe punëtori), festivale, manifestime, konferenca,
forume etj., që kontribuojnë për të fituar njohuri të reja, ndarjen e përvojave në këtë
fushë dhe të ngjashme.

TET?
PËR ÇFARË NUK MUND T’I SHFRYTËZOJ MJE
Mjetet nga mbështetja nuk mund të shfrytëzohen për këto aktivitete:
Arte figurative (ekspozita artistike dhe etnologjike, koloni artistike dhe punëtori etj.)
Hulumtime në fushën e trashëgimisë kulturore
Gjëra për konservim dhe restaurim
Manifestime lokale (festivale rrugore, festivale lokale si p.sh, karnavale, pastërmajliada
etj.)
Festivale muzikore dhe koncerte
Manifestime që promovojnë turizëm kulturorë, bukuritë e natyrës dhe vlerat
tradicionale.

A DUHET SË PARI T’I PAGUAJ SHPENZIMET, DHE MË PAS FITOJ
SUBVENCION?

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Vërejtje: Nëse më herët keni shfrytëzuar ndihmën e Ministrisë së kulturës , duhet t’i paguani të gjitha
detyrimet nga ajo mbështetje që të mund prap të aplikoni.

Jo. Për shkak se bëhet fjalë për mbështetje në formë të grantit, mjetet paguhen pas nënshkrimit të
marrëveshjes për mbështetje sipas dinamikës të propozim-projektit.
17

TE?
A MUND TË APLIKOJ ME MË SHUMË PROJEK
Po. Mund të aplikoni me numër të pakufizuar të projekteve, por për mbështetje do të zgjidhet vetëm
një projekt. Do të thotë, grant mund të fitoni vetëm për një projekt edhe pse keni aplikuar me më
shumë projekte.

ÇFARË NË RAST SE DORËZOJ DOKUMENTACION TË CILIN DO TA KONSIDEROJNË JOPËRKATËS?

18

A DO TË MBULOJË MINISTRIA

100% TË SHPENZIMEVE?

Jo. Pritet të keni siguruar financim edhe nga burimet personave apo nga partnerë tjerë, sponsorë etj.
Për këtë duhet të dorëzoni dëshmi përkatëse (shih më poshtë në dokumentacionin e nevojshëm).
Përqindja e pjesëmarrjes nuk është saktësuar.

PËRMES CILAVE KRITERE DO TË VLERËSOHEN PROJEKTET?
Shpallja definon dy sete të kritereve për dy faza të vlerësimit. Që të shqyrtohet projektin në
fazën e dytë, patjetër duhet t’i plotësojë të gjitha kriteret për fazën e parë të përzgjedhjes.
Faza 1 e përzgjedhjes:
Kritere për krijim dhe përpunim të prodhimeve dhe shërbimeve:
Të kenë estetikë, vlerë origjinale, vizionare, praktike dhe të zbatueshme
Të jenë kreative dhe inovative
Të mund të mbijetojnë në treg

Aplikuesi ka resurse përkatëse teknike, organizative dhe njerëzore që ta realizojë projektin me
sukses

*D
 uhet t’i plotësoni të gjithë 4 kriteret dhe në mënyrë obligative të dorëzoni skicë të prodhimit/
shërbimit (shiko më poshtë në dokumentet e nevojshme).

Kritere për ngjarje edukative:
Të organizohet nga ana e njerëzve profesionist nga fusha e industrive kreative.

Të marrin pjesë ekspertë me renome rajonale dhe botërore, profesorë dhe persona kreativ
nga kjo fushë.

Tema e ngjarjes të kontribuojë për zhvillimin e industrive kreative, për përfitimin e njohurive
dhe përvojave të reja.

*  Duhet t’i plotësoni të gjithë 3 kriteret.
Faza 2 e përzgjedhjes –vlerësimi i mëtutjeshëm i cilësisë së projekteve:
Cilësia e konceptit programorë dhe sa është aktual projekti.
Koncept i qartë dhe profesionist i strukturës së projektit.
Qëllime të qarta afatshkurtra dhe afatgjata të projektit dhe efektet e pritura nga ai.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Nëse dorëzoni dokumentacion jo të plotë apo nuk e shfrytëzoni formularin e paraparë, aplikimi juaj
nuk do të shqyrtohet.

APLIKIMI

Bëni një kontroll!
Persona fizikë qytetarë të RM ose subjekt juridik i regjistruar në RQ (ndërmarrje e vogël
apo e mesme, zejtarë, tregtarë individual, shoqatë etj.).
Selia është në R. e Maqedonisë.
Nëse më herët keni shfrytëzuar ndihmën e Ministrisë së Kulturës – duhet t’i paguani të
gjitha detyrimet sipas marrëveshjes.
Keni siguruar mbështetje financiare edhe nga burime të tjera.
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe janë të plota.

MËNYRA E APLIKIMIT
Vërejtje: Kushtet e
aplikimit janë theksuar në
shpalljen publike. Ndiqni
dhe lexoni me vëmendje
shpalljet.
Vërejtje: Paraqitjet e
dorëzuara pas afatit nuk do të
shqyrtohen.

Shpallje publike për aplikim
Shpallja publikohet në gazetat ditore dhe faqen e internetit të
Ministrisë së Kulturës www.kultura.gov.mk
Shpallja zakonisht është e hapur 30 ditë nga publikimi. Për këtë,
ndiqni me kujdes afatet.
Dokumentacioni dorëzohet tek Arkivi i Ministrisë së Kulturës në
rrugën “Gjuro Gjakoviq” 61, 1000 Shkup. Mund ta dërgoni edhe
nëpërmjet postës (kështu do të shihet data në vulën e postës)
apo në dorë deri orën 16.30 gjatë ditëve të punës.
Ministria do t’i njoftojë kandidatët se a do t’u përkrahet projekti.
Rezultatet do të publikohet në faqen e internetit të Ministrisë.

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Bëni një kontroll!
Plotësoni Fletëparaqitjen e cila mund të shkarkohet në faqen e internetit të Ministrisë së
Kulturës www.kultura.gov.mk) – Shiko Aneks 24:
Biografia e aplikuesit (vlen edhe për persona fizik dhe juridik)
Vërtetime, falënderime, pllakate etj. nëse më herët keni zbatuar projekte të tilla.
Për personat juridik, kopje nga Vendimi për Regjistrim në Regjistrin Qendrorë – Këtë
dokument duhet ta keni gjatë regjistrimit.
Shkresë nga ndonjë partner ekonomik/financiar i cili e vërteton përqindjen, gjegjësisht
sasinë e pjesëmarrjes financiare në projekt.
Deklaratë nga aplikuesi se deri më tani nuk ka shfrytëzuar mjete nga Buxheti i RM për
asnjërën nga qëllimet e kësaj mase –Ky dokument duhet të jetë i verifikuar me patjetër
në noter.
Për persona fizikë –certifikatë për nënshtetësisë.
Për projektet që kanë të bëjnë me krijimin dhe përpunimin e prodhimeve dhe
shërbimeve duhet të dorëzohet skicë, model, fotografitë apo të ngjashme nga prodhimi
gjegjësisht shërbimi për të cilin e dorëzon projektin
Dokumentet/ materiale të tjera për rishpjegim të projektit që konsideroni se duhet t’i
dorëzoni për projektin.

GRANDE

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

DOR ACAK

KUSHTET PËR APLIKIM
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A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ka kufizime.
TË DHËNA TË RËNDËSISHME SHTESË
Gabimet më të shpeshta të aplikuesve:
- Dokumentacion jo të plotë
- Dokumentet nuk dorëzohen në afatin e saktë
- Projekti nuk është nga fushat e parapara për mbështetjen e konkursit.

20

KONTAKT

Ministria e Kulturës
Sektori për Integrime Evropiane, Politika Kulturore dhe Industri
Kreative
Теl: .+389 2 3207-433 и 3207-44
Personi përgjegjës: Zorica Cvetanova
www.cultura.gov.mk

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Pas shpalljes së shpalljes, Ministria e Kulturës organizon takim informativ në të cilin
mund të informoheni për detajet lidhur me aplikimin.

INSTRUMENTI PËR NDIHMË PARAADERUESE TË BASHKIMIT EVROPIAN
PËR ZHVILLIMIN RURAL (IPARD) MASA 302 – DIVERSIFIKIMI DHE ZHVILLIMI I
AKTIVITETEVE RURALE DHE EKONOMIKE
LLOJ I PËRKRAHJES: GRAND
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË TRI
VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET:

TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE ME KUFIZIME TË CAKTUARA
2 dhe 5 *

* 2. I/e papunë /i/e paparaqitur në APRM / 5. Zejtar

SEKTORËT EKONOMIK: BUJQËSI

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomizimit të Ujërave,
Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)
Krijimin e vendeve të reja të punës dhe
mbajtjen e atyre ekzistuese, përmes
zhvillimit të aktiviteteve për mikrobiznese.
Zhvillim ekonomik në mjediset rurale dhe
ndaljen e shpërnguljes së popullatës.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND
TË FITOJ?

Mbështetje financiare sasia e të cilës varet nga
kapaciteti i kompanisë suaj/dyqan për zejtari.
Keni obligim për investim personal prej
minimum 3000 euro.

NË CILIN RAST ËSHTË MË E DOBISHME TË PËRDORET? CILAT NEVOJA I PËRMBUSH?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirës së punës
Mbulimi i shpenzimeve të regjisë
Regjistrimi i kompanisë
Punësimi i personave të rinj
Pagesa e rrogave të punëtorëve
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimi i kuadrit
Mbështetje konsulente
Të tjerë
Nuk ka kufizim në destinim

KUJT I DESTINOHET?
Kompani të regjistruara si shoqata tregtare (përfshirë edhe tregtarin individual)
Zejtari
Ekonomi bujqësore ( bujk i regjistruar në regjistrin e ekonomive bujqësore)
Kooperativë bujqësore

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE:
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Për çfarë lloj investimi bëhet fjalë?
1. Investime për vendosjen dhe përmirësimin e aktiviteteve jobujqësore
prodhuese në mjediset rurale si:
Krijimin e kapaciteteve të vogla për prodhimin e ushqimit
Aktivitete joushqimore- përpunim (prodhimin e mjaltit, therjen, përpunimin e
lëngjeve, konservim etj.)
Vendosjen dhe modernizimin e qendrave blerëse për prodhime nga pylli
Promovimin e zejeve tradicionale
Mbështetje për veprimtari shërbyese në mjediset rurale (shërbime jobujqësore si
p.sh. riparime të vogla, banjë, shërbime për ondulim etj).

Vërejtje: Listë të hollësishme të aktiviteteve konkrete mund të gjeni në Udhëzimin e AMFBZhR http://
ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
2. Investime për diversifikimin e të ardhurave bujqësore:
Zbatimin e sistemeve alternative për prodhim bujqësorë (përparimin e prodhimtarisë
nëpërmjet investimit në teknologji dhe qasje të reja).
3. Grup investimesh për sigurimin e shërbimeve bujqësore në mjedise rurale:
Vendosjen e “Unazave makinerike” (sisteme të makinave, materialeve dhe pajisjeve të
nevojshme për prodhimtari)
Vendosjen dhe përparimin e shërbimeve private veterinere
4. Grup investimesh për promovimin e turizmit rural:
Ndërtim/rinovim dhe modernizim të objekteve për turizëm rural
Ndërtim/ rinovim dhe modernizim të kapaciteteve për akomodim në vend të hapur
(kampe dhe të ngjashme).

PËR ÇFARË KANË TË BËJNË KRITERET E PËRZGJEDHJES?
Llojin e aplikuesit (kompania e juaj)
Kapacitetin e aplikuesit (kompania, zejtari etj.) – madhësia, numri i të punësuarve etj.
Arsimin e personit të autorizuar (udhëheqësi, drejtori, pronarët)

CILAT JANË SHPENZIMET E
PAPRANUARA?

Vërejtje: Listë të hollësishme për atë se cilat shpenzime
lejohen e cilat jo, mund të gjeni në Udhëzimin e
AMFBZhR-së http://ipardpa.gov.mk/Root/mak/
default_mak.asp

Mjetet nga kjo masë nuk mund
të shfrytëzohen për:
tatime, përfshirë edhe TVSh-ja
dogana dhe shpenzime importi apo shpenzime të tjera
blerje, marrje hua apo dhënie kapar për tokë dhe objekte ekzistuese
gjoba, gjoba financiare dhe shpenzime të kontesteve gjyqësore

GRANDE

KUSHTET
për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

DOR ACAK
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(Të dhënat janë dhënë në bazë të programit IPARD 2007-2013)

Vërejtje: Kushtet konkrete saktë do të theksohen në shpalljen publike dhe Udhëzimin. Për këtë lexoni
me kujdes.

Aplikacioni me gjithë dokumentacionin kthyes dorëzohet deri
tek Agjencia për Mbështetje
Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural

Aplikacionet vlerësohen
pas kritereve të përcaktuara
saktë.

Nënshkruhet marrëveshje me
projektet e mbështetura më pas
vijon faza e implementimit dhe
shpalljes.

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Formularët e nevojshëm nga “Kërkesa për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi IPARD” si dhe
“Udhëzim për shfrytëzues të mjeteve nga Programi IPARD” në version elektronik mund të
merren nga faqja e internetit të Agjencisë:
HYPERLINK „http://www.pa.gov.mk“www.pa.gov.mk и www.ipardpa.gov.mk

EDHE MASA TJERA?
A MUND NË NDËRKOHË TË SHFRYTËZOJË
Nuk ka kufizime.
TË DHËNA TË RËNDËSISHME SHTESË
Mund të dorëzoni më shumë kërkesa në bazë të masave të ndryshme
në një shpallje publike.
Mund të dorëzoni një kërkesë në një shpallje publike në suazat e një
mase.
Rekomandim: Lexoni me kujdes udhëzimin!

KONTAKT
Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural
Теl: 02 3097 450 / 02 3097 454
www.ipardpa.gov.mk / www.pa.gov.mk / ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

GRANDE

APLIKIMI

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

DOR ACAK

shpenzime operative
makina dhe pajisje të përdorura
shpenzime bankare, shpenzime për garanci dhe shpenzime të ngjashme
shpenzime nga ndryshimi i kursit revizorë të lidhura me llogarinë të euro të IPARD
pjesëmarrje personale në të mira materiale, shërbime etj.
blerjen e të drejtave për prodhime bujqësore, prodhime nga kafshët, bimë vjetore dhe
mbjelljen e tyre
çdo mirëmbajtje, amortizim dhe shpenzime për qira
shpenzime të administratës publike në menaxhimin dhe zbatimin e ndihmës,
gjegjësisht ato të strukturës operative dhe, në veçanti- shpenzime të regjisë, qira dhe
rroga të personelit i angazhuar për aktivitete të menaxhimit, zbatimi, ndjekjes dhe
kontrollit.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave
tel: 02 313 44 77 / www.mzsv.gov.mk
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SUBVENCIONIM

PROGRAMI PËR VETËPUNËSIM
LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM

ПРИРАЧНИК

KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME
KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: 1, 2 *
* 1. I/e papunë, paraqitur në Agjencinë e Punës / 2. I/e papunë /i/e paparaqitur në APRM

SEKTORËT EKONOMIK:

GJITHË SEKTORËT EKONOMIKË

Institucioni përgjegjës: Agjencia e Punësimit e RM-së

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Përkrahje për fillim të biznesit për ulje të papunësisë

FITOJ?
ÇFARË PËRKRAHJE MUND TË
trajnim për zhvillim të planit të biznesit dhe marketing
këshilla dhe mjete financiare për regjistrim të ndërmarrjeve
ndihmë profesionale dhe 185.000 den. për furnizim të pajisjeve dhe/ose repromateriale
50 ndërmarrjet më të suksesshme mund të fitojnë mjete shtesë prej 92.000 den. për
furnizim me pajisje dhe/ose materiale dhe
këshilla nga ekspertët pas regjistrimit të biznesit

NË CILAT RASTE ËSHTË MË MIRË QË TË SHFRYTËZOHEN? ÇFARË NEVOJASH PLOTËSON?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirave afariste
Mbulimi i harxhimeve fikse
Regjistrimi i ndërmarrjes
Punësimi i punëtorëve të ri
Pagesa e pagave të punëtorëve
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Përkrahje konsultative
*Vërejtje e rëndësishme: Nëse jeni person i papunë
Tjetër
i paparaqitur në APRM, së pari duhet të paraqiteni,
Nuk ka përkufizim për qëllimin e mjeteve
ndërsa pas një muaji mund të aplikoni për këtë
program.

PËR KË ËSHTË
DESTINUAR?

SUBVENCIONIM

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE PËR THEMELIMIN E BIZNESEVE

Të papunët të evidentuar në Agjencinë e Punësimit të RM (APRM)
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KUSHTET

NËSE FITOJ PËRKRAHJE A
MUND TË EVIDENTOHEM
NJËKOHËSISHT SI I
PAPUNË?

ÇFARË NËSE BIZNESI
IM NUK KA SUKSES?

26

ÇFARË NËSE PLANI I BIZNESIT TIM ËSHTË ZGJEDHUR PËR PËRKRAHJE, NDËRSA
UNË Е BRAKTIS PROGRAMIN DHE NUK E REGJISTROJË BIZNESIN?
Në këtë rast nuk mund të evidentoheni si i papunë në APRM, së paku 1 vit, duke filluar prej
ditës së braktisjes së programit.
Vërejtje: kushtet konkrete do të përcaktohen në marrëveshje. Për këtë lexoni me kujdes kontratat që
do t’i nënshkruani.

APLIKIMI

Informatë: Deri tani, mbi 80% e bizneseve të përkrahura, punojnë mbi 3 vjet me sukses.

Dy herë në vit bëhet shpallja e
shpalljeve publike dhe zgjat dy
javë.

Aplikohet në qendrat rajonale të punësimit APRM
(shiko kontaktet).

Gjatë aplikimit do të merrni
material për përgatitje që do t’ju
ndihmojë për të aplikuar.

Plotësohet pyetësor - aplikacion
i cili përbëhet nga 3 pjesë: 1)
arsimimi dhe trajnimet e bëra; 2)
përvojat e mëhershme të punës
dhe aktivitetet e biznesit , 3)
vlerësimi i dijeve, përkatësisht
testim për velerësimin e e
shkathtësive të sipërmarrjes.

Sipas grumbullimit të
pikëve të pyetsorit bëhet
përzgjedhja e kandidatëve
të cilët do të vazhdojnë
në trajnim për planifkim
biznesi.

Në trajnim profesionistët i
ndihmojnë kandidatët të
zhvillojnë idenë e biznesit.

Personat me ide afarsite më të
mira bëjnë planet afariste.

Komision i pavarur vlerëson
planet afariste.

Planet më të mira afariste marrin
përkrahje financiare dhe këshilla
për regjistrimin e biznesit.
Nënshkruhet marrëveshje.

CILAT DOKUMENTE MË DUHEN?
Pyetësor për aplikim (mbushet në Qendrat)
Nënshkrim i deklaratës për pëlqim për inkuadrim të aktiviteteve të mëtutjeshme
Ide të përgatitura për biznes (në fazën e mëtutjeshme)

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Nëse e shfrytëzoni programin dhe keni
themeluar ndërmarrje, së paku 4 vjet nuk
mund të evidentoheni si i papunë.

Nëse e mbyllni biznesin në afat prej 1 viti duhet të
ktheni 80% të mjeteve financiare që i keni marrë,
në afat prej 12 muajsh.
Nëse e mbyllni biznesin në afat prej 2 vitesh duhet
të ktheni 60% të mjeteve financiare që i keni
marrë, në afat prej 12 muajsh

ПРИРАЧНИК

Nuk mund të shfrytëzohet njëkohësisht edhe kredi për vetëpunësim, por pasi që të
regjistrohet ndërmarrja mund të shfrytëzohen edhe programe të tjera për ndërmarrje të
vogla dhe të mesme.
INFORMATA PLOTËSUESE TË RËNDËSISHME
Gabime më të shpeshta të aplikantëve:
Nuk i plotësojnë kushtet të parapara me shpalljet publike.
Nuk janë të evidentuar në APRM.
Rekomandim: me kujdes lexoni shpalljet publike.

KONTAKT
www.avrm.gov.mk
www.samovrabotuvanje.mk
e-mail: info@zvrm.gov.mk
Shërbimi Qendrorë i Agjencisë së Punësimit të RM-së tel: (02) 3111-850 në
Qendrat e punësimit të APRM-së
Berovë Marshall Tito p.n. 033/ 471-153

Krushevë Nikolla Gjurkoviç nr. 10 048/ 477-033

Manastir Gjorçe Petrov p.n. 047/ 237-154

Kumanovë Todor Velkov p.n. 031/ 422-077

Valandovë 4 Korrik nr. 5 034/ 382-052

Makedonski Brod Partizanska nr.10 045/ 274-159

Veles Petre Prliçko nr. 34 043/ 231-590

Negotinë Pekarev nr.5 043/ 361-799

Vinicë Marshall Tito p.n. 033/ 363-301

Ohër 77 Nëntori nr.264 046/ 254-115

Gjevgjeli Boris Karapuzov nr.1 034/ 211-930

Prilep Lado Lopeco p.n. 048/ 418-361

Gostivar Kej Vardar nr.1 042/ 218-015

Probishtip Miro Baroga p.n.032/ 483-187

Dibër 8 shtatori p.n. 046/ 831-335

Radovish Мarshall Tito nr.4 032/ 607-015

Dellçevë bul. Maqedonia p.n. 033/ 411-106

Resnjë Ivo Lola Ribar nr.36 047/ 452-520

Demir Hisar Marshall Tito p.n. 047/ 276-355

Sveti Nikollë Leninova p.n. 032/ 443-920

Kavadarci 7 Shtatori p.n. 043/ 411-729

Shkup Vasil Gjorgov p.n. 02/ 3138-434

Kërçovë Bul. Liria p.n. 045/ 225-232

Strugë Proleterska Brigada nr.66 046/ 781-962

Koçan Veljko Vllahoviç 033/ 272-205

Strumicë 1 Maj nr.36 034/ 322-783

Kratovë Goce Dellçev nr.62 031/ 481-105

Tetovë Bllagoja Toska nr.23 044/ 22-449

Kriva Pallankë Marshall Tito nr.167 031/ 375-147

Shtip Goce Dellçev nr. 91 032/ 385-339

SUBVENCIONIM

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

A MUND TË SHFRYTËZOJ NJËKOHËSISHT EDHE PROGRAME TË TJERA?
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PROGRAMI PËR
SUBVENCIONIMIN E PUNËSIMIT
LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME
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SEKTORËT EKONOMIK: GJITHË SEKTORËT EKONOMIKË

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Agjencia e Punësimit të RM-së
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Punësimi i personave që më vështirë punësohen

FITOJ?
ÇFARË PËRKRAHJE MUND TË
Për punësim të një personi nga grupi i parë (shih më poshtë) 13.000 den. për pagën
bruto mujore për 6 muajt e parë. Por, personin duhet ta punësoni minimum 18 muaj.
Për punësim të një personi nga grupi i parë (shih më poshtë) 14.000 den. për pagën
bruto për 6 muajt e parë dhe shtesë prej 3.000 den. në muaj si participim për përshtatje
të personit në punë në 6 muajt e parë. Por, personin duhet ta punësoni minimum 18
muaj.

NË CILAT RASTE ËSHTË MË MIRË QË TË SHFRYTËZOHEN? ÇFARË NEVOJASH PLOTËSON?
Furnizim me pajisje
Rregullimi i hapësirave afariste
Mbulimi i harxhimeve fikse
Regjistrimi i ndërmarrjes
Punësimi i punëtorëve të ri
Pagesa e rrogave të punëtorëve
Investimi në teknologjitë e reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Përkrahje konsultative
Tjetër
Nuk ka përkufizim për qëllimin e mjeteve

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË

ПРИРАЧНИК

Punëdhënësit që duan të punësojnë persona të papunë të
paraqitur në APRM nga grupet:

1. Grupi i parë
Të papunë një kohë të gjatë (të evidentuar në APRM 5 ose më shumë vjet)
Persona të moshuar prej 50 deri 59 vjet
Persona të rinj deri në 29 vjet

JANË MË TË RËNDËSISHME NGA
AFTËSITË E ATYRE QË DO T’I PUNËSOJË,
OHIN KUSHTET KËTË?
KATEGORITË E PËRMENDURA. A E PARASH
Pikërisht ashtu. Personat që doni t’i punësoni duhet me profilin e tyre të profesionit t‘u
përgjigjen nevojave të punëdhënësit. Evidenca e APRM-së përmban të dhëna.

KUSH NUK KA TË DREJTË TË APLIKOJË?
Punëdhënësi që ka ulur numrin e punëtorëve 6 muaj para shpalljes, përveç nëse ajo
ka ndodhur për shkak të kalimit të afatit të caktuar, pensionim ose vdekje.

SUBVENCIONIM

2. Grupi i dytë (grupe të pambrojtura):
viktima të dhunës në familje
persona me status fëmijë pa prindër dhe mbrojtje familjare
persona pa strehë
ish përdorues të drogës
Vërejtje: Çdo shpallje
prindër të fëmijëve në rrugë
përmban informata
viktima të tregtisë me njerëz
konkrete për cilat grupe
përfshihen. Ndiqni shpalljet
prindër që kujdesen vetë
në APRM.
romë
persona të dënuar pas lëshimit nga institucionet edukuese penale

KUSHTET

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DEDIKOHET
PROGRAMI?

Punëdhënësi gjatë aplikimit është i obliguar që t’i ketë paguar të gjitha tatimet dhe
kontributet para shpalljes së konkursit publik.

A KA NDONJË PËRKUFIZIM PËR PERSONAT

QË DO T’I PUNËSOJË?

Me këtë masë nuk mund t’i punësoni personat që i keni pushuar më parë nga puna.

Vërejtje: kushtet konkrete do të përcaktohen në marrëveshje. Prandaj lexoni me kujdes kontratat që
do t’i nënshkruani
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Më shumë informacione mund të gjeni në 30
Qendrat e punësimit të APRM-së në Maqedoni atje
ku aplikoni.

APRM-ja në faqen e internetit shpall listën e
punëdhënësve të aprovuar dhe të refuzuar nga
ana e Këshilit Mbikqyrës. Ata që do të refuzohen
kanë të drejtë të ankohen.

Nënshkruhet marrëveshje ndërmjet APRM-së dhe
punëdhënësit me kushtet konkrete, të drejtat
dhe obligimet

CILAT DOKUMENTE
MË DUHEN?
Aplikacion nga punëdhënësi.
Dokumente shtesë për
punëdhënësin.
Dokumentacioni për të punësuarin
me subvencionim (në fazën e më
vonshme).

Vërejtje: Informata për
dokumentacionin do t’i merrni në
Qendrat për punësim të APRMsë. Lexoni me kujdes shpalljen
publike.

A MUND TË SHFRYTËZOJ NJËKOHËSISHT EDHE PROGRAME TË TJERA.
Nuk janë përmendur kufizime.
INFORMATA TË RËNDËSISHME SHTESË
Gabimet më të shpeshta të aplikantëve:
Nuk i plotësojnë kushtet e parapara në shpalljet publike.
Rekomandim: Lexoni me kujdes shpalljen publike.

KONTAKT
www.avrm.gov.mk
Kontakt qendra e Agjencisë së Punësimit të RM-së
tel: 02-3138-434 në
Qendra e punësimit e APRM-së
(shiko fq. 27)

GRANDE

APLIKIMI
për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

DOR ACAK
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Publikohet shpallja publike nga APRM-ja e cila
zakonisht zgjat 10 ditë kalendarike.

TRAJNIM TE PUNËDHËNËS I NJOHUR
ME PUNËSIM TË SUBVENCIONUAR

ПРИРАЧНИК

LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE ME KUFIZIME TË CAKTUARA
KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: 1, 3, 5
* 1. I/e papunë, paraqitur në Agjencinë e Punës / 3. Pronar i NMV-së / 5. Zejtar

SEKTORËT EKONOMIK: GJITHË SEKTORËT EKONOMIKË

Institucioni përgjegjës: Agjencia e Punësimit e RM-së
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Përkrahje e trajnimit të përshtatshëm për personat e
papunë te punëdhënës dhe punësimi i tyre

FITOJ?
ÇFARË PËRKRAHJE MUND TË
3 muaj nga 5.700 den. me përfshirje të sigurimit për fatkeqësi gjatë punës ose sëmundjes
profesionale gjatë trajnimit (përgatitje për punësim).
3 muaj subvencionim nga 13.000 den. rrogë bruto për personat që do të punësohen pas
periudhës së trajnimit.

NË CILAT RASTE ËSHTË MË MIRË QË TË SHFRYTËZOHEN? ÇFARË NEVOJASH PLOTËSON?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirave afariste
Mbulimi i harxhimeve fikse
Regjistrimi i ndërmarrjes
Punësimi i punëtorëve të rinj
Pagesa e rrogave të punëtorëve
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Përkrahje konsultative
Tjetër
Nuk ka përkufizim për qëllimin e mjeteve

KUJT I DEDIKOHET
PROGRAMI?

SUBVENCIONIM

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM

Punëdhënësit që kanë nevojë për punësim që janë trajnuar më
parë.
Persona të papunë të paraqitur në APRM edhe atë: persona nga
50-59 vjet; më të rinj se 29 me shkollë fillore dhe të mesme të
mbaruar; dhe të papunë një kohë të gjatë.
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KUSHTET

PËR PUNËDHËNËS
KU DHE SI DO TË
BËHET TRAJNIMI?

Trajnimi do të bëhet në hapësirat e punëdhënësit
sipas Programit që do ta paraqesë.
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Punëdhënësit kanë obligim të punësojnë së paku 50% të personave të papunë të përfshirë
në trajnim me orar të plotë pune dhe kështu në tre muajt e parë fitojnë subvencionim për
rroga.

PËR SA KOHË JAM I OBLIGUAR TË PUNËSOJ PERSONAT DHE ÇFARË DO TË
NDODHË NËSE NDËRPRITET MARRËDHËNIA E PUNËS?
Personi duhet të mbahet në punë në 12 muajt e ardhshëm pas kalimit të periudhës të
subvencionit ose në vendin e tij të punësoj person nga grupi i njëjtë qëllimor.

E NUMRIT TË
A KA RREGULL NË LIDHJE ME NDRYSHIMIN

PUNËSUARVE?

Nuk mund të aplikojë punëdhënës që ka zvogëluar numrin e punëtorëve në kohë të
pacaktuar 6 muaj para shpalljes publike dhe deri në nënshkrimin e marrëveshjes për
subvencionim.

PËR TË PAPUNËT
PËRVEÇ SE DUHET TË JENË TË PARAQITUR/ TË PARAQITURA NË EVIDENCËN E
APRM-SË SI TË PAPUNË A KA KUSHTE SHTESË OSE PËRPARËSI?
Përparësi kanë: personat e moshës 50-59 vjet; të rinjtë deri 29 vjet me shkollë fillore dhe të
mesme të mbaruar; persona të papunë një kohë të gjatë.

ROJNË
ÇFARË FITOJNË PERSONAT QË DO TA MBA
NGA PUNËDHËNËSIT?
HEN
ËSO
PUN
TË
TRAJNIMIN, NDËRSA NUK DO
Ata persona marrin vërtetim nga ana e
punëdhënësit për realizim të trajnimit praktik.

Vërejtje: kushtet konkrete do të
jenë të theksuara në marrëveshjen
midis APRM-së, punëdhënësve dhe
kandidatëve të papunë. Lexoni
me kujdes marrëveshjet që do t’i
nënshkruani.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

ËSOJ?
SA PERSONA KAM PËR OBLIGIM TË PUN

Bëni verifikim!
Për punëdhënësit
Jeni regjistruar si person juridik.
Numri i personave të punësuar në kohë të pacaktuar 6 muaj para shpalljes dhe deri në
nënshkrimin e marrëveshjes për subvencionim nuk duhet të zvogëlohet.
Përgatitni dhe dorëzoni Plan/Programe për trajnim sipas formularit të përgatitur më
parë.
Keni dorëzuar fletëparaqitje në Qendrën e Punësimit të APRM-së me dokumentacion të
përshtatshëm sipas shpalljes publike.
Për të papunët
Jeni paraqitur në APRM si person i papunë dhe jeni duke kërkuar punë në mënyrë aktive.
Jeni paraqitur në klubin e punëtorëve të Qendrave të punësimit të APRM-së.

CILAT DOKUMENTE MË DUHEN?
Për punëdhënësit
Fletëparaqitje
Plan/Program për trajnim sipas formularit
të përgatitur më parë
Për të papunët
Fletëparaqitje

Vërejtje: informata të sakta për
dokumentacionin shtesë do të merrni
në Qendrat e punësimit dhe në shpalljen
publike. Lexoni me shumë vëmendje
shpalljen.

EDHE PROGRAME TË TJERA?
A MUND TË SHFRYTËZOJ NJËKOHËSISHT
Nuk janë theksuar kufizime.

SUBVENCIONIM

APLIKIMI
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

KUSHTET PËR APLIKIM

INFORMATA TË RËNDËSISHME SHTESË
Мerrni informatat të detajuara për dokumentacionin e nevojshëm në
Qendrat e punësimit të APRM-së.

KONTAKT
www.avrm.gov.mk
Kontakt Qendra e Agjencisë së Punësimit e RM-së tel: 02-3138-434 në
Qendra e punësimit të APRM-së
(shiko fq. 27)
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PËRKRAHJE FINANCIARE PËR SIPËRMARRJE TË GRAVE
LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË TRI
VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: GRAVE
KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
SEKTORËT EKONOMIK: PRODHIMTARI DHE INDUSTRI*, SHËRBIME**
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INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Ekonomisë

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Subvencione për ndërmarrje në pronësi të grave ose të
udhëhequra nga gratë

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË MARR?
Mbulimin e 60% të shpenzimeve të dëshmuara.
Subvencione maksimum deri në 120.000 denarë
Shpenzime të destinuara për:
-

Furnizim me pajisje, mjete dhe inventar

-

Rregullim/përmirësim i hapësirës afariste

-

Përkujdesje/ruajtjen e fëmijëve të moshës parashkollore (60% e shpenzimeve
për çerdhe ose dado, por jo më shumë se 30.000 denarë).

NË CILIN RAST ËSHTË MË MIRË TË SHFRYTËZOHET? ÇFARË NEVOJASH PLOTËSON?
Furnizimi me pajisje
Rregullim të hapësirës afariste
Mbulimin e shpenzimeve të larta
Regjistrim të firmës
Punësimin e personave të ri
Mbulimin e rogave për të punësuarit
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Mbështetje konsultuese
Tjera
Nuk ka kufizime për përdorimin e tyre

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

* Vetëm: prodhimtari bujqësore primare
** Përveç fushave: arsim, shkencë, turizëm, shëndetësi, avokaturë, noteri, përmbarues, drejtorë falimentues, vlerësues etj.

ПРИРАЧНИК

Vërejtje: nevojitet
që ndërmarrja të jetë
formuar të paktën 1
muaj para botimit të
shpalljes.

Ndërmarrje në pronësi të grave (të paktën 51% të pronësisë)
dhe
Të drejtuara nga gratë (Gratë janë në pozitën e drejtorit
ekzekutiv ose drejtor i përgjithshëm)
Gra sipërmarrëse
I përshtatshëm është edhe për ndërmarrje të reja të
formuara

EN?
A DUHET T’I KTHEJ MJETET PASI TË MË JEP
Jo, mbështetja është e pakthyeshme.

PËR ÇFARË NUK MUND T’I PËRDOR MJETET?
Mjetet e subvencionit nuk mund të shfrytëzohen për:
Furnizim me material harxhimi dhe automjete
TVSh për harxhimet për se kërkohet bashkëfinancimi
Doganë për harxhimet për se kërkohet subvencioni
Dallimet e kurseve
Qira për hapësirë afariste e të ngjashme.

A DUHET MË SË PARI T’I PAGUAJ HAR
FITOJ SUBVENCION?

XHIMET, E MË PAS

Po. Mjetet paguhen vetëm në bazë të dëshmive për harxhime të bëra për dedikimin e
dhënë. Në fillim duhet të dorëzohet dokument për harxhimet e bëra (fatura, fletëpagesa
dhe dokumente të tjera kontabiliteti) dhe më pas paguhet subvencioni në vlerë 60% të
harxhimeve.

SUBVENCIONIM

KUSHTET

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I
DEDIKOHET?

SA HARXHIME DUHET TË BËJ QË TA SHFRYTËZOJ MBËSHTETJEN NË MAKSIMUM?
Mbështetja e përgjithshme për të gjitha harxhimet e bëra nuk mund të tejkalojë 120.000
denarë. Për shembull, për t’u fituar shuma maksimale prej 120.000 denarë duhet të
dorëzoni dokumente për harxhimet e bëra në vlerë prej 200.000 denarë.

CILAT JANË KUSHTET
PËR HARXHIMET PËR
RUAJTJEN E FËMIJËVE?

Harxhimet për përkujdesje/ruajtje të fëmijëve mund t’i
shfrytëzojnë vetëm gra që fillojnë biznes. Shuma maksimale
është 30.000 denarë.
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N TË CILIN DO TA KONSIDEROJNË
ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACIO
TË PAPËRSHTATSHËM?
Në qoftë se vërtetohet se një pjesë e dokumentacionit nuk përgjigjet për mjetet e
destinuara, i njëjti nuk do pranohet dhe ai harxhim do ju merret. Për shembull, nëse keni
dorëzuar dokumente për furnizim me pajisje dhe rregullimin e hapësirës, dhe vërtetohet
se dokumentacioni për pajisje nuk është i plotë, atëherë do t’ju paguhet subvencion vetëm
për rregullimin e hapësirës.
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APLIKIMI

Nëse e mbyllni biznesin në afat prej 1 viti pas shpalljes së shpalljes publike, personithemelues është i obliguar të kthej 80% nga mjetet e ndara financiare në periudhë prej 12
muajve. Kjo nuk vlen në rast të vdekjes ose invaliditetit të përhershëm.

KUSHTET PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Firma është në pronësi dominuese të grave (mbi 51%) dhe udhëhiqet nga gratë.
Firma është regjistruar të paktën 1 muaj para shpalljes së shpalljes.
Selia e firmës është në R. e Maqedonisë.
Ka minimum dy të punësuar në kohë të pacaktuar (pronarja dhe një i punësuar tjetër).
Është realizuar rezultat financiar pozitiv në vitin paraprak (nuk janë në humbje). Kjo nuk
vlen nëse firma është themeluar para fundit të vitit paraprak dhe nuk ka qenë e obliguar
të dorëzojë llogari përfundimtare.
Janë paguar të gjitha detyrimet ndaj shtetit dhe të punësuarve.
Firma nuk është në proces falimentimi ose likuidimi.
Nuk ka shfrytëzuar mbështetje financiare nga e njëjta masë në dy vitet e më mëparshme.
Veprimtaria nuk është në njërën nga këto fusha:
- Tregti
- Prodhimtari bujqësore primare dhe peshkim
- Arsim dhe shkencë
- Turizëm
- Persona juridik dhe/ose fizik që kryejnë veprimtari në sferën e shëndetësisë,
avokaturës, noterisë, përmbaruesit, drejtorëve falimentues, vlerësues e tjerë.
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe janë të kompletuara.

MËNYRA E APLIKIMIT
Shpallje publike për aplikim në tremujorin e parë
të vitit (nga janari deri në mars).
Shpallja publikohet në gazetat ditore dhe në
faqen e internetit të Ministrisë së Ekonomisë.
www.economy.gov.mk

Vërejtje: Kushtet për
aplikim janë theksuar në
shpalljen publike. Ndiqni
dhe me vëmendje lexoni
shpalljet.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

ÇFARË NËSE BIZNESI IM NUK KA SUKSES?

ПРИРАЧНИК

Vërejtje: Dokumentacioni i plotësuar
tërësisht dorëzohet në origjinal ose kopje
të vërtetuara në noter.

Bëni një kontroll!
Formular „Kërkesë – ZHP 2014“ ( mund të merret në arkiv ose në faqen e internetit www.
economy.gov.mk.) Shiko Aneks 5
Gjendja vijuese nga Regjistri Qendror i RM-së (RQM) jo më i vjetër se 3 (tre) muaj. Për ta
marrë këtë dokument, dorëzohet kërkesë në RQM. http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Аneks 6) që kushton rreth 250 denarë. Dokumenti merret për
1 ditë.
Informatë për gjendjen ekonomike-financiare për vitin e kaluar të lëshuar nga RQM-ja. Për
ta marrë dokumentin dorëzohet kërkesë në RQM. http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Аneks 7) që kushton rreth 1.751 denarë. Dokumenti i këtillë
nuk ju nevojitet nëse firma është themeluar para fundit të vitit të kaluar(vitit fiskal).
Formular М1/М2 për minimum dy të punësuar (pronarja e ndërmarrjes dhe një i punësuar).
Certifikatë nga Libri i Amzës të fëmijës/fëmijëve (vetëm nëse aplikoni për harxhime për
përkujdesje/ruajtje të fëmijëve të moshës parashkollore).
Vërtetim për tatime dhe kontribute të paguara nga Drejtoria e të Ardhurave Publike e RMsë, jo më e vjetër se 3 (tre) muaj. Për ta marrë vërtetimin, bëhet kërkesë në DAP.
Deklaratë nga aplikuesi se deri tani nuk ka shfrytëzuar mjete nga Buxheti i RM-së për
asnjërën për se është dedikuar kjo masë. Ky dokument duhet të jetë i vërtetuar me patjetër
në noter.
Fletëpagesë në vlerë prej 300.000 denarësh (Qëllimi i dërgesës: Pagesë e taksës
administrative, Pranues: Buxheti i RM, Llogaria e arkës: 100000000063095, Llogaria
paguese: 840 _ _ _ (varësisht nga komuna) 06116, Shifra e të hyrave dhe programi:
725930 00)
Vërejtje: Kjo nuk do të thotë që nuk mundi të shfrytëzoni ndihmë nga ndonjëra nga masat e tjera për NVM

KOHË EDHE MASA TË TJERA?
A MUND TË SHFRYTËZOJ NË TË NJËJTËN
Po. Nuk ekzistojnë kufizime
INFORMATA TË RËNDËSISHME PLOTËSUESE
Gabime më të shpeshta të aplikuesve:
Nuk i plotësojnë kushtet e pronësisë, do të thotë, janë në pronësi
dominuese të burrave (minimum 50% e pronësisë).
Nuk janë nga dega e duhur ekonomike, për shembull tregtia.
Dokumentacion jo i kompletuar.
Nuk dorëzohen dokumentet origjinale (ose kopje të vërtetuara në
noter) siç kërkohet në shpallje.

KONTAKT
Ministria e Ekonomisë
Sektori për Sipërmarrësi dhe Konkurrencë të NTM-së
Dega e Sipërmarrjes
Tel: .+389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

SUBVENCIONIM

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?

Vërejtje: Nëse ju mungon të
paktën vetëm një dokument, nuk
do mund ta dorëzoni në mënyrë
plotësuese dhe kërkesa juaj nuk
do të merret parasysh
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PËRKRAHJE PËR ZANATET AUTENTIKE
LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET:

TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: ZEJTAR
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INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Ekonomisë

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Subvencionim të zejtarëve dhe kryerësve të veprimtarisë
së zejtarit

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË MARR?
Mbulim i 60% të harxhimeve të bëra.
Shuma e subvencionit deri në 100.000 denarë.
Harxhime për:
- furnizim të pajisjeve dhe mjeteve
- rregullim dhe përmirësim të hapësirës afariste
- dizajn të prodhimit
- aftësim profesional (por jo më shumë se 20.000 denarë).

NË CILIN RAST ËSHTË MË MIRË TË SHFRYTËZOHET? ÇFARË NEVOJASH KËNAQ?
Furnizimi me pajisje
Rregullim të hapësirës afariste
Mbulimin e shpenzimeve të larta
Regjistrim të firmës
Punësimin e personave të ri
Mbulimin e rogave për të punësuarit
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Mbështetje konsultuese
Tjera
Nuk ka kufizime për përdorimin e tyre

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

SEKTORËT EKONOMIK: ZEJTARI

ПРИРАЧНИК

Zejtarë
Kryes të veprimtarisë së zejtarisë
Vlen edhe për ndërmarrje të reja të formuara dhe zeje të
regjistruara.

Vërejtje: Nevojitet që regjistrimi të jetë bërë të paktën 1 muaj para publikimit të shpalljes.

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E FITUARA?
Jo. Bëhet fjalë për mjete të pakthyeshme.

PËR SE NUK MUND T’I PËRDOR MJETET?
Mjetet e subvencionit nuk mund të shfrytëzohen për:
Furnizim me material harxhimi dhe automjete.
TVSh-ja për harxhimet për se kërkohet bashkëfinancimi.
Doganë për harxhimet për se kërkohet subvencioni.
Dallimet e kurseve.
Qira për hapësirë afariste e të ngjashme.

MET,
A DUHET MË PARË T’I PAGUAJ HARXHI
E MË PAS FITOJ SUBVENCION?
Po. Mjetet paguhen vetëm në bazë të dëshmive për harxhime të bëra për dedikimin e
dhënë. Në fillim duhet të dorëzohet dokument për harxhimet e bëra (fatura, fletëpagesa
dhe dokumente tjera kontabiliteti) dhe më pas paguhet subvencioni në vlerë 60% të
harxhimeve.

SA HARXHIME DUHET TË BËJ QË MAKSIMALISHT TA
SHFRYTËZOJ MBËSHTETJEN?
Mbështetja e përgjithshme për të gjitha harxhimet e bëra nuk mund të tejkalojë 100.000
denarë. Për shembull, për t’u fituar shuma maksimale prej 100.000 denarë duhet të
dorëzoni dokumente për harxhimet e bëra në vlerë prej 166.666 denarë.

SUBVENCIONIM

KUSHTET

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I
DEDIKOHET?

PROFESIONAL?
A MUND TË PËRDOR MJETE PËR AFTËSIM
Harxhimet për aftësim profesional mund të shfrytëzohen deri në shumën maksimale prej
30.000 denarëve.

ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION TË CILIN DO TA KONSIDEROJNË TË PAPËRSHTATSHËM?
Në qoftë se vërtetohet se një pjesë e dokumentacionit nuk përputhet me mjetet e
destinuara, i njëjti nuk do pranohet dhe ai harxhim do t‘ju merret. Për shembull, nëse keni
dorëzuar dokumente për furnizim me pajisje dhe rregullimin e hapësirës, dhe vërtetohet
se dokumentacioni për pajisje nuk është i plotë, atëherë do t’ju paguhet subvencion vetëm
për rregullimin e hapësirës.
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KUSHTE PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Zejtarët dhe ushtruesit e veprimtarisë së zejtarisë që janë regjistruar sipas Ligjit për
Ushtrim të Veprimtarisë së Zejtarisë („Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 62/04, 55/07, 115/10,
36/11, 53/11 dhe 164/2013) dhe që kryejnë veprimtari të shënuar në Formular “Formular
–A3 /2014“ (Аneks 8).
Regjistrimi është bërë të paktën 1 muaj para shpalljes së shpalljes.
Selia është në R. e Maqedonisë.
Janë paguar të gjitha detyrimet ndaj shtetit dhe të punësuarve.
Nuk ka shfrytëzuar mbështetje financiare nga e njëjta masë në dy vitet e më mëparshme.
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe të kompletuara.

MËNYRA E APLIKIMIT
Shpallje publike për aplikim në tremujorin e parë
të vitit (nga janari deri në mars).
Shpallja publikohet në gazetat ditore dhe në
faqen e internetit të Ministrisë së Ekonomisë
www.economy.gov.mk dhe në www.
konkurentnost.mk

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?

Vërejtje: Kushtet për
aplikim janë theksuar në
shpalljen publike. Ndiqni
dhe lexoni me vëmendje
shpalljet.

Vërejtje: Dokumentacioni i plotësuar
tërësisht dorëzohet në origjinal ose kopje
të vërtetuara në noter.

Bëni një kontroll!
Formular i plotësuar „Kërkesë– АЗ/2014“; (mund të merret në arkiv ose në faqen e internetit
të Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk) – Shiko Aneks 9
Gjendja vijuese nga Regjistri Qendror i RM-së (RQM) jo më i vjetër se 3 (tre) muaj. Për ta
marrë këtë dokument, dorëzohet kërkesë në RQM. http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Аneks 6) që kushton rreth 250 denarë. Dokumenti merret për
1 ditë.
Vërtetim për regjistrim në Regjistrin e Zejtarëve ose vërtetim/leje nga Evidenca e
Ushtruesve të Veprimtarisë së Zejtarisë. Këtë dokument duhet ta kishit marrë gjatë
regjistrimit.
Vërtetim për tatime dhe kontribute të paguara nga Drejtoria e të Ardhurave Publike e RMsë, jo më e vjetër se 3 (tre) muaj. Për ta marrë vërtetimin, bëhet kërkesë në DAP.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

APLIKIMI

Nëse e mbyllni biznesin në afat prej 1 viti pas shpalljes së shpalljes publike, personithemelues është i obliguar të kthejë 80% nga mjetet financiare të dhëna në periudhë prej
12 muajve. Kjo nuk vlen në rast të vdekjes ose invaliditetit të përhershëm.

Deklaratë nga aplikuesi se deri tani nuk ka shfrytëzuar mjete nga Buxheti i RM-së për
asnjërën për se është dedikuar kjo masë. Ky dokument patjetër të jetë i vërtetuar në noter.
Fletëpagesë në vlerë prej 300.00 denarëve (Qëllimi i dërgesës: Pagesë e taksës administrative,
Pranues: Buxheti i RM, Llogaria e arkës: 100000000063095, Llogaria paguese: 840 _ _ _
(varësisht nga komuna) 06116, Shifra e të hyrave dhe programi: 725930 00).

A?
A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TJER
Po, nuk ekzistojnë kufizime
INFORMATA TË RËNDËSISHME PLOTËSUESE
Gabime më të shpeshta të aplikuesve:
Dokumentacion i pakompletuar.
Nuk dorëzohen dokumentet origjinale (ose kopje të vërtetuara në
noter) siç kërkohet në shpallje.

KONTAKT
Ministria e Ekonomisë
Sektori për Sipërmarrësi dhe Konkurrencë në NVM
Dega e Sipërmarrjes
Tel: .+389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

SUBVENCIONIM

Vërejtje: Nëse ju mungon të paktën vetëm një dokument, nuk do të mund ta dorëzoni në mënyrë plotësuese
dhe kërkesa juaj nuk do të merret parasysh

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Vërejtje: Kjo nuk do të thotë që nuk mund të shfrytëzoni ndihmë nga ndonjëra nga masat e tjera për NVM
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PËRKRAHJE PËR PRODHIMTARINË E ZEJTARISË DHE
SHËRBIMEVE ZEJTARE
LLOJ I PËRKRAHJES:

SUBVENCIONIM

LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET:

TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME
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SEKTORËT EKONOMIK: ZEJTARI

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Ekonomisë
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Subvencionim të zejtarëve dhe ushtruesve të veprimtarisë
së zejtarit

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË MARR?
Mbulim i 60% të harxhimeve të bëra.
Shuma e subvencionit deri në 120.000 denarë.
Harxhime për:
- furnizim të pajisjeve dhe mjeteve
- rregullim dhe përmirësim të hapësirës afariste
- përpunimin e faqes së internetit, logos, materialit reklamues
- harxhime për pajisje me titullin e Mjeshtrit.

NË CILIN RAST ËSHTË MË MIRË TË SHFRYTËZOHET? ÇFARË NEVOJASH KËNAQ?
Furnizimi me pajisje
Rregullim të hapësirës afariste
Mbulimin e shpenzimeve të larta
Regjistrim të firmës
Punësimin e personave të ri
Mbulimin e rogave për të punësuarit
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Mbështetje konsultuese
Tjera
Nuk ka kufizime për përdorimin e tyre

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: ZEJTAR

ПРИРАЧНИК

Zejtarë
Ushtrues të veprimtarisë së zejtarisë
Vlen edhe për ndërmarrje të reja të formuara dhe zejtar të
regjistruar

Vërejtje: Nevojitet që regjistrimi të jetë bërë të paktën 1 muaj para publikimit të shpalljes.

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E FITUARA?
Jo. Bëhet fjalë për mjete të pakthyeshme.

PËR SE NUK MUND T’I PËRDOR MJETET?
Mjetet e subvencionit nuk mund të shfrytëzohen për:
furnizim me material harxhimi, mall për tregti dhe automjete
TVSh-ja për harxhimet për të cilën kërkohet bashkëfinancimi
doganë për harxhimet për të cilën kërkohet subvencioni
dallimet e kurseve
qira për hapësirë afariste e të ngjashme.

MET,
A DUHET MË PARË T’I PAGUAJ HARXHI
E MË PAS FITOJ SUBVENCION?
Po. Mjetet paguhen vetëm në bazë dëshmive për harxhime të bëra për dedikimin e
dhënë. Në fillim duhet të dorëzohet dokument për harxhimet e bëra (fatura, fletëpagesa
dhe dokumente të tjera kontabiliteti) dhe më pas paguhet subvencioni në vlerë 60% të
harxhimeve.

SA HARXHIME DUHET TË BËJ QË TA SHFRYTËZOJ
MAKSIMALISHT MBËSHTETJEN?
Mbështetja e përgjithshme për të gjitha harxhimet e bëra nuk mund të tejkalojë 120.000
denarë. Për shembull, për t’u fituar shuma maksimale prej 120.000 denarë duhet të
dorëzoni dokumente për harxhimet e bëra në vlerë prej 200.000 denarë.

SUBVENCIONIM

KUSHTET

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I
DEDIKOHET?

ËSIM PROFESIONAL?
A MUND TË SHFRYTËZOJ MJETE PËR AFT
Mund të shfrytëzoni mjetet vetëm që të pajiseni me titullin Mjeshtër edhe kjo maksimum deri
më 15 tetor të vitit vijues që të mund të paguhen mjetet.

ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION TË CILIN DO TA KONSIDEROJNË TË PAPËRSHTATSHËM?
Në qoftë se vërtetohet se një pjesë e dokumentacionit nuk përputhet me mjetet e
destinuara, i njëjti nuk do të pranohet dhe ai harxhim do t‘ju merret. Për shembull, nëse keni
dorëzuar dokumente për furnizim me pajisje dhe rregullimin e hapësirës, dhe vërtetohet
se dokumentacioni për pajisje nuk është i plotë, atëherë do t’ju paguhet subvencion vetëm
për rregullimin e hapësirës.
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KUSHTE PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Zejtarët dhe ushtruesit e veprimtarisë së zejtarisë që janë regjistruar sipas Ligjit për
Ushtrim të Veprimtarisë së Zejtarisë („Gazeta zyrtare e RM-së“ Nr. 62/04, 55/07, 115/10,
36/11, 53/11 dhe 164/2013).
Regjistrimi është bërë të paktën 1 muaj para shpalljes së shpalljes.
Selia është në R. e Maqedonisë.
Janë paguar të gjitha detyrimet ndaj shtetit dhe të punësuarve.
Nuk ka shfrytëzuar mbështetje financiare nga e njëjta masë në dy vitet e mëparshme.
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe të kompletuara.

MËNYRA E APLIKIMIT
Shpallje publike për aplikim në tremujorin e parë
të vitit
Shpallja publikohet në gazetat ditore dhe në
faqen e internetit të Ministrisë së Ekonomisë
www.economy.gov.mk dhe në www.
konkurentnost.mk

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?

Vërejtje: Kushtet për
aplikim janë theksuar në
shpalljen publike. Ndiqni
dhe lexoni me vëmendje
shpalljet.

Vërejtje: Dokumentacioni i plotësuar
tërësisht dorëzohet në origjinal ose kopje
të vërtetuara në noter.

Bëni një kontroll!
Formular i plotësuar „Kërkesë– ZPU/2014“; (mund të merret në arkiv ose në faqen e internetit
të Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk) – Shiko Aneks 10.
Gjendja vijuese nga Regjistri Qendror i R.M-së (RQM) jo më i vjetër se 3 (tre) muaj. Për ta
marrë këtë dokument, dorëzohet kërkesë në RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Аneks 6) që kushton rreth 256 denarë. Dokumenti merret për 1
ditë.
Vërtetim për regjistrim në Regjistrin e Zejtarëve ose vërtetim/leje nga Evidenca e Ushtruesve
të Veprimtarisë së Zejtarisë. Këtë dokument duhet ta kishit marrë gjatë regjistrimit.
Vërtetim për tatime dhe kontribute të paguara nga Drejtoria e të Ardhurave Publike e R.M, jo
më e vjetër se 3 (tre) muaj. Për ta marrë vërtetimin, bëhet kërkesë në DAP.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

APLIKIMI

Nëse e mbyllni biznesin në afat prej 1 viti pas shpalljes së shpalljes publike, personithemelues është i obliguar të kthejë 80% nga mjetet e ndara financiare në periudhë prej 12
muajsh. Kjo nuk vlen në rast të vdekjes ose invaliditetit të përhershëm.

Deklaratë nga aplikuesi se deri tani nuk ka shfrytëzuar mjete nga Buxheti i RM-së për asnjërën
masë për të cilën është dedikuar kjo masë. Ky dokument të jetë i vërtetuar me patjetër në
noter.
Fletëpagesë në vlerë prej 300.00 denarësh (Qëllimi i dërgesës: Pagesë e taksës administrative,
Pranues: Buxheti i RM, Llogaria e arkës: 100000000063095, Llogaria paguese: 840 _ _ _
(varësisht nga komuna) 06116, Shifra e të hyrave dhe programi: 725930 00 )

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJER

A?

Po. Nuk ekzistojnë kufizime.
INFORMATA TË RËNDËSISHME PLOTËSUESE
Gabime më të shpeshta të aplikuesve:
Dokumentacion jo i kompletuar
Nuk dorëzohen dokumentet origjinale (ose kopje të vërtetuara në
noter) siç kërkohet në shpallje.

KONTAKT
Ministria e Ekonomisë
Sektori për Sipërmarrje dhe Konkurrencë në NVM
Dega e Sipërmarrjes
Tel: +389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

SUBVENCIONIM

Vërejtje: Nëse ju mungon të paktën vetëm një dokument, nuk do mund ta dorëzoni në mënyrë
plotësuese dhe kërkesa juaj nuk do të merret parasysh.

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Vërejtje: Kjo nuk do të thotë që nuk mund të shfrytëzoni ndihmë nga ndonjëra nga masat e tjera për NVM.
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KOMPENSIM I NJË PJESË TË MJETEVE TË SUBJEKTEVE AFARISTE PËR
CERTIFIKIMIN E SISTEMIT TË KUALITETIT SIPAS STANDARDIT ISO
LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

46

SEKTORËT EKONOMIK: PRODHIMTARI, SHËRBIME

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Ekonomisë
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Mjete financiare për marrjen e certifikatës për
standard ISO

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË MARR?
Mbulimin e 60% të harxhimeve të bëra për certifikim
Shuma e subvencionit deri në 60.000 denarë
Harxhime të destinuara për:
- Pagesën e trupit/firmës së certifikimit për certifikim

NË CILIN RAST ËSHTË MË MIRË TË SHFRYTËZOHET? ÇFARË NEVOJASH KËNAQ?
Furnizimi me pajisje
Rregullim të hapësirës afariste
Mbulimin e shpenzimeve të larta
Regjistrim të firmës
Punësimin e personave të ri
Mbulimin e rogave për të punësuarit
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Mbështetje konsultuese
Tjera
Nuk ka kufizime për përdorimin e tyre

PËR CILËT
DEDIKOHET?

Ndërmarrje të vogla dhe të mesme që merren me prodhimtari dhe
shërbime.
Vlen edhe për ndërmarrje të reja të formuara.

Vërejtje: Nevojitet që regjistrimi të jetë bërë të paktën 1 muaj para publikimit të shpalljes.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË

Jo. Bëhet fjalë për mjete të pakthyeshme.

PËR SE NUK MUND T’I PËRDOR MJETET?
Për asgjë tjetër përveç se të paguhet fatura ndaj trupit të certifikuar që do ta bëjë
certifikimin.

MET,
A DUHET MË PARË T’I PAGUAJ HARXHI
E MË PAS FITOJ SUBVENCION?
Po. Mjetet paguhen vetëm në bazë të dëshmive për harxhime të bëra për dedikimin e dhënë.
Së pari duhet të dorëzohet dokumentacion për harxhimet e bëra (faturë nga trupi certifikues,
vërtetim nga banka ku shihet se është bërë pagesa) dhe më pas paguhet subvencioni në vlerë
prej 60% të harxhimeve.

SA HARXHIME DUHET TË BËJ QË TA SHFRYTËZOJ
MAKSIMALISHT MBËSHTETJEN?
Mbështetja e përgjithshme për të gjitha harxhimet e bëra nuk mund të tejkalojë 60.000
denarë. Për shembull, për t’u fituar shuma maksimale prej 60.000 denarë duhet të dorëzoni
dokumente valide për harxhimet e bëra në vlerë prej 100.000 denarë.

RËDO STANDARDI?
A MUND TË KËRKOJ SUBVENCION PËR ÇFA
Mund të kërkoni subvencion për ISO standardet për cilësi. Për standardet HASAP dhe HALLALL
ekziston masë tjetër për mbështetje (shih më poshtë).

A MUND TË JETË TRUPI CERTIFIKUES NGA JASHTË VENDIT?
Po, mund të jetë nga jashtë. Në atë rast, marrëveshjen që do ta bëni me firmën e huaj të jetë
i përkthyer patjetër në gjuhën maqedonase nga përkthyes i autorizuar gjyqësor.

A MUND TË ANGAZHOJ CILINDO KONSULENT APO FIRMË
QË TË MA BËJË CERTIFIKIMIN?
Jo. Ju zgjidhni kush do t‘jua bëjë certifikimin, por duhet të jetë i akredituar me patjetër
nga trupi akreditues që është nënshkrues i EA-MLA ose të jetë akredituar (ose në proces të
akreditimit) nga Instituti i Akreditimit i Republikës së Maqedonisë (IARM). Prandaj kërkoni
nga trupi certifikues që do ta përzgjidhni t’ju japë në shqyrtim vërtetim për akreditim të
lëshuar nga IARM-së si dëshmi.

SUBVENCIONIM

KUSHTET
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E FITUARA?

Vërejtje: Certifikata që do t’jua lëshojë trupi certifikues duhet të përmbajë shenjë për akreditim ose
tekst që tregon se trupi është i akredituar.

ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION
TË CILIN DO TA KONSIDEROJNË SI
JOADEKUAT OSE TË PAPLOTË?

Në atë rast kërkesa juaj nuk do të
shqyrtohet, gjegjësisht do të refuzohet
me automatizëm.
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APLIKIMI

KUSHTE PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Kompania merret me prodhimtari apo me veprimtari shërbyese.
Regjistrimi është bërë të paktën një muaj para shpalljes së shpalljes.
Detyrimet ndaj shtetit (tatime) janë paguar.
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe janë të kompletuara.
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Shpallje publike për aplikim në tremujorin e parë të vitit.
Shpallja publikohet në gazetat ditore dhe në faqen e
internetit të Ministrisë së Ekonomisë
www.economy.gov.mk dhe në www.konkurentnost.mk
Dokumentacioni dorëzohet në arkivin e Ministrisë së
Ekonomisë në rr. “Jurij Gagarin” 15, 1000 Shkup.

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?

Vërejtje: Kushtet për
aplikim janë theksuar
në shpalljen publike.
Ndiqni dhe lexoni me
vëmendje shpalljet.

Vërejtje: Dokumentacioni i plotësuar
tërësisht dorëzohet në origjinal ose kopje
të vërtetuara në noter.

Bëni një kontroll!
Formular i plotësuar „Kërkesë– ISO/2014“; (mund të merret në arkiv ose në faqen e
internetit të Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk) – Shiko Aneks 11
Gjendja vijuese nga Regjistri Qendror i RM-së (RQM) jo më i vjetër se 3 (tre) muaj. Për
ta marrë këtë dokument, dorëzohet kërkesë në RQM-së http://www.crm.com.mk/DS/
default.aspx?MainId=1&CatID=84 (Аneks 6) që kushton rreth 256 denarë. Dokumenti
merret për 1 ditë.
Vërtetim për tatime dhe kontribute të paguara nga Drejtoria e të Ardhurave Publike e
RM-së, jo më e vjetër se 3 (tre) muaj. Për ta marrë vërtetimin, bëhet kërkesë në DAP.
Marrëveshje midis firmës suaj dhe trupit certifikues të lidhur gjatë vitit të kaluar ose
vitit në vijim. Data e marrëveshjes duhet të jetë para datës së certifikatës së lëshuar.
Nëse trupi certifikues është nga jashtë, marrëveshja është e përkthyer nga përkthyes i
autorizuar gjyqësor.
Certifikatë e lëshuar nga trupi certifikues gjatë vitit të kaluar ose në vitin vijues.
Faturë/a nga trupi certifikues.
Certifikatë nga banka ose SWIFT (nëse trupi certifikues është nga jashtë) ku shihet se e
keni bërë pagesën e faturës sipas marrëveshjes.
Fletëpagesë në vlerë prej 300.000 denarësh (Qëllimi i dërgesës: Pagesë e taksës
administrative, Pranues: Buxheti i RM, Llogaria e arkës: 100000000063095, Llogaria
paguese: 840 _ _ _ (varësisht nga komuna) 06116, Shifra e të hyrave dhe programi:
725930 00 )

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

MËNYRA E APLIKIMIT

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJER

A?

INFORMATA TË RËNDËSISHME PLOTËSUESE
Gabime më të shpeshta të aplikuesve:
Dokumentacion jo i kompletuar.
Nuk dorëzohen dokumentet origjinale (ose kopje të vërtetuara në
noter) siç kërkohet në shpallje.

Vërejtje: Nëse ju mungon të paktën vetëm një dokument, nuk do të mund ta dorëzoni në mënyrë plotësuese
dhe kërkesa juaj nuk do të merret parasysh.

KONTAKT

SUBVENCIONIM

Ministria e ekonomisë
Sektori për Sipërmarrje dhe Konkurrencë në NVM
Dega e Sipërmarrjes
Tel: +389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Po. Nuk ekzistojnë kufizime.
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PËRKRAHJE FINANCIARE PËR TRAJNIMIN E EKIPIT HASSP PËR
ZBATIMIN, MIRËMBAJTJEN DHE MODIFIKIMIN E SISTEMIT HASSP
LLOJ I PËRKRAHJES:

SUBVENCIONIM

LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET:

TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE:
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PRODHIMTARI*, SHËRBIME**

* Sektori: Industria ushqimore ** Sektori: Veprimtari hotelerike (restorante dhe hotele)

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Ekonomisë
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Subvencione për trajnimin e 2 personave nga firma për
zbatimin, mirëmbajtjen dhe modifikimin e sistemit HASSP.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË MARR?
Trajnim për HASSP për 2 persona nga firma.
Shuma e subvencionit deri në 20.000 denarë për person të trajnuar (gjegjësisht
40.000 denarë për dy persona).
Harxhime të destinuara për:
- pagesën e faturës nga shtëpia konsultuese e cila do ta realizojë trajnimin.

NË CILIN RAST ËSHTË MË MIRË TË SHFRYTËZOHET? ÇFARË NEVOJA KËNAQ?
Furnizimi me pajisje
Rregullim të hapësirës afariste
Mbulimin e shpenzimeve të larta
Regjistrim të firmës
Punësimin e personave të ri
Mbulimin e rogave për të punësuarit
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Mbështetje konsultuese
Tjera
Nuk ka kufizime për përdorimin e tyre

KUJT I
DEDIKOHET?

Ndërmarrje të vogla dhe të mesme që merren me prodhim në
industrinë e prodhimit.
Ndërmarrje të vogla dhe të mesme që kryejnë veprimtari hotelerie
(restorante dhe hotele).
Vlen edhe për ndërmarrje të reja të sapo formuara.

Vërejtje: Nevojitet që regjistrimi të jetë bërë të paktën 1 muaj para publikimit të shpalljes.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

SEKTORËT EKONOMIK:

PRONAR I NMV-SË

Jo. Bëhet fjalë për mjete të pakthyeshme.

PËR SE NUK MUND T’I PËRDOR MJETET?
Për asgjë tjetër përveç se për t’u paguar fatura ndaj shtëpisë konsultuese e cila do të bëjë
trajnimin.

MET,
A DUHET MË SË PARI T’I PAGUAJ HARXHI
E MË PAS FITOJ SUBVENCION?
Po. Mjetet paguhen vetëm në bazë të dëshmive për harxhime të bëra për dedikimin
e dhënë. Së pari duhet të dorëzohet dokumentacion për harxhimet e bëra (faturë nga
shtëpia konsultuese, vërtetim nga banka ku shihet se është bërë pagesa) dhe më pas
paguhet subvencioni.

SA HARXHIME DUHET TË BËJ QË TA SHFRYTËZOJ
MAKSIMALISHT MBËSHTETJEN?
Mbështetja e përgjithshme për të gjitha harxhimet e bëra nuk duhet të tejkalojë 20.000
denarë për person. Kjo do të thotë se nëse dërgoni 2 persona për trajnim, atëherë
mund të fitoni mbështetje prej 40.000 denarë. Trajnimi i më shumë se 2 personave nuk
pranohet për subvencionim.

NGA JASHTË VENDI?
A MUND SHTËPIA TË JETË KONSULTUESE
Po, mund të jetë nga jashtë. Në këtë rast, marrëveshjen që do ta bëni me firmën e huaj duhet
të jetë e përkthyer me patjetër në gjuhën maqedonase nga përkthyes i autorizuar gjyqësor.

A MUND TË ANGAZHOJ CILINDO KONSULENT
APO FIRMË QË TË MA BËJË CERTIFIKIMIN?

SUBVENCIONIM

KUSHTET
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E FITUARA?

Jo. Ju e përzgjidhni shtëpinë konsultuese e cila do e realizojë trajnimin, por personat
që do t‘ju trajnojnë duhet të jenë të akredituar me patjetër në pajtim me Ligjin për
Arsim të Lartë dhe Ligjin për Arsimin e të Rriturve. Prandaj, para se të lidhni marrëveshje
për trajnim me shtëpinë konsultuese kërkoni t’ju tregojë dokument për akreditim të
trajnuesve.

TË CILIN DO TA KONSIDEROJNË
ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION
SI JOADEKUAT OSE JO TË PLOTË?
Në atë rast kërkesa juaj nuk do të shqyrtohet, gjegjësisht me automatizëm do të
refuzohet.
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APLIKIMI

KUSHTE PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Kompania merret me industrinë ushqimore ose veprimtari hotelerie.
Regjistrimi është bërë të paktën një muaj para shpalljes së shpalljes.
Detyrimet ndaj shtetit (tatime) janë paguar.
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe janë të kompletuara.
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Shpallje publike për aplikim në tremujorin e parë të vitit.
Shpallja publikohet në gazetat ditore dhe në faqen e
internetit të Ministrisë së Ekonomisë
www.economy.gov.mk dhe në www.konkurentnost.mk
Dokumentacioni dorëzohet në arkivin e Ministrisë së
Ekonomisë në rr. “Jurij Gagarin” 15, 1000 Shkup

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?

Vërejtje: Kushtet për aplikim
janë theksuar në shpalljen
publike. Ndiqni dhe lexoni me
vëmendje shpalljet.

Vërejtje: Dokumentacioni i plotësuar
tërësisht dorëzohet në origjinal ose kopje
të vërtetuara në noter.

Bëni një kontroll!
Formular i plotësuar „Kërkesë– HASSP/2014“; (mund të merret në arkiv ose në faqen e
internetit të Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk) – Shiko Aneks 12
Gjendja vijuese nga Regjistri Qendror i R.M-së (RQM) jo më i vjetër se 3 (tre) muaj. Për ta
marrë këtë dokument, dorëzohet kërkesë në RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Аneks 6) që kushton rreth 256 denarë. Dokumenti merret për 1
ditë;
Vërtetim për tatime dhe kontribute të paguara nga Drejtoria e të Ardhurave Publike e R.M, jo
më e vjetër se 3 (tre) muaj. Për ta marrë vërtetimin, bëhet kërkesë në DAP.
Marrëveshje midis firmës suaj dhe shtëpisë konsultuese për trajnim për HASSP të lidhur gjatë
vitit të kaluar ose vitit në vijim. Nëse shtëpia konsultuese është nga jashtë, marrëveshja duhet
përkthyer nga përkthyes i autorizuar gjyqësor.
Certifikatë e lëshuar nga shtëpia konsultuese.
Faturë/a nga shtëpia konsultuese.
Certifikatë nga banka ose SWIFT (nëse shtëpia konsultuese është nga jashtë) ku shihet se e
keni bërë pagesën e faturës sipas marrëveshjes
Fletëpagesë në vlerë prej 300.00 denarësh (Qëllimi i dërgesës: Pagesë e taksës administrative,
Pranues: Buxheti i RM, Llogaria e arkës: 100000000063095, Llogaria paguese: 840 _ _ _
(varësisht nga komuna) 06116, Shifra e të hyrave dhe programi: 725930 00 )

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ekzistojnë kufizime.

Vërejtje: Nëse ju mungon të
paktën vetëm një dokument, nuk
do mund ta dorëzoni në mënyrë
plotësuese dhe kërkesa juaj nuk
do të merret parasysh.

INFORMATA TË RËNDËSISHME PLOTËSUESE
Gabime më të shpeshta të aplikuesve:
Dokumentacion i pakompletuar
Nuk dorëzohen dokumentet origjinale (ose kopje të vërtetuara në
noter) siç kërkohet në shpallje.

KONTAKT

Ministria e Ekonomisë
Sektori për Sipërmarrje dhe Konkurrencë në NVM
Dega e Sipërmarrjes
Tel: +389 2 3093 508 / www.economy.gov.mk

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

MËNYRA E APLIKIMIT

PËRKRAHJE FINANCIARE PËR ZBATIMIN E
SISTEMIT HALLALL

ПРИРАЧНИК

LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME
KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHË SEKTORËT E BIZNESI

Institucioni përgjegjës: Ministria e Ekonomisë
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Subvencione për shpenzime për zbatimin dhe certifikim të
sistemit Hallall.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Mbulim i 70% të shpenzimeve të dëshmuara për certifikim( në vitin 2013 ishte 50%).
Shuma e subvencionit deri 300.000 denarë.
Shpenzime të planifikuara për:
- Përfshirje dhe certifikim të HALLALL.

NË CILIN RAST ËSHTË MË MIRË TË SHFRYTËZOHET? ÇFARË NEVOJASH KËNAQ?
Blerje pajisjesh
Rregullim të ambientit të punës
Mbulim shpenzimesh
Regjistrim i firmës
Punësim i personelit të ri
Llogaritje e pagës së të punësuarve
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i personelit
Mbështetje konsultative
Të tjera
Nuk ka kufizim në përdorim

KUJT I
DESTINOHET?

SUBVENCIONIM

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM

Sipërmarrje të vogla dhe të mesme, të cilat janë të regjistruara së paku
6 muaj

Vërejtje: nevojitet që regjistrimi të jetë të paktën 6 muaj para shpalljes së shpalljes.
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KUSHTET

A DUHET T’I KTHEJ FONDET E NDARA?
Jo. Bëhet fjalë për mbështetje të pakthyeshme.

PËRSE NUK DUHET T’I PËRDOR FONDET?
Për asgjë tjetër përveç implementimit dhe certifikimit të sistemit HALLALL.

A DUHET NË FILLIM T’I PAGUAJ SHPENZIMET DHE PASTAJ FITOJ FONDE?
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SA SHPENZIME DUHET TË BËJË QË TË SHFRYTËZOJË
MAKSIMALISHT MBËSHTETJEN?
Mbështetja e përgjithshme e të gjitha shpenzimeve të kryera nuk duhet të kalojë shumën
300.000 denarë. Për shembull, që të fitohet shuma maksimale prej 300.000 denarësh, duhet
të dorëzohet dokumentacion për shpenzime të kryera në shumë prej 428.571 denarë.

A MUND TË APLIKOJ PËR MASËN NËSE FIRMA PUNON ME HUMBJE OSE ËSHTË
NË FALIMENTIM?
Jo. Masa mund të shfrytëzohet vetëm nëse punoni me rezultate financiare pozitive (nuk jeni
me humbje) vitin e kaluar. Gjithashtu masat nuk janë për firma që janë në falimentim apo
likuidim.

PO NËSE FIRMA IME ËSHTË THEMELUAR PARA DISA MUAJSH DHE AKOMA S’KA
PASUR DETYRIM TË DORËZOJË RAPORT FINANCIAR PËRFUNDIMTAR?
Nëse jeni të regjistruar para së paku 6 muajsh dhe akoma nuk keni dorëzuar raportet financiare
përfundimtare, atëherë lirisht mund të aplikoni pa dorëzimin e atij dokumenti(shiko më poshtë).

ÇKA NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION TË
TSHËM?
CILIN DO TA KONSIDEROJNË TË PAPËRSHTA
Nëse vërtetohet që një pjesë e dokumentacionit nuk përputhet me kërkesat e qëllimit, e
njëjta s’do të merret në konsideratë dhe ajo kosto do të mohohet.
Nëse mbyllni biznesin në periudhë prej një viti nga shpallja e shpalljes, personi-themelues ka
detyrim të kthejë 80% të financave të ndara në periudhë prej 12 muajsh. Kjo nuk vlen në rast
vdekjeje ose invaliditeti të plotë.

KUSHTE PËR APLIKIM
Bëni kontroll!
Kompania është regjistruar para më pak se 6 muaj para shpalljes së shpalljes.
Ka pasur rezultatet pozitive financiare vitin e kaluar(nuk jeni me humbje). Kjo nuk
vlen nëse firma është themeluar në fund të vitit të kaluar dhe nuk ka pasur detyrim të
dorëzojë raportin përfundimtar financiar.

GRANDE

PO NËSE BIZNESI IM NUK KA SUKSES?

APLIKIM

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Po. Fondet paguhen vetëm në bazë të kostove të dëshmuara për qëllimet e duhura. Në
fillim duhet dorëzuar dokumentacioni për shpenzimet e kryera (fatura, fletëpagesa dhe
dokumente të tjera kontabiliteti), pastaj paguhet subvencioni deri 70% e shpenzimeve.

Selia e kompanisë në Republikën e Maqedonisë.
Detyrimet ndaj shtetit dhe të punësuarve janë paguar.
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe janë të kompletuara.

ПРИРАЧНИК

Shpallje publik për aplikim në tremujorin e parë të vitit
Shpallja publikohet në shtypin ditor, në ueb-faqen e
Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk
dhe në www.konkurentnost.mk
Dokumentet dorëzohen në Arkivin e Ministrisë së
Ekonomisë në rr. “Jurij Gagarin” 15, 1000 Shkup

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Bëni kontroll!

Vërejtje: Kushtet e aplikimit janë
shkruar në shpalljen publike...
Ndiqini dhe lexoni me vëmendje
shpallje.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet e plotësuara
dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuar
në noter

Formular i mbushur “Kërkesë – HALLALL 2014“; (mund të merret në arkivin ose ueb faqen e
Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk) – Shiko Aneks 13
Gjendja aktuale nga Regjistri Qendror i RM-së(RQM) jo më i vjetër se 3(tre) muaj. Për
të marrë dokumentin bëhet kërkesë në RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 6) që kushton rreth 256 denarë. Dokumenti merret për një ditë.
Vërtetim për taksa dhe kontribute të paguara nga Drejtoria e të Ardhurave Publike e RM-së, jo më
i vjetër se 3(tre) muaj. Për të marrë vërtetimin, bëhet kërkesë në DAP.
Informacioni për gjendjen ekonomiko-financiare për vitin e kaluara të lëshuar nga RQM. Për ta
marrë bëhet kërkesë në RQM-së
http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 7) që kushton rreth 1.751
denarë. Dokumenti i tillë nuk ju nevojitet nëse firma është themeluar në fund të vitit të kaluar(vit
fiskal).
Marrëveshje për implementim dhe certifikim për HALLALL ndërmjet firmës tuaj dhe Agjencisë
për Standarde HALLALL në Maqedoni, e nënshkruar gjatë vitit. Ky dokument duhet të jetë i
vërtetuar në noter.
Fletëpagesë në shumë prej 300,00 denarësh (qëllimi i pagesës: Pagesë për taksë administrative,
Marrës: Buxheti i RM, Llogaria e Thesarit: 100000000063095, Llogaria paguese: 840 _ _ _ (varësisht
nga komuna) 06116, kodi i të ardhurave dhe programi: 725930 00 )

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ka kufizime.

SUBVENCIONIM

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

MËNYRA E APLIKIMIT

Vërejtje: Nëse ju mungon
edhe një dokument, nuk mund
ta dorëzoni më vonë dhe
kërkesa nuk do të shqyrtohet

INFORMACIONE SHTESË TË RËNDËSISHME
Gabimet më të shpeshta nga ana e aplikuesve:
Dokumentacion i pakompletuar
Nuk dorëzohen dokumente origjinale(ose kopje të vërtetuara në
noter).

KONTAKT

Ministria e Ekonomisë
Sektori për Sipërmarrje dhe Konkurrencë në NVM
Dega e Sipërmarrjes
Tel: .+389 2 3093 508 / www.economy.gov.mk
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PËRKRAHJE FINANCIARE PËR THEMELIMIN E NDËRMARRJEVE TË
REJA NGA ANA E SIPËRMARRËSVE TË RINJ
LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA
NË TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: TË RINJVE
KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE:
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PRODHIM DHE INDUSTRI*, SHËRBIME**

* Përveç: prodhuesve primarë bujqësorë dhe peshkim
** Përveç fushave: arsim, shkencë, turizëm, shëndetësi, avokaturë, noteri, përmbarues, drejtorë falimentues, vlerësues etj.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Institucioni përgjegjës: Ministria e Ekonomisë
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Subvencionet për sipërmarrje të reja në pronësi të të
rinjve deri 30 vjet.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Mbulim deri 60% i shpenzimeve të dëshmuar.
Subvencione maksimum deri 120.000 denarë.
Shpenzime të planifikuara për:
- Blerje pajisjesh, veglash dhe inventar
- Rregullim i vendit të punës
- Ueb-faqe, logo, materiale reklamimi
- Dizajn i produkteve dhe ambalazheve të reja
- Pjesëmarrje në trajnime të specializuara
- Kofinancim i shpenzimeve për qira në inkubator biznesi për 1 vit (nëse nuk keni
hapësirën tuaj)

NË CILIN RAST DUHET TË PËRDOREN? CILAT NEVOJA PËRMBUSH?
Blerje pajisjesh
Rregullim të ambientit të punës
Mbulim shpenzimesh
Regjistrim i firmës
Punësim i personelit të ri
Llogaritje e pagës së të punësuarve
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i personelit
Mbështetje konsultative
Të tjera
Nuk ka kufizim në përdorim

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

SEKTORËT EKONOMIK:

PRONAR I NMV-SË

ПРИРАЧНИК

Ndërmarrje në pronësi të të rinjve(së paku 51% e pronësisë)
Të drejtuara nga të rinj 18- 30 vjet (të rinj janë në pozicion të drejtorit
ekzekutiv ose gjeneral)
Është e përshtatshme dhe për ndërmarrjet e sapo formuara)

Vërejtje: nevojitet ndërmarrja të jetë e regjistruar të paktën 1 muaj para shpalljes së shpalljes.

JNË?
A DUHET T’I KTHEJ FONDET PASI TË M’I NDA
Jo, mbështetja është e pakthyeshme.

PËRSE NUK DUHET T’I PËRDOR FONDET?
Fondet nga subvencionet nuk mund të përdoren për:
- Blerje të materialit të harxhuar dhe automjeteve
- TVSH për shpenzimet për të cilat kërkohet kofinancimi
- Doganë për shpenzimet për të cilat kërkohet subvencion
- Dallim të kursit
- Qira për hapësirë zyrtare etj..

A DUHET NË FILLIM T’I PAGUAJ SHPENZIMET DHE PASTAJ FITOJ FONDE?
Po. Fondet paguhen vetëm në bazë të kostove të dëshmuara për qëllimet e duhura. Në fillim
duhet dorëzuar dokumentacioni për shpenzimet e kryera (fatura, fletëpagesa dhe dokumente
të tjera kontabiliteti), pastaj paguhet subvencioni deri 60% e shpenzimeve-qira për hapësirat
zyrtare etj.

SA SHPENZIME DUHET TË BËJË QË TË SHFRYTËZOJË
MAKSIMALISHT MBËSHTETJEN?
Mbështetja e përgjithshme e të gjitha shpenzimeve të kryera nuk duhet të kalojë shumën
120.000 denarë. Për shembull, që të fitohet shuma maksimale prej 120.000 denarë, duhet
të dorëzohet dokumentacion për shpenzime të kryera në shumë prej 200.000 denarë.

CILAT JANË SHPENZIMET PËR QIRA?
Këto shpenzime mund t’i shfrytëzoni vetëm nëse nuk keni zyrat tuaja të punës dhe merrni
zyra ose ndonjë inkubator biznesi. Shpenzimet atëherë do të paguhen për 1 vit.

SUBVENCIONIM

KUSHTET

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I
DEDIKOHET?

ÇKA NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION TË CILIN DO TA KONSIDEROJNË TË PAPËRSHTATSHËM?
Nëse vërtetohet që pjesë e dokumentacionit nuk përputhet me qëllimin e kërkuar, ai nuk do
të njihet dhe ai shpenzim do të refuzohet. Për shembull, nëse keni dorëzuar dokumentacion
për blerje të pajisjeve dhe rregullim të hapësirës dhe vërtetohet që dokumentacioni për
pajisjet nuk është komplet, atëherë do t’ju paguhet subvencion vetëm për rregullimin e
hapësirës.

PO NËSE BIZNESI IM NUK KA SUKSES?
Nëse mbyllni biznesin në periudhë prej një viti nga shpallja e shpalljes publike, personithemelues ka detyrim të kthejë 80% të financave të ndara në periudhë prej 12 muajsh. Kjo
nuk vlen në rast vdekjeje ose invaliditeti të plotë.
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Bëni kontroll!
Firma është në pronësi vendore të të rinjve(mbi 51%) dhe e drejtuar nga të rinj(18-30
vjet)
Firma është regjistruar së paku një muaj para shpalljes së shpalljes.
Selia e firmës është në R. Maqedoni.
Minimumi ka një të punësuar (pronari i firmës).
Janë paguar detyrimet ndaj shtetit dhe të punësuarve.
Firma është në procedurë falimentimi ose likuidimi.
Aktiviteti nuk është në një nga fushat e mëposhtme:
- Tregti
Prodhim primar bujqësor dhe peshkim
- Arsim dhe shkencë
- Turizëm
- Persona juridikë dhe/ose fizik që kryejnë aktivitet në fushën e shëndetësisë,
avokaturës, noterisë, përmbarimit, drejtorë në falimentim, vlerësues, etj.
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe janë të kompletuara.

MËNYRA E APLIKIMIT
Shpallje publike për aplikim në tremujorin e parë të vitit (janar deri në mars)
Shpallja publikohet në shtypin ditor, në ueb-faqen
Vërejtje: Kushtet e aplikimit janë
e Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk
shkruar në shpalljen publike. Ndiqini dhe
lexojini me vëmendje shpalljet.
Dokumentet dorëzohen në Arkivin e Ministrisë së
Ekonomisë në rr. “Jurij Gagarin” 15, 1000 Shkup

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?

Vërejtje: Gjithë dokumentacioni i mbushur
dorëzohet në origjinal ose kopje i vërtetuar
në noter.

Bëni kontroll!
Formular “Kërkesë – MP 2014“ ( mund të merret nga arkivi ose ueb-faqja e www.economy.gov.
mk.) Shiko Aneks 14.
Gjendja aktuale nga Regjistri Qendror i RM-së (RQM) jo më i vjetër se 3 (tre) muaj. Për
të marrë dokumentin bëhet kërkesë në RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 6) e cila kushton 250 denarë. Dokumenti merret për një ditë.
Formular M1/M2 për minimum një të punësuar(pronari i ndërmarrjes).
Marrëveshje për marrje të hapësirës me inkubator biznesi(nëse doni të shfrytëzoni këtë
shpenzim). Kjo marrëveshje duhet të jetë e vërtetuar në noter.
Vërtetim për taksa dhe kontribute të paguara nga Drejtoria e të Ardhurave Publike e RM-së, jo
më i vjetër se 3(tre) muaj. Për të marrë vërtetimin, bëhet kërkesë në DAP.
Dëshmi nga aplikuesi që deri tani nuk ka përdorur fonde nga Buxheti i RM-së për asnjë nga këto
masa. Ky dokument duhet të jetë i vërtetuar në noter
Fletëpagesë në shumë prej 300,00 denarësh (qëllimi i pagesës: Pagesë për taksa administrative,
Marrës: Buxheti i RM, llogaria e Thesarit: 100000000063095, Llogaria paguese: 840 _ _ _
(varësisht nga komuna) 06116, kodi i të ardhurave dhe programi: 725930 00)
Vërejtje: Kjo s’do të thotë se nuk mund të shfrytëzoni ndihmë nga ndonjë masë tjetër për NVM

GRANDE

APLIKIM
për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

DOR ACAK
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KUSHTE PËR APLIKIM

A MUND TË SHFRYTËZOHEN NJËKOHËSISHT DHE MASA TË TJERA?

Vërejtje: Nëse ju mungon edhe një dokument, nuk mund ta dorëzoni më vonë dhe kërkesa nuk do të
shqyrtohet.
INFORMACIONE SHTESË TË RËNDËSISHME
Gabimet më të shpeshta të aplikuesve:
Nuk përmbushin kushtin për pronësi, pra në dokumentet e
pronësisë për persona të rinj(së paku 50% të pronësisë).
Nuk janë në aktivitet të përshtatshëm biznesi, si për shembull
tregti. Dokumentacion të pakompletuar.
Dokumentacion i pakompletuar
Nuk dorëzohen dokumente origjinale(ose kopje të vërtetuara në
noter).

Kontakt

SUBVENCIONIM

Ministria e Ekonomisë
Sektori për Sipërmarrje dhe Konkurrencë në NVM
Dega e Sipërmarrjes
Tel: .+389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Po. Nuk ekziston kufizim.
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PËRKRAHJE PËR RRITJEN E KONKURRENCËS TË INDUSTRISË SË MAQEDONISË
– KOMPENSIM PËR NJË PJESE TË SHPENZIMEVE PËR ZHVILLIMIN E SUBJEKTIT
AFARIST, PRODHIMTARISË DHE TREGUT
LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET:

TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
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* Sektorë: miniera dhe gurore, industria e përpunimite
** Sektorët: thënies së softuerëve, programimeve kompjuterike, aktivitete konsultative dhe të ngjashme dhe përpunim i të dhënave, hostim etj.

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Ekonomisë
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Mbulim të një pjese shpenzimesh për zhvillim të firmës,
prodhimit ose tregut.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Mbulim deri 75% të shpenzimeve të dorëzuara.
Subvencione maksimum deri në 90.000 denarë
Shpenzime dedikuar për:
- Shërbime për zgjidhje informatike në firmë
- Shërbime për përgatitje të dokumentacioneve teknike për prodhim të ri (ose
përmirësim të atij ekzistues)
- Shërbime për zgjidhje dhe printim të ambalazhit të ri, etiketa,
logo dhe materiale promovimi
Informacion: СЕ shenja është e detyrueshme
- Shërbime për futje të shenjës CE
për shumë produkte në tregun e BE-së
- Shërbime për hulumtim të tregut,
dhe dëshmon se produkti i përmbush
përpunim i strategjisë së marketingut
kushtet e duhura për siguri dhe shëndet të
dhe/ose zhvillim të brendit
konsumatorëve, mjedisin hapësinor etj.
- Shërbime për përgatitje të ueb faqes
- Shërbime për certifikim me standardet CMMI dhe IT Mark.

NË CILIN RAST DUHET TË PËRDOREN? CILAT NEVOJA PËRMBUSH?
Blerje pajisjesh
Rregullim të ambientit të punës
Mbulim shpenzimesh
Regjistrim i firmës
Punësim i personelit të ri
Llogaritje e pagës së të punësuarve
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i personelit
Mbështetje konsultative
Të tjera
Nuk ka kufizim në përdorim

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

SEKTORËT EKONOMIK: PRODHIM DHE INDUSTRI*, INFORMACIONE DHE KOMUNIKIME**

Firma nga sektori i minierave dhe guroreve dhe industria përpunuese

ПРИРАЧНИК

Firma nga sektorët e dhënies së softuerëve, programimeve
kompjuterike, aktivitete konsultative dhe të ngjashme dhe përpunim
i të dhënave, hostim etj.
Është e përshtatshme dhe për ndërmarrjet e sapo themeluara

Vërejtje: Firma duhet të ketë aktivitet të regjistruar Ј/Ѕ: seksioni 58, grupi 58,2 ose seksioni 62, grupi 62,0 ose
seksioni 63, grupi 63,1, klasa 63,11 – kontrolloni regjistrimin tuaj në RQ

EN?
A DUHET T’I KTHEJ FONDET PASI TË MË JEP
Jo, mbështetja është e pakthyeshme.

A MUND TË APLIKOJ PËR DISA PREJ AKTIVITETEVE TË
PËRMENDURA DHE LLOJET E NDIHMËS?
Jo, mund të shfrytëzoni vetëm një aktivitet. Për shembull, nëse vendosni të regjistroheni për
shërbimin e punimit të ueb-faqes, nuk mund të regjistroheni dhe për zgjidhje ideore për
ambalazh të ri.

PËR ÇFARË MUND T’I PËRDOR FONDET?
Fondet mund të përdoren vetëm për shërbimet në fushën e:
- Shërbimeve për zgjidhje informatike në firmë
- Shërbimeve për punim të dokumentacioneve teknike për produkt të ri(ose përmirësim të
atij ekzistues)
- Shërbimeve për zgjidhje dhe printim të ambalazhit të ri, etiketa, logo dhe materiale
promovimi
- Shërbimeve për futje të shenjës CE
- Shërbimeve për hulumtim të tregut, përpunim i strategjisë së marketingut dhe/ose zhvillim
të brendit
- Shërbimeve për përgatitje të ueb faqes
Për këtë do të duhet të dorëzoni dhe marrëveshjen për shërbimet.

SUBVENCIONIM

KUSHTET

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I
DEDIKOHET?

A DUHET TË PAGUHEN MË PARË SHPENZIMET, PASTAJ TË
MERREN SUBVENCIONET?
Po. Fondet paguhen vetëm në bazë të shpenzimeve të dëshmuara të bëra për qëllimin e
dhënë. Në fillim duhet të dorëzohen dokumentet për shpenzimet e kryera(marrëveshje,
fatura, fletëpagesa dhe dokumente të tjera kontabiliteti dhe pastaj paguhen subvencionet
në shumë 75% të shpenzimeve.

SA SHPENZIME DUHET TË BËJË QË TË SHFRYTËZOJË MAKSIMALISHT
MBËSHTETJEN?
Mbështetja e përgjithshme e të gjitha shpenzimeve të kryera nuk duhet të kalojë shumën
90.000 denarë. Për shembull, që të fitohet shuma maksimale prej 90.000 denarë, duhet të
dorëzohet dokumentacion për shpenzime të kryera në shumë prej 120.000 denarë.
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A MUND TË SHFRYTËZOJ SHËRBIME TË TJERA NGA CILADO FIRMË OSE KONSULENT?
Po, masa ofron një gamë të gjerë të ofruesve të shërbimeve. Ajo mundëson të bëni
marrëveshje për shërbime me: fakultete, qendra kërkimore-shkencore, shtëpi konsultative,
laboratorë, organizata certifikimi, kompani të tjera që ofrojnë shërbime si dhe konsultues
individualë.
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Ato përfshijnë shërbime me kompani informatike për implementim të zgjidhjeve
informatike(kompjuterike) për përmirësim të punës së firmës në shumë aspekte: në
prodhim, procesin tekniko-teknologjik, menaxhimin dhe organizimin e punës, puna
financiare, marketingu, komunikimi, etj.

PO NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION QË DO TA KONSIDEROJNË TË PAVLEFSHËM?

APLIKIM

Nëse vërtetohet që një pjesë e dokumentacionit nuk përputhet me qëllimin e kërkuar ose
nuk është komplete, e njëjta nuk do të njihet dhe ai shpenzim do të refuzohet

KUSHTE PËR APLIKIM
Bëni kontroll!
Firma është në një prej aktiviteteve që ka të drejtë pjesëmarrjeje (shiko më lart në “Për kë
është e destinuar”)?
Firma aplikon vetëm për një aktivitet.
Selia e firmës është në R. Maqedoni.
Firma tashmë ka nënshkruar marrëveshje për shërbime, ka realizuar aktivitetin dhe ka
paguar fondet për konsulentin.
Firma nuk është në procedurë falimentimi ose likuidimi.
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe janë të kompletuara.

MËNYRA E APLIKIMIT
Shpallje publike për aplikim.
Shpallja publikohet në shtypin ditor, në ueb-faqen
e Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk
Dokumentet dorëzohen në Arkivin e Ministrisë së
Ekonomisë në rr. “Jurij Gagarin” 15, 1000 Shkup

Vërejtje: Kushtet për aplikim janë të
shkruara në shpalljen publike. Ndiqini dhe
lexoni me vëmendje shpalljet.

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Vërejtje: Dokumentacioni komplet i mbushur dorëzohet në origjinal dhe kopje. Nëse dorëzoni kopje, personi
përgjegjës (drejtuesi ose drejtori) duhet te çdo faqe të vendosin firmën e tyre dhe vulën.
Bëni kontroll!
Formular i mbushur “1PKIP 2014 B.IP“; (mund të merret në arkivin ose ueb-faqen www.
economy.gov.mk dhe www.konkurentnost.mk) – Shiko Aneks 16.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

PËR ZGJIDHJE
CILAT JANË SHËRBIMET DEDIKUAR FIRMAVE
INFORMATIKE NË FIRMA?

ПРИРАЧНИК

Informacioni për gjendjen ekonomiko-financiare të lëshuar nga RQM-ja, jo më i vjetër se 6
(gjashtë) muaj. Për ta marrë bëhet kërkesë në RQM. http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 7) që kushton rreth 1.751 denarë. Një dokument i tillë
nuk ju duhet nëse firma është themeluar në fund të vitit të kaluar(viti fiskal)
Marrëveshje për shërbime ndërmjet firmës tuaj dhe implementuesit të shërbimeve, që
duhet të jenë nënshkruar gjatë vitit kur aplikoni.
Faturë prej implementuesit të shërbimeve në vitin kur aplikoni.
Raport nga banka juaj ku shihet se keni paguar faturën nga implementuesi.
Raport për projektin e realizuar me indikator. Forma e raportit dhe Forma e raportit është
dhënë në udhëzimet e përgatitura nga Ministria (Aneks 17 ). Duhet të jetë i nënshkruar nga
personi përgjegjës në firmë(drejtues ose drejtor) dhe të ketë vulën e firmës.
Deklaratë nga aplikuesi nëse deri tani i është dhënë ndihmë nga qeveria. Ky dokument
mbushet sipas formularit të dhënë në Aneks 18 . Ai duhet të jetë i nënshkruar nga personi
përgjegjës i firmës(drejtues ose drejtor) dhe të ketë vulën e firmës.
Fletëpagesë në shumë prej 50,00 denarë (qëllimi i pagesës: Pagesë për taksë administrative,
Marrës: Buxheti i RM, Llogaria e Thesarit: 100000000063095, Llogaria paguese: 840 _ _ _
(varësisht nga komuna) 03161, kodi i të ardhurave dhe programi: 722313 00)
Fletëpagesë në shumë prej 250,00 denarë (qëllimi i pagesës: Pagesë për taks administrative,
Marrës: Buxheti i RM, llogaria e Thesarit: 100000000063095, Llogaria paguese: 840 _ _ _
(varësisht nga komuna) 06116, kodi i të ardhurave dhe programi: 725930 00)
Nëse aplikoni për aktivitetin Shërbime për certifikim të sistemeve CMMI dhe IT Mark
atëherë duhet të dorëzoni dokumentacionin në vijim:
Formular i mbushur “1PKIP 2014 B.IP“; (mund të merret në arkivin ose ueb-faqen www.
economy.gov.mk dhe www.konkurentnost.mk) – Shiko Aneks 16
Gjendja aktuale nga Regjistri Qendror i RM-së(RQM) jo më i vjetër se 6(gjashtë) muaj.
Për të marrë dokumentin bëhet kërkesë në RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 6) që kushton rreth 250 denarë. Dokumenti merret për
një ditë.
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Gjendja aktuale nga Regjistri Qendror i RM-së(RQM) jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj.
Për të marrë dokumentin bëhet kërkesë në RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 6) që kushton rreth 250 denarë. Dokumenti merret për
një ditë.

Informacioni për gjendjen ekonomiko-financiare të lëshuar nga RQM-ja, jo më i vjetër se 6
(gjashtë) muaj. Për ta marrë bëhet kërkesë në RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 7) që kushton rreth 1.751 denarë. Një dokument i tillë
nuk ju duhet nëse firma është themeluar në fund të vitit të kaluar(viti fiskal).
Kontratë për shërbime ndërmjet firmës tuaj dhe trupit të certifikuar që duhet të jetë lidhur
vitin e kaluar ose të njëjtin vit kur është aplikuar( për shembull 2014 dhe 2015 nëse aplikoni
në vitin 2015). Data e marrëveshjes duhet të jetë përpara datës së certifikatës që keni fituar.
Certifikatë për standardet e kryera në vitin e mëparshëm dhe të tanishëm.
Fatura nga trupi i certifikuar prej vitin të kaluar ose tanishëm kur aplikoni.
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Raport për projektin e realizuar me indikator. Forma e raportit është dhënë në udhëzimet e
përgatitura nga Ministria (Aneks 17 ). Duhet të jetë i nënshkruar nga personi përgjegjës në
firmë(drejtues ose drejtor) dhe të ketë vulën e firmës.
Deklaratë nga aplikuesi nëse deri tani i është dhënë ndihmë nga qeveria. Ky dokument
mbushet sipas formularit të dhënë në Aneks 18 . Ai duhet të jetë i nënshkruar nga personi
përgjegjës i firmës(drejtues ose drejtor) dhe të ketë vulën e firmës.
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Fletëpagesë në shumë prej 250,00 denarë (qëllimi i pagesës: Pagesë për taks administrative,
Marrës: Buxheti i RM, Llogaria e Thesarit: 100000000063095, Llogaria paguese: 840 _ _ _
(varësisht nga komuna) 06116, kodi i të ardhurave dhe programi: 725930 00).
Vërejtje: nëse dorëzoni dokument në gjuhë të huaj (për shembull, Marrëveshje për shërbime) ato duhet
të jenë të përkthyera dhe të vërtetuara nga përkthyesi gjyqësor.

A MUND TË SHFRYTËZOJ NJËKOHËSISHT DHE MASA TË TJERA?
Po. Nuk ekzistojnë kufizime
Vërejtje: Nëse ju mungon edhe një dokument, nuk mund ta dorëzoni më vonë dhe kërkesa nuk do të
shqyrtohet
INFORMACIONE TË RËNDËSISHME SHTESË
Gabimet më të shpeshta të aplikuesve:
Nuk janë nga aktivitet i njëjtë biznesi
Dokumentacion i pakompletuar
Nuk dorëzohen dokumentet origjinale(ose kopje të vërtetuar në
çdo fletë me firmë dhe vulë) siç kërkohet në shpallje.

KONTAKT
Ministra e Ekonomisë
Sektori për Sipërmarrje dhe Konkurrencë në NVM
Dega e Sipërmarrjes
Tel: .+389 2 3093 508
www.economy.gov.mk

GRANDE
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për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Fletëpagesë në shumë prej 50,00 denarë (qëllimi i pagesës: Pagesë për taks administrative,
Marrës: Buxheti i RM-së, Llogaria e Thesarit: 100000000063095, Llogaria paguese: 840 _ _ _
(varësisht nga komuna) 03161, kodi i të ardhurave dhe programi: 722313 00).

PROGRAMI PËR KËSHILLIME ME VAUÇER
LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM

ПРИРАЧНИК

KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME
KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: 1, 3, 5
* 1. I/e papunë, paraqitur në Agjencinë e Punës / 3. Pronar i NMV-së / 5. Zejtar

SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHA SEKTORËT EKONOMIKE*
*

Përveç: bujqësisë, pylltarisë, gjuetisë dhe peshkimit

Institucioni përgjegjës: Agjencia për Përkrahje të Sipërmarrjes së Republikës së
Maqedonisë (APSRM)
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Subvencionim të shërbimeve për këshillim.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
për NMV mbulim i 50% nga harxhimet e dëshmuara neto (pa TVSh).Vlera e
subvencionimit prej 45.000 denarë, për projekte inovuese deri në 90.000 denarë.
Për të papunët (ose të punësuar që duan të fillojnë biznes, mbulim të 100% nga neto
harxhimet (pa TVSh). Vera e subvencionimit deri në 31.500 denarë.
Shpenzime dedikuar për:
- Këshillim nga ekspertë të cilët do të përmirësojnë punën tuaj.

NË CILIN RAST DUHET TË PËRDOREN? CILAT NEVOJA PËRMBUSH?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirës afariste
Mbulimi i shpenzimeve regjike
Regjistrimi i kompanisë
Punësimi i personave të reja
Pagesën e rrogave të të punësuarve
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimi i kuadrove
Përkrahje konsultuese
Vërejtje e rëndësishme: Nëse jeni person i papunë
Të tjerë
i paparaqitur në APRM, së pari duhet të paraqiteni,
Nuk ka kufizime në qëllim
ndërsa pastaj mund të aplikoni për këtë program.

KUJT I
DEDIKOHET?

SUBVENCIONIM

INFORMATAT E PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE PËR THEMELIMIN E BIZNESEVE DHE BIZNESEVE EKZISTUESE

Ndërmarrje të vogla të cilat janë aktive dhe punojnë pa humbje.
Ndërmarrje të mesme të cilat punojnë në projekte inovuese.
Të papunë të cilët janë paraqitur në APRM dhe duan të vetëpunësim.
Të punësuar të cilët duan të fillojnë biznesin e tyre.
Vlen për ndërmarrje të reja.
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Jo. Bëhet fjalë për mjete të pakthyeshme.

ÇFARË LLOJ TË KËSHILLIMEVE MUND TË MARR?
Nëpërmjet vauçerëve mund të fitoni këshillime (shërbime konsulente) për:
- Bazën themelore të udhëheqjes së biznesit (menanxhment, prodhimtari, furnizime, shitje, investime, etj.).
- Përpilimi të programeve dhe projekteve të reja, në cilindo qoftë domen të punës
së kompanisë (plane investuese, investime të përbashkëta, përpilim të standardëve
ndërkombëtar, rinovime, resurse njerëzore, zbatimin e teknologjive informative
etj.)
- Çështje juridike (çfarë kompani do të regjistroni, për ligjet që kanë të bëjnë me
shoqatat tregtare, ligjet e BE-së, mbrojtje e pronësisë intelektuale etj.).
- Fusha e tatimeve.
- Çështje të kontabilitetit ( vendosje të sistemit të kontabilitetit, por jo edhe pagesë
të drejtpërdrejtë të shërbimeve të kontabilitetit - shiko pyetjen e radhës).
Këshillimi mund të jetë i përgjithshëm për temat e lartpërmendura ose të specializuara. Për personat fizikë janë të mundura edhe këshillime në grupe.

PËR PROJEKTET INOVUESE?
ÇFARË LLOJ AKTIVITETESH JANË LEJUAR
Ky lloj vauçeri i cili gjithashtu quhet edhe vauçer inovues, mund të përdoret në këto fusha:
- Zhvillim të prodhimit ose shërbimit të ri.
- Total Quality Management (TQM)
- Just in Time (JiT) – strategji për prodhimtari e cila ka për qëllim të rritë kthimin e
investimeve nëpërmjet rritjes së efikasitetit
- Zhvillim dhe hulumtim
- Mbrojtje të pronësisë intelektuale

PËR SE NUK MUND T’I SHFRYTËZOJ MJETET?
Mjetet e subvencionimit nuk mund të shfrytëzohen për:
- Të fitoni arsim formal (diplomë fakulteti, rikualifikim etj.)
- Kurse për mësim të gjuhëve të huaja
- Fitimin e njohurive themelore kompjuterike – Microsoft office (Word, Excel, Power
Point, Access, Outlook), Internet Explorer, Outlook Express
- Fitimin e certifikatave, patentave, miratimeve etj. (p.sh. patundshmëri, trafik urban,
siguri dhe mbrojtje nga zjarri, standarde HACCP, ISO, shënimet SE , HTP etj.). Për
standardet shiko masat e Ministrisë së Ekonomisë.
- Shpenzime për materiale, literaturë etj.
- Shpenzime për kontroll të njohurive profesionale, provime etj. (p.sh. provimi për
mjeshtër). Për këtë shikoni masat e zejtarisë nga Ministria e Ekonomisë
- Menaxhim të kontabilitetit, përpilimin e përllogaritjes finale dhe llogaritje të
tatimeve etj.
- Harxhime të rrugës
- Përpunim të dokumentacion të lokacionit, ndërtimit dhe dokumenteve të
nevojshme dhe projekte
- Harxhime për mbrojtje gjyqësore, harxhime për noter
- Përpunim të marrëveshjeve për punësim, vendimeve për pushim vjetor, dokument
për sistematizim etj.
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?
A DUHET T’I KTHEJ MJETET E PËRFITUARA

ПРИРАЧНИК

E PASTAJ TË

Po. Mjetet paguhen vetëm në bazë të shpenzimeve të dëshmuara për qëllimin e dhënë. Në
fillim duhet të dorëzohet dokumentacion për shpenzimet e bëra ( faturave, virmanëve dhe
nga pagesa të tjera nga dokumentacione të tjera), pastaj bëhet pagesa e subvencionimit me
vlerë 60% prej shpenzimeve.

SA HARXHIME DUHET TË BËJË QË TË MUND MAKSIMALISHT TË
SHFRYTËZOJË KËTË PËRKRAHJE?
Nëse jeni NMV atëherë përkrahja e përgjithshme nuk mund të tejkalojë shifrën 45.000
denarë neto. TVSh-ja nuk përfshihet dhe kjo nuk mund të mbulohet me subvencionim. Për
shembull që të fitohet vlera maksimale prej 45.000 denarësh duhet të shfrytëzoni këshillime
dhe të dorëzoni dokumentacion të vlefshëm me vlerë prej 90.000 denarësh me TVSh.
Nëse jeni NMV dhe ju duhen këshillime për të zhvilluar projekt inovues, atëherë mund të
fitoni subvencionim prej 90.000 denarësh. Në këtë rast, duhet të dorëzoni dokumentacion
me vlerë prej 180.000 denarësh me TVSh.
Nëse jeni i papunë (ose i punësuar i cili dëshiron të hap kompani) atëherë vlera maksimale
do të jetë 31.500 denarë pa TVSh, sepse në këtë rast subvencionimi është 100%, do të
thotë të dorëzoni dokument, me vlerë maksimale prej 31.500 denarë pa TVSh.

VETËPUNËSOHEM, A KAM AFAT PËR
NËSE JAM I PAPUNË DHE PLANIFIKOJË TË
REGJISTRIMIN E KOMPANISË:
Po. Kompaninë duhet ta regjistroni, në fakt të punësoheni në afat prej gjashtë muajsh dhe do
të duhet të dorëzoni formularë M1/M2. Pastaj përkrahje do të fitoni edhe 6 muaj. E njëjta vlen
edhe për të punësuarit që duan të vetëpunësohen.

A MUND T’I SHFRYTËZOJË SHËRBIMET PREJ CILITDO KONSULENT?
Jo. Duhet të zgjidhni konsulent nga Katalogu i konsulentëve që është në APRM, tek
realizuesit e autorizuar ose në ueb-faqen e APRM-së http://www.apprm.gov.mk/katalog.
asp

SUBVENCIONIM
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A DUHET NË FILLIM T’I PAGUAJ HARXHIMET
FITOJ SUBVENCIONIME?

ÇER?
SA KOHË MUND TA SHFRYTËZOJË NJË VAU
Një vauçer shërben vetëm për një këshillim. Secili vauçer ka një afat të caktuar të validitetit,
prandaj për çdo këshillim duhet të merret nga një vauçer (zakonisht 90 ditë).

ÇFARË NËSE NUK DORËZOJË DOKUMENTACION TË PAKOMPLETUAR?
Gjatë aplikimit do të keni ndihmën e realizuesit të autorizuar të regjionit tuaj. E rëndësishme
është të jeni të kujdesshëm gjatë realizimit të faturës nga e këshilltarit tuaj, sesi saktë
duhet të duket fatura dhe shënoni vlerën e duhur që të mundet saktësisht të shfrytëzoni
subvencionimin.
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Bëni kontroll!
Nëse jeni kompani ose zejtar:
Ndërmarrje e vogël e regjistruar si shoqatë tregtare e cila ka jo më pak se 50 të punësuar
dhe qarkullim vjetor jo më shumë se 1,5 (një milion e gjysmë) euro ( ose balancë të
gjendjes jo më shumë se 1,1 milion euro).
Tregtar i cili kryen veprimtarinë e zejtarisë.
Ndërmarrja duhet të jetë pavarur ( të mos kenë të drejtën e votës më shumë se 25%
kompani të cilat nuk janë të vogla). Nëse në kompanitë kanë fond investues, atëherë
përqindja e votës është 49%.
Kompania nuk është në falimentim, rimëkëmbje me detyrim ose likuidim.
Dokumentet janë komplet dhe të dorëzuar me kohë.
Nëse aplikoni për këshillim të projekteve inovuese (vauçer inovues):
Ndërmarrje e vogël ose e mesme (me 250 të punësuar dhe qarkullim prej 10 milion euro)
Vitin e fundit punon me fitim
Në 3 vitet e fundit kanë realizuar/ marrë pjesë në projekt hulumtues ose zhvillimor
Kompania nuk është nga sektori i transportit, bujqësisë primare, bujqësisë dhe peshkimit
Projekti për transfero të dijeve nuk është soufter, trajnim ose shitje
Nëse jeni person fizik :
I, e papunë i regjistruar në Agjencinë e Punësim të RM-së me qëllim vetëpunësimi ose i
punësuar i cili do të vetëpunësohet.
Dokumentet janë komplet dhe të dorëzuar me kohë.
Shpallja publike për aplikim në
tre mujorin e parë të vitit në
gazetat ditore http://www.
apprm.gov.mk/VOUCHER.ASP,
www.economy.gov.mk www.
konkurentnost.mk

Paraqitet tek relizuesit e
autorizuar të programit në
më shumë komuna
(shiko kontaktet )

Tek ata do të bëni intervistën
hyrëse që të kontrolloni a
plotësoni kriteret dhe çfarë llojë
këshillimesh ju duhen. (shiko
dokumentet e nevojshme )

Firmosni kontratë për përfshirje
në program

Për çdo këshillim merrni
nga një vauçer

Caktoni ekspertin për këshillim
nga katalogu i konsulentëve
http://www.apprm.gov.mk/
katalog.asp

Кur do të mbarojë këshillimi,
ju, këshilltari dhe organizatori
verifikonin vauçerin me vulë dhe
nënshkrim.

Këshilltari ju jep faturë i cili
duhet t’i ndjekë udhëzimet
e APRM-së

Pasi do të paguani faturën , në
APRM doërzoni Kërkesë me
dokumentaet përkatëse për
pagesë të subvencionimit .

MËNYRA E APLIKIMIT
Cilat dokumente më duhen?

Vërejtje: Dokumentacioni i plotësuar
krejtësisht të dorëzohet në origjinal ose
fotokopje të vërtetuara në noter.

Bëni kontrollin tuaj!
Për ndërmarrje të mesme dhe të vogla:
Dokument për regjistrimin e kompanisë (nga Regjistri Qendror)
Raporti financiar për vitin e kaluar ( bilanci dhe suksesi i gjendjes)
Vetëm për vauçerët inovues, raportet financiare të tre viteve të fundit
Deklaratë nga përfaqësuesit ligjor (udhëheqës, drejtor etj.) – Ankes 21
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KUSHTET E APLIKIMIT

Për të papunët:
Dokument me të cilin dëshmon se personi është i paraqitur në Agjencinë e Punësimit të RM-së

ПРИРАЧНИК

Bëni kontrollin!
Për ndërmarrjet:
Vauçeri origjinal është firmosur nga kompania juaj, këshilltari dhe këshilltar- organizatori
Fotokopje nga fatura që ju ka dhënë këshilltari
Certifikatë e cila do të dëshmojë se pagesa është bërë
Origjinali i Kërkesës për pagim të subvencionimeve (Aneks 22)
Fotokopje nga raporti i punës së këshilltarit/ konsulentit. Këtë dokument duhet t’ua
dorëzojë këshilltari bashkë me faturën dhe prodhimet e këshillimit
Formular për atë sa klienti është i kënaqur (Ankes 23) në të cilin vlerësoni punën e
këshilltarit
Për persona fizik:
Formularë M1/M2 që dëshmon se jeni të vetëpunësuar
Ju duhet të nënshkruani vauçerin origjinal, të cilin gjithashtu duhet ta nënshkruajnë,
këshilltari dhe këshilltari- organizator.
Dokumentacionin tjetër e përgatisin këshilltari dhe e dorëzon deri te realizuesi
i programit. Këshilltari shënon faturën për te APSRM-ja e jo për tek ju, dhe ata
drejtpërdrejtë do t’ia paguajnë.

A MUNDET TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ekzistojnë kufizime.

KONTAKT

Realizues të programit:

Qendra Rajonale Shkup
Fondacioni për zhvillim të ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla
rr. Mosha Pijade pn. 1000 Shkup
Drejtore: Svetlana Kirevska
Tel/fax: (02) 3239 053 и 3298 065
E-mail: recs@recs.org.mk

jeve të mesme dhe të vogla
rr. Ilindenska pn, 1300 Kumanovë
Drejtor: Dimitar Tashevski
Tel/fax: (031) 416 102
E-mail: razvojku@t-home.mk

Тel/fax (047) 228 153 dhe 202 420
E-mail: rcbt@t-home.mk

Qendra Rajonale Strumicë
Fondacioni për zhvillim të ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla
rr. 11 tetori pn, 2400 Strumicë
Qendra Rajonale Veles
Fondacioni për zhvillim të ndërmarrje- Drejtor Marija Tasheva
Tel/fax: (034) 349 320
ve të mesme dhe të vogla
ESA Tetovë
E-mail: rcsr@t-home.mk
rr. 11- Tetori nr. 8, 1400 Veles
Fondacioni për përkrahje të ndërDrejtore
:
Anita
Samarxhieva
marrjeve
ESA Ohër
Ilindenska pn.(Bllok 87), 1220 Tetovë celular: 075 326 667
Fondacioni për përkrahje të
E-mail: rcve@t-home.mk
ndërmarrjeve
Drejtor: Selajdin Idrzi
Buleveradi turistik pn.(n. fax 129)
Qendra
Rajonale
Manastir
Tel/fax: (044) 350 960
Fondacioni për zhvillim të ndërmarrje- 6000 Ohër
E-mail: esate@t-hom.mk
Përfaqësuese: Elizabeta Petanova
ve të mesme dhe të vogla
Celular : 070 261 012
Bulevard. 1 Maj pn, 7000 Manastir
Qendra Rajonale Kumanovë
E-mail: esaoh@t-home.mk
Drejtor:
Dragan
Damjanovski
Fondacioni për zhvillim të ndërmarr-

SUBVENCIONIM

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

CILAT DOKUMENTE DUHET T’I DORËZOJË QË TË MË
PAGUHET SUBVENCIONIMI ?
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PROGRAM PËR SUBVENCIONIMIN E SHFRYTËZUESVE TË TOKËS
BUJQËSORE TË SHTETIT
LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE PËR THEMELIMIN E BIZNESEVE
KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE ME KUFIZIME TË CAKTUARA
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SEKTORËT EKONOMIK: BUJQËSI

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomizimit të Ujërave
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Pranues të ndihmës sociale të evidentuar si të papunë dhe
përfshirja e tyre në punësim.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Tokë për përpunim në pronësi të RM për shfrytëzim prej 5 vitesh.
Ndihmë financiare për fillim me veprimtari bujqësore (zakonisht deri prej 20.000 deri
55.000 MKD për hektarë varësisht çfarë kultivohet).
100% nga sasia mujore e ndihmës sociale dhe sigurim social në 12 muajt e parë (vitin e
parë).
50% nga sasia mujore e ndihmës sociale dhe 100% sigurim social për 12 muajt e
ardhshëm (vitin e dytë).

NË CILIN RAST ËSHTË MË E DOBISHME TË PËRDORET? CILAT NEVOJA I PËRMBUSH?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirës së punës
Mbulimi i shpenzimeve të regjisë
Regjistrimi i kompanisë
Punësimi i personave të rinj
Pagesën e rrogave të të punësuarve
Investim në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimi i kuadrit
Mbështetje konsulente
Të tjera
Nuk ka kufizim në destinim.
Vërejtje: Çdo shpallje përmban të dhëna konkrete për atë se cilat grupe janë të
përfshira. Ndiqni shpalljet e Ministrisë së Bujqësisë.

KUJT I
DESTINOHET?

Personave pa sigurim social –shfrytëzues të së drejtës së asistencës
sociale në të holla.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: I/E PAPUNË, PARAQITUR NË
AGJENCINË E PUNËS

Toka bujqësore mund të jepet për
shfrytëzim më së shumti deri 4 hektarë
në sistem për ujitje dhe më së shumti
deri 8 hektarë jashtë nga sistemi i ujitjes.
Megjithatë, kjo varet nga shpallja publike
konkrete.

Me shfrytëzimin mundet:
- ta përpunojë tokën
- t’i shfrytëzoni (shitni) frytet.
Me shfrytëzimin nuk mundet:
- toka të jetë në pronësinë e juaj
- të ndërtoni në të.

NË ÇFARË VENDE NDAHET TOKA?
Çdo shpallje publike i përcakton saktë komunat në të cilat ka tokë.

ÇFARË DUHET TË KULTIVOJ DHE ÇFARË SIPËRFAQE DO TË KISHA FITUAR?
Varësisht nga mënyra e planifikuar e shfrytëzimit të tokës bujqësore, ndahet:
-

për kultivimin e kulturave drithore, foragjere dhe industriale, për individ - shfrytëzues
maksimum deri 4 hektarë në sistem për ujitje dhe për dy shfrytëzues të bashkuar
maksimum 8 hektarë në sistem për ujitje;

-

për kultivimin e kulturave kopshtare, për individ- shfrytëzues maksimum 0, 6 hektarë në
sistem për ujitje dhe për dy shfrytëzues të bashkuar maksimum 1,2 hektarë në sistem për
ujitje

SIPAS CILAVE RREGULLA VENDOSET?
Komisioni vlerëson paraqitjet sipas:
sa kohe është shfrytëzuar ndihma sociale;
sa anëtarë ka në familje;
a ka dhe sa persona kanë invaliditet në familje;
a bëhet fjalë për prindërit vetushqyes dhe sa fëmijë janë;
a përkujdeset për fëmijë pa prindër apo të ndonjë personit të moshuar me aftësi t të
privuar afariste dhe sa persona?

SUBVENCIONIM

KUSHTET
за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

PËR ÇFARË SIPËRFAQE BËHET FJALË?

A E KAM PËR OBLIGIM QË ÇDO MUAJ TË PAGUAJ SIGURIM PENSIONAL,
INVALIDOR DHE SOCIAL?
Zakonisht mjetet për sigurim social (sigurim pensional dhe invalidor dhe sigurim
shëndetësorë) paguhen drejtpërdrejtë në njësinë përkatëse lokale të Fondit për sigurim
pensional dhe invalidor dhe Fondit për Sigurim Shëndetësorë të Maqedonisë.

Vërejtje: Kushtet konkrete do të theksohen saktë në shpallje publike. Për këtë lexoni me kujdes.
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Aplikoni me Formular për pjesëmarrje në shpalljen
publike (kërkesë) dhe dokumentacion i ridërguar.

Komisioni vlerëson kërkesat në bazë të kritereve të
përcaktuar saktë.

Pas kontratës së nënshkruar për shfrytëzim
-përdorim të tokës bujqësore zakonisht për 5 vjet,
si dhe regjistrim përkatës si bujk apo ngjashëm.

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?

72

Vërejtje: Çdo shpallje publike përmban
kërkesa të veçanta për dokumentet.

Zakonisht kërkohen këto dokumente:
Aplikoni me Formular për pjesëmarrje në shpalljen publike (kërkesë) i cili do të publikohet me vet
shpalljen.
fotokopje nga letërnjoftimi;
vërtetim nga Agjencia e Kadastrës për Patundshmëri se nuk posedoni pronë të patundur në
emrin tuaj;
plan prodhues (çfarë do të prodhoni) të nënshkruar nga Agjencia për Nxitje dhe Zhvillim të
Bujqësisë;
vërtetim nga Qendra Lokale për Punë Sociale për periudhën e shfrytëzimit të së drejtës (për
periudhën për të cilën keni shfrytëzuar ndihmë sociale).
vendim për të drejtën e realizuar të ndihmës sociale (sasia dhe numri i anëtarëve).
Varësisht nga gjendja juaj, mund t’ju nevojiten edhe këto dokumente:
për person me pengesë – rezultat dhe mendim për llojin dhe nivelin e pengesës (handikapit)
nga institucioni kompetent;
vërtetim nga Qendra Lokale për Punë Sociale për prind vetushqyes;
vërtetim nga Qendra Lokale për Punë Sociale për përkujdesjen e personave në familje
përkujdesjeje;
vendim për kujdestarin e fëmijës pa prindër dhe kujdes të prindit me aftësia të privuar
afariste.

A MUND TË SHFRYTËZOJ EDHE MASA TË TJERA?
Nuk theksohet. Megjithatë, përderisa e shfrytëzoni këtë masë, me siguri nuk do të mund të
shfrytëzoni masat për grant dhe kredi për vet punësim.
Rekomandim: Lexoni me kujdes shpalljen publike.
TË DHËNA TË RËNDËSISHME SHTESË
Nuk do të shqyrtohen dokumentet jo të plota dhe që nuk janë
dorëzuar në kohë.
Dokumentacioni i nevojshëm dorëzohet në origjinal apo kopje e
vërtetuar në noter.

KONTAKT

Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomizimit të Ujërave
telefon: 02 313 44 77
www.mzsv.gov.mk / www.mtsp.gov.mk

GRANDE

APLIKIMI

Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomizimit të
Ujërave në gazetat ditore shpall shpallje publike
që zakonisht zgjat 30 ditë.

SUBVENCIONIM TË ORGANIZIMIT TË
PROMETIT TË HUAJ TURISTIK

ПРИРАЧНИК

LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË TRI
VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET:

TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE:

PRONAR I NMV-SË

SEKTORËT EKONOMIK: TURIZËM

Institucioni përgjegjës: Agjencia për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Subvencione për akomodimin e turistëve të huaj në
Maqedoni (një pjesë e shpenzimeve për transport,
udhëtime turistike etj.)

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Një pjesë të shpenzimeve për pako aranzhman për grup prej të paktën 10 turistë të huaj
edhe atë:
- prej 10 deri 20 euro për turist të huaj (varësisht nga cili vend është) për autobus me qira,
- prej 25 deri 45 euro për turist të huaj (varësisht nga cili vend është) për avion,
- prej 25 deri 45 euro për turist të huaj (varësisht nga cili vend është) për avion,
- 25 euro për turist të huaj me avion çarter,
- 15 euro për turist të huaj për transport hekurudhorë,
- për transport të kombinuar (me dy mjete transportuese) -10 euro për turist të huaj për autobus
ose 15 euro për turist të huaj për avion,
- për udhëtime kthyese në rajon -15 euro për turist të huaj.

NË CILIN RAST ËSHTË MË E DOBISHME TË PËRDORET? CILAT NEVOJA I PËRMBUSH?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirës së punës
Mbulimi i shpenzimeve të regjisë
Regjistrimi i kompanisë
Punësimi i personave të rinj
Pagesën e rrogave të të punësuarve
Trajnimi i kuadrit
Mbështetje konsulente
Të tjera
Nuk ka kufizim në destinim

KUJT I
DESTINOHET?

SUBVENCIONIM

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

LLOJ I PËRKRAHJES: SUBVENCIONIM

Agjencive turistike dhe turoperatorë
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KUSHTET

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E DHËNA?
Jo. Bëhet fjalë për mbështetje të pakthyeshme

ÇFARË NËNKUPTON PAKOJA E ARANZHMANIT?
Për t’i shfrytëzuar subvencionet, pakoja e aranzhmanit duhet të përfshijë:
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- Transport të organizuar gruporë me autobus, avion apo vende në tren. Duhet të keni
të paktën 10 turistë. Kjo ka të bëjë me vendin e huaj deri në Maqedoni dhe nuk e
përfshin transportin brenda në Maqedoni (p.sh. prej Shkupit në Dojran).
- Transport të organizuar në linjat të rregullta të avionit, hekurudhorë dhe të autobusit
me të paktën 10 turist të huaj.
- Udhëtim të kombinuar – transport i organizuar gruporë me dy mjete transportuese
ku subvencioni vlen për mjetin transportues deri në destinacionin final.
- Udhëtimet qarkulluese duhet të përfshijnë të paktën 2 ditë me drekë në Maqedoni
dhe të paktën 1 ditë në vend të tretë në rajon.

Ë PAKON
ÇFARË NËSE DISA AGJENCI TURISTIKE KAN

E NJËJTË TË ARANZHMANIT?

Në këtë rast kërkesë për subvencione dorëzon agjencia e cila e ka marrë me qira mjetin transportues.
Mundet çdo agjenci të dorëzojë kërkesë invidudale, por vetëm me pëlqim nga agjencia e cila
formalisht ka marrë me qira mjetin transportues të cilin edhe agjencitë e tjera e kanë shfrytëzuar.

A ËSHTË LARTËSIA E SUBVENCIONIT E NJËJTË PËR TË GJITHË TURISTË TË HUAJ?
Jo. Lartësia e subvencionit varet nga vendi nga i cili arrijnë turistë. P.sh:
- Për transport me autobus subvencioni është 10 euro për vendet fqinje si dhe për në
Mal të Zi dhe Bosnjë e Hercegovinë; 15 euro për në Turqi, Rumani, Slloveni dhe Kroaci
dhe 20 euro për të gjitha vendet e tjera.
Sasitë për vendet individuale vërtetohen me Rregulloren për mënyrën, llojin dhe lartësinë e
subvencioneve që mund ta shkarkoni në: http://www.tourismmacedonia.gov.mk

T, E MË PAS
A DUHET SË PARI T’I PAGUAJ SHPENZIME
TË MARR SUBVENCION?
Po. Mjetet paguhen në bazë të shpenzimeve të dëshmuara dhe të bëra për qëllimin e caktuar.
Së pari duhet të dorëzohet dokumentacioni për shpenzimet e bëra (kontrata, fatura, lista të
udhëtarëve, certifikata etj.) dhe më pas paguhet subvencioni.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

- Akomodim në RM të paktën 3 ditë me drekë. Akomodimi nuk mund të bëhet në
dhoma private dhe apartamente që nuk janë regjistruar nuk kanë kategorizim

A MUND TË APLIKOJ PËR PAKO TË ARANZHMANEVE QË JANË
REALIZUAR VITIN E KALUAR?

ПРИРАЧНИК

UMENTACIONIN?
NË ÇFARË AFATI DUHET TA DORËZOJË DOK
60 ditë nga largimi i grupit për periudhën prej 01.01 - 30.09
30 ditë nga largimi i grupit për periudhën 01.10 – 31.12

ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION TË CILIN DO TA
KONSIDEROJNË SI JOPËRKATËS?
Në këtë rast institucioni do t’ju dorëzojë lajmërim me afat të caktuar në të cilin duhet ta
dorëzoni dokumentacionin e plotë. Pas këtij afati, nëse nuk i dorëzoni dokumentet, kërkesa
për subvencione do të refuzohet.

KUSHTET PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Agjenci turistike ose turoperator
Grup prej të paktën 10 turistësh të huaj
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe janë të plota

Në praktikë rekomandohen
agjenci dhe turoperatorë me
licencë A.

MËNYRA E APLIKIMIT
Aplikoni pas përfundimit të pako-aranzhmanit në afatet e përmendura më lartë.
Dokumentacioni dorëzohet deri tek Zyra e APMT në Strugë:
- Me postë në adresë: Agjencia për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit, Komisioni
për Subvencionimin e Qarkullimit të Organizuar të Huaj Turistik, Dega Strugë Rr. Boro
Haxhieski- Pute, ndërtesa Fati Trade 1-1/1
- Ose në dorë prej të hënës deri të premten prej orës 08 – 16
Mund të konsultoheni personalisht çdo të premte prej orës 08-13 që është termin i
vërtetuar për konsultime me shfrytëzues.
Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të APMT. www.tourismmacedonia.gov.
mk

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Bëni një kontroll!

SUBVENCIONIM

APLIKIMI

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Jo. Në vitin që vijon mund të aplikoni vetëm për pako aranzhmane që janë realizuar gjatë
vitit rrjedhës.

Komisioni ka përgatitur rekomandime të
cilat japin detaje për dokumentet e nevojshme për aplikim, duke përfshirë edhe dokumentet. Ato mund ti gjeni në http://www.
tourismmacedonia.gov.mk/DesktopDefault.
aspx?tabindex=0&tabid=1327.

1) Për transport me autobus:
Kërkesë për subvencion me Formular СУ -1 (Aneks 25);
Kopje nga kontrata me transportuesin me autobus;
75

Kopje nga urdhri për udhëtim për transport të veçantë me autobus ose faturë apo fotokopje
nga fatura e transportuesit prej të cilëve janë të dukshme të dhënat për: vendi i nisjes dhe
arritjes së grupit, numri i ulëseve në autobus, data kur është kryer transporti dhe kilometrat
e realizuara;
Lista „Interbus“ (Lista e udhëtimit) me të dhëna të dukshme për turistët e huaj dhe vula nga
kalimet kufitare.
2) Për transport me avion :
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Kopje nga kontrata me transportuesin me avion prej të cilit janë të dukshme të dhënat për:
numrin e ulëseve në avion, vendi i nisjes dhe aterrimit të avionit, numri i fluturimeve të
planifikuara;
Kopje nga raporti ditorë i fluturimeve në aeroportet vendore si dhe vërtetim për ardhje
të kryer të fluturimeve çarter. Ky dokument patjetër duhet të verifikohet zyrtarisht nga
aeroporti;
Për linjat e rregullta – Kopje të kontratës ose ofertë nga aviotransportuesi apo faturë ose
fotokopje nga llogaria e transportuesit me avion apo kopje nga karta e avionit;
Lista e fluturimeve me turistë të huaj dhe përcaktim të saktë të kapacitetit të akomodimit
(ulëset), për të cilat dorëzohet kërkesa për subvencion.
3) Për transportin hekurudhorë:
Kërkesë për subvencion me Formular СУ-5 (Aneks 27);
Kopje nga kontrata me hekurudhën për marrjen qira të vagonit.
4) Për udhëtime të kombinuara në Maqedoni dhe udhëtime qarkulluese në rajon:
Kërkesë për subvencion me Formular СУ-6 (Аneks 28);
Kopje nga grupi (lista e udhëtarëve) për të cilën ka të bëjë kërkesa;
Kopje nga kontrata me agjencinë turistike maqedonase apo vërtetim për udhëtim nga
ndonjë agjenci e huaj me agjencinë turistike maqedonase prej ku duhet të shihet, a punon
agjencia turistike maqedonase në llogari të agjencisë së huaj ose është organizatore që i
shet program agjencisë së huaj dhe
Listë „Interbus“ (Lista e udhëtimit) me të dhëna të dukshme për turistët e huaj dhe vula nga
kalimet kufitare.
Përveç kërkesës dhe dokumentacionit për çdo lloj të veçantë të transportit, duhet të dorëzoni edhe:
Kopje nga kontrata për marrjen me qira të kapaciteteve (për akomodim) me kompaninë ku
do të akomodohen turistët dhe të cilët kanë më pak ditë me drekë;
Nëse objektet e akomodimit janë marrë me qira nga agjencitë turistike maqedonase duhet
të dorëzohet: kopje nga kontrata midis agjencive turistike maqedonase dhe objektit për
akomodim si dhe kontratë mes agjencive turistike maqedonase me objektet afariste në
të cilat jepet shërbimi, faturat nga objekti afarist i lartpërmendur për shërbimin e kryer ushqim nga i cili qartë shihen të dhënat për datën, sasinë dhe llojin e shërbimeve të kryera;

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Kërkesë për subvencion me Formular СУ-2 (Aneks 26);

ПРИРАЧНИК

Për çdo grup nevojitet të dorëzohet edhe dëshmi për taksë të paguar turistike (certifikatë)
e verifikuar nga objektet e akomodimit, me Formular СУ-4 (Аneks 30), kurse për turistët
e huaj për të cilët akomodimi është marrë me qira nga agjencia turistike maqedonase në
objekte për akomodim nga lloji i dhomës dhe apartamentit për persona fizik, Formulari
СУ-4 që duhet të verifikohet nga byroja turistike/agjencia turistike në vendin ku turistët
kanë qenë të akomoduar (nëse ekziston);
Tek programet më të mëdha për transport ajrorë dhe tokësorë në vend të listës së verifikuar
për turistë të huaj dorëzohet edhe lista e fluturimeve ose lista e hotelit e verifikuar nga
objekti i akomodimit apo agjencia turistike maqedonase, për çka dorëzohet provë se të
gjithë detyrimet janë paguar, certifikatë e verifikuar dhe kopje nga certifikata bankare;
Certifikatë nga banka për derdhjen revizore për turoperatorët e huaj, agjenci apo
organizatorët e udhëtimit pas pagesës së kryer;
Vendim për kategorizimin e kapaciteteve të akomodimit;
Licencë për veprimtarinë e turoperatorëve;
Program për udhëtim të realizuar.

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ka kufizime.
TË DHËNA TË RËNDËSISHME SHTESË
Gabimet më të shpeshtë nga ana e aplikuesve:
Dokumentacion jo të plotë
Dokumentet nuk dorëzohen në afatin e caktuar.

KONTAKT
Agjencia për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit
Tel: .+389 2 3223-101, 3223-146, 3223-166
www.tourismmacedonia.gov.mk

SUBVENCIONIM

за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Listë të verifikuara të turistëve të huaj dhe vërtetim për pagesë të kryer në objektin për
akomodim ose agjencitë turistike maqedonase prej të cilave janë marrë me qira kapacitetet
për shërbimet e shfrytëzuara sipas Formularit СУ-3 (Аneks 29).

AMMT, Komisioni për Subvencionimin të Qarkullimit të Huaj të Organizuar
Turistik
Tel: +389 (0)46 789-428
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TRAJNIM,
KONSULTIME DHE
MENTORIM

TRAJNIM TEK PUNËDHËNËS I NJOHUR
LLOJ I PËRKRAHJES: TRAJNIM, KONSULTIME DHE MENTORIM
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA
NË TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE

ПРИРАЧНИК

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE:

1, 3, 5

* 1. I/e papunë, paraqitur në Agjencinë e Punës / 3. Pronar i NMV-së / 5. Zejtar

Institucioni përgjegjës: Agjencia e Punësimit të RM-së
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Përkrahje për trajnim të përshtatshëm për persona të
papunë te punëdhënësi

ÇFARË PËRKRAHJE MUND TË KEM?
Për punëdhënësin
Mjete për mentorime dhe harxhime materiale për trajnim në shumë prej:
4.000 den. për angazhim prej 1-3 persona
7.400 den. për angazhim prej 4-6 persona
13.600 den. për angazhim prej 7-10 persona
18.000 den. për angazhim prej 11-15 persona
21.600 den. për angazhim prej 16-20 persona
25.000 den. për angazhim mbi 20 persona
Për të papunësuarin
3 muaj nga 5.700 den. duke përfshirë sigurim për fatkeqësi gjatë punës ose sëmundjeve
profesionale

TRAJNIM, KONSULTIME
DHE MENTORIM

SEKTORËT EKONOMIK: GJITHË SEKTORËT EKONOMIKË

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

NË CILAT RASTE ËSHTË MË MIRË QË TË SHFRYTËZOHEN? ÇFARË NEVOJASH PLOTËSON?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirave afariste
Mbulimi i harxhimeve fikse
Regjistrimi i ndërmarrjes
Punësimi i punëtorëve të ri
Pagesa e rrogave të punëtorëve
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Përkrahje konsultative
Tjetër
Nuk ka përkufizim për qëllimin e mjeteve

PËR KË ËSHTË
DESTINUAR PROGRAMI?

Punëdhënësit që kanë nevojë të punësojnë persona deficitarë
në tregun e punës.
Persona të evidentuar si të papunë në APRM që në mënyrë
aktive kërkojnë punë.
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KUSHTET

PËR PUNËDHËNËSIN
KU DHE SI DO TË BËHET TRAJNIMI?
Trajnimi do të bëhet në hapësirat e punëdhënësit sipas Programit që do të paraqesë.

A KAM OBLIGIME SHTESË NDAJ ATYRE QË DO T’I TRAJNOJ DHE NDAJ APRM-SË?
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KUSH NUK KA TË DREJTË QË TË APLIKOJË?
Punëdhënësi gjatë aplikimit është i obliguar që t’i ketë të paguara gjitha tatimet dhe
kontributet para shpalljes së shpalljes publike.

PËR TË PAPUNËT
PËRVEÇ SE DUHET TË JENË TË PARAQITUR/ TË PARAQITURA NË EVIDENCËN E
APRM-SË SI TË PAPUNË A KA KUSHTE SHTESË OSE PËRPARËSI?
Prioritet kanë personat me shkollë fillore dhe me shkollë të mesme të gjimnazit.

APLIKIMI

Vërejtje: kushtet konkrete do të jenë të theksuara në marrëveshjen midis APRM-së, punëdhënësve dhe
kandidatëve të papunë. Lexoni me kujdes kontratat që do t’i nënshkruani.

KUSHTET PËR APLIKIM
Bëni verifikim!
Për punëdhënësit
Jeni regjistruar si person juridik.
I keni paguar të gjitha tatimet dhe kontributet.
Keni përgatitur dhe dorëzuar program për trajnim.
Keni dorëzuar kërkesë në Qendrën e Punësimit të APRM-së.
Për të papunët
Jeni paraqitur në APRM si person i papunë dhe jeni duke kërkuar punë në mënyrë aktive.
Jeni paraqitur në klubin e punëtorëve të Qendrave të Punësimit të APRM-së.

CILAT DOKUMENTE MË DUHEN?
Për punëdhënësit
Kërkesë
Programi i trajnimit

Për të papunët
Fletëparaqitje

Vërejtje: Informatat e sakta për
dokumentacionin shtesë do të
merrni në Qendrat e punësimit të
APRM-së.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Po. Pas përfundimit të trajnimit, obligimet e punëdhënësit është që të punësojnë së paku 50% të
personave të papunë që trajnohen dhe të mos e ndërrojë numrin e përgjithshëm të personave
të punësuar me orar të plotë pune me afat prej 6 muajsh. Ndaj APRM-së punëdhënësi është i
obliguar që të paraqesë listën e evidencës për rregullshmëri.

A MUND TË SHFRYTËZOJ NJËKOHËSISHT EDHE PROGRAME TË TJERA?
Nuk janë theksuar kufizime.

www.avrm.gov.mk
Kontakt Qendra e Agjencisë së Punësimit të RM-së
tel: 02-3138-434 në
Qendra e punësimit e APRM-së
(shiko fq. 27)

TRAJNIM, KONSULTIME
DHE MENTORIM

KONTAKT

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

INFORMATA TË RËNDËSISHME SHTESË
Afati i aplikimit:
Pasi të publikohet shpallja do të jetë e hapur deri në fund të vitit.
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BASHKËFINANCIM I TRAJNIMEVE TË SPECIALIZUARA PËR
TRAJNIME TË HOLLËSISHME TEKNOLOGJIKE
LLOJ I PËRKRAHJES: TRAJNIM, KONSULTIME DHE MENTORIM
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA
NË TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME
KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
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INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Ministria e Ekonomisë
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Bashkëfinancimi i trajnimeve të specializuara të
ndërmarrjeve në industri të caktuara

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Trajnim i specializuar nga profesorë dhe ekspertë me renome.
Mbulim i 60% të shpenzimeve për pjesëmarrje në trajnim.

NË CILIN RAST DUHET TË PËRDOREN? CILAT NEVOJA PËRMBUSH?
Blerje pajisjesh
Rregullim të ambientit të punës
Mbulim shpenzimesh
Regjistrim i firmës
Punësim i personelit të ri
Llogaritje e pagës së të punësuarve
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i personelit
Mbështetje konsultative
Të tjera
Nuk ka kufizim në përdorim

PËR KË ËSHTË
DEDIKUAR?

Ndërmarrjet në sektorët e mëposhtme industrialë:
- Industria tekstile
- Industria automobilistike
- Industria e përpunimit të metalit
- Industria e ushqimit
E dobishme dhe për ndërmarrjet e sapoformuara.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

SEKTORËT EKONOMIK: PRODHIM DHE INDUSTRI *
* Në sektorët: automobilistik, tekstil, ushqimor dhe industria e përpunimit të metalit

KUSHTET

HEN?
A DUHET T’I KTHEJ FONDET PASI TË MË NDA
Jo, mbështetja është e pakthyeshme.

PËRSE NUK MUND T’I PËRDOR FONDET?

ПРИРАЧНИК

Mund të fitoni trajnim të specializuar në temat në vijim:
për industrinë tekstile:
- Studim në kohën e prodhimit të konfeksionit,
- Prerje modeluese për veshje femrash(niveli i lartë)
për industrinë automobilistike:
- Misioni i kontrolleve teknike në përputhje me legjislaturat e reja në Republikën e
Maqedonisë, kompetenca dhe aftësi bazë, me një kthesë të veçantë në kontrollet periodike
të automjeteve me pajisje të zbatuara për rezervuar me gaz,
- Sisteme moderne mekanike tek automobilat – komponentë, funksionalitet dhe
diagnostikim
për industrinë e përpunimit të metaleve:
- Ndjekje, analizë dhe përparim të prodhimtarisë në ndërmarrje,
- Menaxhimi inovativ – kusht për rritje dhe zhvillim të kompanisë
për industrinë e ushqimit:
- Trajnime për mënyrën e ruajtjes së lëndës së larë,
- Trajnim për higjienë

TRAJNIM, KONSULTIME
DHE MENTORIM

ÇFARË LLOJ TRAJNIMI MUND TË FITOJ?

APLIKIMI

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Fondet mund të përdoren vetëm për mbulim të shpenzimeve për pjesëmarrje në trajnim.
Për shembull, nëse trajnimi kushton 8.300 denarë, kompania juaj do të paguaj vetëm 3.300
denarë.

KUSHTE PËR APLIKIM
Kushtet për analizim përcaktohen në përputhje me shpalljet që do të publikohen nga ana e
Ministrisë së Ekonomisë. Për detale paraqituni në kontaktet e mëposhtme.

MËNYRA E APLIKIMIT
Detalet përcaktohen në përputhje me shpalljet. Për më shumë informacione drejtohuni
në tel: (2) 3093 494 ose në www.economy.gov.mk

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Dokumentacioni i nevojshëm do të përshkruhet në shpalljen. Për më shumë
informacione drejtohuni në tel: (2) 3093 494 ose në www.economy.gov.mk

A MUND TË SHFRYTËZOJ NJËKOHËSISHT DHE MASA TË TJERA?
Po. Nuk ekzistojnë kufizime

KONTAKT

Ministria e Ekonomisë
Tel: .+389 2 3093 494
www.economy.gov.mk
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KREDI

PROJEKT I KREDITIMIT TË SUBJEKTEVE JURIDIKE (NDËRMARRJE
MIKRO DHE TË VOGLA) PËR HAPJE TË VENDEVE TË REJA TË PUNËS
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE

ПРИРАЧНИК

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
SEKTORËT EKONOMIK: GJITHË SEKTORËT EKONOMIKË

Institucioni përgjegjës: Agjencia e Punësimit të RM-së
INFORMATA TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KREDI

LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Për zgjerim dhe zhvillim të bizneseve të vogla
Punësimi i personave të papunë

ÇFARË PËRKRAHJE MUND TË FITOJ?
Kredi deri 3.000 Euro për hapjen e secilit vend të ri të punës
Shuma maksimale deri 9.000 euro për punësim të 3 personave të papunë
Mjetet mund të shfrytëzohen për furnizim të pajisjeve dhe veglave për personat e ri të
punësuar

NË CILAT RASTE ËSHTË MË MIRË QË TË SHFRYTËZOHEN? ÇFARË NEVOJASH PLOTËSON?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirave afariste
Mbulimi i harxhimeve fikse
Regjistrimi i ndërmarrjes
Punësimi i punëtorëve të ri
Pagesa e rrogave të punëtorëve
investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Përkrahje konsultative
Të tjerë
Nuk ka kufizim për qëllimin e mjeteve

KUJT I DEDIKOHET
PROGRAMI?

Ndërmarrje mikro dhe ndërmarrje të vogla që:
Janë regjistruara minimum 1 vit.
Janë me 1 të punësuar të paraqitur minimum 3 muaj para
shpalljes në opinion.
Nuk e kanë ulur numrin e punëtorëve në 6 muajt e fundit.
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KUSHTET

A ËSHTË CAKTUAR PERIUDHA KOHORE PËR

PUNËSIMIN E PERSONAVE TË RINJ?

E nevojshme është të punësohet person i papunë me orar të plotë pune me obligim për
punëdhënësin që të mban në punë së paku 36 muaj.

ÇFARË NËSE PËR NDONJË ARSYE VJEN NË NDËRPRERJE TË MARRËDHËNIES SË PUNËS?
Nëse vjen në ndërprerjen e marrëdhënies së punës në bazë të çdo arsyeje, punëdhënësi
është i obliguar në të njëjtin vend pune të punësojë një person tjetër të papunë me orar të
plotë pune nga evidenca e APRM-së.

NË VENDIN E NJËJTË TË PUNËS?
ÇFARË NËSE NUK PUNËSOJ PERSON TJETËR
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CILËT JANË KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR KREDINË.
Afati kthimit të mjeteve është 2 vjet
Grejs-periudha prej 1 viti
Norma e interesit prej 1% në vit
Garanci për kthim të mjeteve me hipotekë në raport 1:1 me kredinë e aprovuar ose kambiale
e avaluese prej minimum një analisti( garantuesi) me të cilën të drejtat dhe obligimet janë
të caktuara me deklaratë kambiale në formë të aktit të noterit dhe klauzolë ose hipotekë në
raport 1:2 në shumën e kredisë së aprovuar ose garancisë bankare.

APLIKIMI

Avalist – garant, person që garanton me mjetet e veta se do ta ktheni kredinë

KUSHTET E APLIKIMIT
Bëni verifikim!
Jeni regjistruar si ndërmarrje mikro ose e vogël.
Jeni regjistruar së paku 1 vit para shpalljes në opinion nga APRM-ja.
Keni 1 të punësuar që punon së paku 3 muaj para shpalljes publike.
Nuk keni zvogëluar numrin e punëtorëve 6 muajt e fundit.
Ndërmarrja nuk është në procedurë falimentimi ose likuidim.
I keni paguar të gjitha tatimet dhe kontributet.
Në vitin e kaluar keni fitime.
Dokumentet janë dorëzuar në kohë dhe janë kompletuar.

MËNYRA E APLIKIMIT
Shpallje publike për aplikim
Shpallja publikohet në APRM www.avrm.gov.mk
APRM-ja publikon listë të ndërmarrjeve të cilat
plotësojnë kushtet.

Vërejtje:Kushtet e
aplikimit janë theksuar në
shpalljen publike. Ndiqni
dhe lexoni me vëmendje
shpalljet.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Në atë rast jeni të detyruar ta ktheni kredinë.

A MUND TË SHFRYTËZOJ NJËKOHËSISHT EDHE PROGRAME TË TJERA?
Nuk janë theksuar kufizime..
INFORMATA SHTESË TË RËNDËSISHME
Rregullisht ndiqni shpalljet të APRM-së në faqen e internetit.

KONTAKT
www.avrm.gov.mk
Kontakt Qendra e Agjencisë së Punësimit e RM-së
tel: 02-3138-434 në
Qendrat e punësimit e APRM-së
(shiko fq. 27)

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Aplikimi nga punëdhënësi
Dokumente shtesë të punëdhënësit

Vërejtje: informatat për
dokumentet do t’i merrni nga
Qendrat e Punësim të APRMsë. Lexoni me kujdes shpalljen
publike.

KREDI

CILAT DOKUMENTE DUHEN?
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PROJEKT PËR KREDITIMIN E SUBJEKTEVE JURIDIKE (MIKRO
DHE NDËRMARRJEVE TË VOGLA) PËR HAPJE TË VENDEVE TË
REJA TË PUNËS PËR TË RINJTË DERI NË MOSHËN 29 VJET
LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME
KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: 1, 3*
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SEKTORËT EKONOMIK GJITHË SEKTORËT EKONOMIKË

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Agjencia e Punësimit e RM-së
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Zhvillimi i bizneseve të vogla dhe punësimi i të rinjve

ÇFARË PËRKRAHJE MUND TË FITOJ?
Kredi deri 4.000 euro për një vend pune të hapur për person deri 29 vjet. Maksimum 12.000
euro për punësim të tre personave.

NË CILAT RASTE ËSHTË MË MIRË QË TË SHFRYTËZOHEN? ÇFARË NEVOJASH PLOTËSON?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirave afariste
Mbulimi i harxhimeve fikse
Regjistrimi i ndërmarrjes
Punësimi i punëtorëve të ri
Pagesa e rrogave të punëtorëve
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Përkrahje konsultative
Të tjerë
Nuk ka përkufizim për qëllimin e mjeteve

KUJT I DEDIKOHET
PROGRAMI?
Vëmendje e
rëndësishme: duhet të
jeni të paraqitur si i
papunë në APRM
minimum 1 ditë para
publikimit të shpalljes.

Për personat juridik
Ndërmarrje mikro ose e vogël
Minimum 1 të punësuar minimum tre muaj para botimit të
shpalljes.
Numri i punëtorëve nuk është zvogëluar në 6 muajt e fundit.
Për të rinjtë
Deri 29 vjet
Personi që nuk ka qenë i punësuar minimum 3 muaj para shpalljes
publike
Person i papunë në APRM

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

* 1. I/e papunë, paraqitur në Agjencinë e Punës / 3. Pronar i NMV-së

TË
SA KOHË JAM I OBLIGUAR TË PUNËSOJË
RIUN DERI 29 VJET?

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Duhet që personi të jetë i punësuar me orar të plotë pune dhe të mbajë në punë së paku 36 muaj
nga dita e themelimit të marrëdhënies së punës.

KREDI

KUSHTET

PËR PUNËDHËNËSIT

ÇFARË NËSE SI PUNËDHËNËS NUK JAM I KËNAQUR DHE DUA QË TË
NDËRPRES MARRËDHËNIEN E PUNËS PARA 36 MUAJVE TË PARAPARË?
Nëse vjen deri te ndërprerja e marrëdhënies së punës për çfarëdo arsye, punëdhënësi
është i detyruar që të punësojë një person tjetër të papunë nga evidenca e APRM-së. Në të
kundërtën duhet të paguajë para kohe kredinë.

A DO TË MË NDIHMOJË APRM-JA TË PUNËSOJ PERSON SIPAS NEVOJAVE TË MIA?
Po. Nëse personat e rinj në shpallje nuk i plotësojnë nevojat tuaja, APRM-ja, Qendra
Lokale e Punësimit do të rekomandojë një person tjetër të përshtatshëm nga evidenca
e APRM-së.

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E MARRA?
Po. Kredia duhet të kthehet në afat prej 2 vitesh me normë interesi prej 1% në vit.

?
KUR DUHET TË FILLOJ TË PAGUAJ KREDINË
Keni grejs periudhë prej 1 viti, gjegjësisht kredinë mund të filloni ta paguani pas një viti.

A DUHET TË JAP NDONJË GARANCI?
Po. Duhet të jepni ndonjërën nga këto garanci:
Hipoteka për pronën e patundshme në raport 1:1 me kredinë e
aprovuar.
Kambiale e garantuar nga minimum një garantues ku të drejtat
dhe obligimet janë të rregulluara me deklaratë për kambiale në
formë të aktit noterial dhe klauzolë zbatuese ose hipotekë në
raport 1:2 nga shuma e kreditit të miratuar.
Forma tjera të sigurimit

Vërejtje: Ekziston
mundësia që banka që
do të jetë përgjegjëse
për kredinë të kërkojë
kushte shtesë (p.sh. dy
garantues) dhe të kërkojë
të shqyrtohet gjendja
financiare e familjes së
personit bartës të kredisë.

Avalist – garant, person që garanton me mjetet e veta se do ta
ktheni kredinë

SI DUHET TË PAGUAJ KREDINË?
Shkalla e normave të interesit, dhe këstet për pagesë të kredisë i përcakton banka në të cilën aplikon.
Kujdes: Ju vetë duhet të vendosni në cilën bankë do të aplikoni. Me rëndësi është që banka të jetë
pjesëmarrëse në këtë program (shiko kontaktet). Është e rëndësishme të përcaktoni çfarë kushtesh ofron
secila bankë dhe të zgjidhni atë që ju përshtatet juve.
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Bëni verifikim!
Për punëdhënësit
Jeni regjistruar si ndërmarrje mikro ose e vogël.
Jeni regjistruar së paku 1 vit para shpalljes së konkursit publik të APRM-së.
Keni 1 punëtor që punon minimum prej 3 muajsh para shpalljes së shpalljes publike.
Nuk e keni zvogëluar numrin e të punësuarve 6 muajt e fundit.
Ndërmarrja nuk është në procedurë falimentimi ose likuidimit.
Keni paguar të gjitha tatimet dhe kontributet.
Në vitin e kaluar keni fitime.
Fletëparaqitja dhe dokumente janë dorëzuar në kohë dhe janë komplet.
Për të rinjtë e papunë
Keni 29 vjet ose më pak.
Jeni i regjistruar si i papunë në APRM minimum 1 ditë para shpalljes.
Tre muaj para shpalljes publike nuk keni qenë në marrëdhënie pune.
Keni dërguar fletëparaqitje me kohë në Qendrën Lokale të Punësimit të APRM-së.

CILËT DOKUMENTE MË DUHEN?
Fletëparaqitje
Dokumentacioni shtesë

Banka te e cila keni vendosur të
aplikoni do t‘ju tregojë se cilat
dokumente ju duhen. Te disa banka
këto informata janë të shpallura edhe
në ueb-faqet e tyre.

Vërejtje: Informata për dokumentet do t’i merrni në Qendrat për punësim të APRM-së. Lexoni me
vëmendje shpalljen publike.

A MUND TË PËRDOR NJËKOHËSISHT EDHE MASA TË TJERA?
Nuk janë dhënë kufizime.
INFORMATA TË RËNDËSISHME SHTESË
Gabime më të shpeshta
Duhet t’i plotësoni kërkesat e shpalljes publike
Rekomandim: Lexoni me kujdes

KONTAKT
www.avrm.gov.mk
Kontakt Qendra e Agjencisë së Punësimit e RM-së tel: 02-3138-434 në
Qendra e punësimit e APRM-së
(shiko fq. 27)

GRANDE

APLIKIMI
për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

DOR ACAK
90

KUSHTET PËR APLIKIM

PROJEKT VETËPUNËSIM ME KREDITIM
KREDI

LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE PËR THEMELIMIN E BIZNESEVE;

ПРИРАЧНИК

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: 1 *
* 1. I/e papunë, paraqitur në Agjencinë e Punës

SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHË SEKTORËT EKONOMIKË*
* Prioritare : Bujqësi a, tregtia, industria përpunuese, ndërtimtaria, shërbimet

Institucioni përgjegjës: Agjencia e Punësimit e RM-së
INFORMATA TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DESTINOHET TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KREDI

LLOJ I PËRKRAHJES:

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Kredi e volitshme për të papunësuarit me ide biznesi për
vetëpunësim dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË MARR?
Për veprimtari me vëllim më të vogël për çdo vend të ri pune të hapur nga 3.000 euro.
Maksimum: 9.000 euro për gjithsej 3 vende pune.
Për veprimtari me vëllim më të madh nga 5.000 euro për kërkuesin e kredisë, ndërsa
për çdo vend të hapur të ri të punës nga 3.000 euro, mbase do të financohen projekte
me maksimum 5 vende pune. Maksimum: 17.000 euro
Deri 1.000 euro në formë kredie lejohen për persona të papunë në bazë të tepricës
teknologjike, falimentimit ose likuidimit që kanë shfrytëzuar kompensim në para
minimum 6 muaj dhe janë të papunë më shumë se 3 vjet.

NË CILIN RAST ËSHTË MË MIRË TË SHFRYTËZOHET? ÇFARË NEVOJA KËNAQ?
Furnizimi me pajisje
Rregullim të hapësirës afariste
Mbulimin e shpenzimeve të larta
Regjistrim të firmës
Punësimin e personave të riа
Mbulimin e rogave për të punësuarit
Investime në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim i kuadrit
Mbështetje konsultuese
Të tjera
Nuk ka kufizime për përdorimin e tyre

KUJT I DEDIKOHET
PROGRAMI?

Të gjithë personat e
paraqitur të papunë
pavarësisht kohëzgjatjes
së papunësisë.

Vërejtje e rëndësishme: Të jeni
paraqitur me patjetër si i papunë
në Agjencinë e Punësimit të RM-së
minimum 1 ditë para shpalljes së
konkursit publik.
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KUSHTET

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E MARRA?
Po. Për kredi prej 9.000 euro mjetet duhet të kthehen në afat prej 3 vjetësh me normë interesi
vjetore prej 1%. Për kredi mbi 9.000 euro mjetet duhet të kthehen në afat prej 5 vjetësh me
normë interesi vjetore prej 1%.

KUR DUHET TË FILLOJ TA PAGUAJ KREDINË?
Keni grejs-periudhë prej 1 viti, gjegjësisht, kredinë do të mund të filloni ta paguani
pas 1 viti.
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Po. Nevojitet pjesëmarrja personale prej të paktën 25% nga shuma e kredisë (në pajisje, mjete
ose para)

A DUHET TË OFROJ DIÇKA PËR GARANCI?
Po. Nevojitet te jepni ndonjërën nga këto garanci:
Hipotekë të pasurisë së patundshme në raport 1:1 me kredinë e lejuar
Kambial personal të garantuar të paktën nga një avalist/garant. Garantuese obligohet me
ligj me nënshkrimin e deklaratës kambiale. Garancinë e siguron ose me klauzolë përmbarimi
(nëse nuk e ktheni kredinë, garantuesit do t‘i tërhiqen menjëherë mjete ose do t‘i konfiskohet
pasuri) ose me kapar (garanci) në dorë (pasuri e tundshme) në raport 1:2 nga kredia e lejuar
(Dy herë më e madhe se vlera e kredisë që do të merrni).
Forma të tjera të zakonshme për sigurim.
Avalist – garant, person që garanton me mjetet e veta se do ta ktheni kredinë

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?
Këstet e pagesës i përcakton banka në të cilën do të aplikoni.

Vërejtje: Ju do të vendosni vetë në cilën bankë do të aplikoni. Me rëndësi është vetëm që banka të
jetë pjesëmarrëse në këtë program (këtë informatë do e merrni edhe në APRM ose nga BMMZH-Banka
Maqedonase për Mbështetjen e Zhvillimit). Me rëndësi është të kontrolloni çfarë kushtesh ofron secila nga
bankat dhe ta zgjidhni atë që ju përgjigjet juve.

KU TË GJEJ MATERIAL PËR PËRGATITJE?
Në faqen e internetit të APRM-së gjendet shembull për plan biznesi dhe udhëzime të përgatitura
nga Agjencia për mbështetjen e sipërmarrësit.
Vërejtje: Ka mundësi që banka që do të jetë përgjegjëse për kredinë të vendosë kushte plotësuese
(psh. Dy garantues) dhe të kërkojë të shqyrtohet gjendja e përgjithshme financiare e familjes bartëse së
kredisë. Banka gjithashtu mund t’i shqyrtojë të gjitha borxhet tuaja, përfshirë edhe atë nëse e paguani
rregullisht taksën e radiodifuzionit.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

A DUHET TË KEM PJESËMARRJE TIMEN?

Më shumë informata mund
të gjeni në 30 qendrat për
punësim të APRM-së në
Maqedoni, atje ku edhe do
të aplikoni. E dorëzoni edhe
planin afarist.

Këshilli drejtues i përbërë nga
përfaqësues të institucioneve të
ndryshme vendos nëse do t’ju
aprovohet kredia.

APRM-ja në faqen e saj të
internetit shpall listën e kredive të
cilat janë aprovuar dhe nuk janë
aprovuar.

BMPZh-ja lidhet me
ndonjerën nga bankat e
përfshira në program.

Në bankë rishikohet kërkesa juaj
për kredinë dhe dhe përgatisin
kontartën për kreditim.

Kontrata për kreditim i përmban
të gjitha detajet, lexojeni me
kujdes.

Ju paguhen mjetet.

E ktheni kredinë.

ÇFARË DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Minibiznes-plan (Aneks 2)
Formularë B1 për deri në 3 punësime (Aneks 3)
Formularë B2 për deri në 5 punësime (Aneks 4)
Dokumentacioni mbështetës

KREDI

APLIKIMI
за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

Bëhet shpallja nga APRM-ja dhe
zgjat dy javë.

Banka në të cilën do të vendosni
të aplikoni do t‘ju tregojë çfarë
dokumentesh ju nevojiten. Te disa nga
bankat këto të dhëna gjenden edhe në
faqet e tyre të internetit.

Vërejtje: Informata për dokumentacionin do të merrni në Qendrat e APRM-së. Lexojeni me kujdes
konkursin publik

A MUND TË SHFRYTËZOJ NJËKOHËSISHT EDHE MASA TË TJERA?
Nuk mund të shfrytëzohet njëkohësisht edhe grand për vetëpunësim. Derisa e shfrytëzoni
kredinë keni qasje të kufizuar deri te masat për NMV-Ndërmarrje të mesme dhe të vogla të
APRM. Pasi të regjistrohet mund t’i shfrytëzojë masat e tjera të destinuara për ndërmarrje
të vogla dhe të mesme nga institucionet e tjera.
INFORMATA PLOTËSUESE TË RËNDËSISHME
Gabimet më të shpeshta të aplikantëve :
Nevojitet të përgatitet plan biznesi cilësor
Rekomandim: Lexoni me kujdes udhëzimet e Agjencisë për Mbështetjen e
Sipërmarrjes.

KONTAKT
www.avrm.gov.mk
Qendra e kontaktit e Agjencisë së Punësimit të R.M-së tel: 02-3138-434 në
Qendrat e punësimit të APRM-së (shiko fq. 27)
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KREDI PËR PËRKRAHJE TË EKSPORTIT
LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET:

TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
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INFORMATAT E PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Banka e Maqedonisë për përkrahjen e zhvillimit (BMPZh)
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Ta lehtësojë eksportin e kompanive përkrahë punën aktuale e
kompanive
Vërejtje: Ju vet vendosni në
cilën bankë do të aplikoni. E
ÇFARË PËRKRAHJE MUND TË FITOJ?
rëndësishme është që ju të jeni
pjesëmarrës i programit (shiko
Kredi deri 85% nga vlera e eksportit
Kontaktet).
Minimum: 15.000 euro
Maksimum: nëse aplikoni nëpërmjet bankave komerciale pjesëmarrëse 2.000.000 euro; nëse
aplikoni nëpërmjet BMPZh-së 1.000.000 euro.
Shpenzimet dedikuar për:
- Mjete për përgatitjen e prodhimtarisë të cilën planifikoni ta eksportoni jashtë vendit
Zhvendosja e periudhës derisa prisni që blerësi t’ju paguajë.

NË CILIN RAST ËSHTË E DOBISHME TË PËRDORET? ÇFARË LLOJ NEVOJASH PËRMBUSH?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirës afariste
Mbulimi i shpenzimeve regjide
Regjistrimi i kompanisë
Punësimi i personave të reja
Pagesën e rrogave të të punësuarve
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimi i kuadrove
Përkrahje konsultuese
Të tjerë
Nuk ka kufizime në qëllim

KUJT I
DESTINOHET?

Të gjitha ndërmarrjet e regjistruara si shoqata tregtare me mbi 51%
pronësi private
Ndërmarrjet të cilat punojnë 2 vite (kanë dorëzuar llogari
përfundimtare)
Kompani të cilat eksportojnë jashtë vendit
Përparësi kanë kompanitë të cilat kanë siguruar marrëveshje për
eksport ose duan të bëjnë sigurim të eksportit të realizuar.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHA SEKTORËT EKONOMIKE

Po. Mjetet duhet të kthehen në afat prej 2 viteve me interes prej 6 % në nivel vjetor.

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?

A DUHET TË PAGUAJ SHPENZIME PLOTËSUESE ?
Po. Duhet të paguani 1% provizion të cilën e paguani vetëm njëherë.

A JANË TË GJITHA VEPRIMTARITË TË PËRSHTATSHME PËR KREDITIM?
Jo. Kredia nuk mund të përdoret për:
Prodhimin dhe eksportin e armëve
Lojërat e fatit
Aktivitetet të cilat e dëmtojnë mjedisin jetësor
Klonimin.

A DUHET TË JAP NDONJË GARANCI?
Po. Duhet të jepni ndonjë prej këtyre garancive:
Hipotekën e pronës së palëvizshme
Pengun e pronës së lëvizshme, të kërkesave, letrave të vlerës ose të sigurimit nga BMPZH
Format e tjera të zakonshme të sigurimit
Vërejtje: Te disa linja kreditore, për shumat më të vogla është e mundshme që nëse nuk keni pronë
t’ju miratojnë garanci me garantë. Informohuni në bankën në të cilën planifikoni të aplikoni.

ÇFARË NËSE NUK DORËZOJ DOKUMENTACION TË KOMPLETUAR?
Nëse ju mungon ndonjë dokument, personat përgjegjës të BMPZh-së ose bankat komerciale
do t’ju kontaktojnë që ta dorëzoni.

APLIKIMI

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Kredinë mund ta paguani në 3 muaj, muaj për muaj ose në periudhën kur do t’iu vijnë mjetet
nga eksporti.

KREDI

KUSHTET

?
A DUHET T’I KTHEJ MJETET E PËRFITUARA

KUSHTET E APLIKIMIT
Bëni kontroll!
Ndërmarrjet e regjistruara sipas Ligjit për Shoqata me Pronësi Private prej më Shumë 51%
Mirë është të keni kontratë për eksportin e prodhimeve dhe shërbimeve
Mund të siguroni garancinë e duhur/ sigurimin
Dokumentet janë kompletuar
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Dorëzoni kërkesë për kredi në një
nga bankat-pjesëmarrëse (shiko
dokumentet e duhura).

Banka e analizon kërkesën.

Banka e merr vendimin nëse do
t‘jua miratojë kredinë. Vendimi
i tyre duhet ta verifikojë edhe
BMPZh-ja,

Nënshkruani kontratë për kredi.

Ju paguhen mjetet.

E ktheni kredinë në pajtim me
dinamikën e paraparë.
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Bëni kontrollin tuaj
Kërkesa kreditore nëse aplikoni në BOMZh shfrytëzoni formularët nga http://www.mbdp.
com.mk/index.php/mk/formulari-za-izvoz
Përllogaritja nga efekti i eksportit (përllogaritje për shpenzime hyrëse dhe dinamika e
krijimit të tyre periudha e pagesës nga blerësi i huaj )
Gjendja momentale nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë. Që ta
fitoni, duhet t’i parashtroni kërkesë RQM-së http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 6) e cila kushton 250 denarë. Dokumenti merret brenda
ditës (për një ditë).
Kopja nga dëshmia për pronë dhe vlerësimi i sigurimit/garancisë së ofruar.
Fatura vjetore të paktën për 2 vitet e fundit.
Lista e kreditorëve më të mëdhenj të kompanisë suaj (ata që ju kanë borxh por edhe atyre
kompania juaj iu ka borxh ).
Lista e anëtarëve të organeve të drejtuese dhe menaxhmentit ( Bordi, partnerët, drejtorët
ekzekutiv etj. ), madhësia e kompanisë, numri i të punësuarve, filialet tuaja në Maqedoni
(nëse i keni).
Dokumente e tjera varësisht prej asaj në cilën bankë do të aplikoni (ato i përcakton vet
banka)!

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ekzistojnë kufizime.
INFORMATA TË RËNDËSISHME SHTESË
Vështirësitë më të shpeshta të aplikantëve:
Kanë pronë brenda RM-së, dhe nuk mund ta përdorin për kreditim
përkatës
Kanë probleme me likuiditetin
Do ta fillojnë biznesin dhe pastaj nuk dinë si të vazhdojnë

KONTAKTI
BMPZh SHA SHKUPI
Kreditimi: lokalet:
115, 224, 123
Qendra: 02/3115-844
Internet faqja:
http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk

HALKBANK ShA SHKUPI

STOPANSKA BANKA ShA MANASTIRI

SHPARKASE BANKA Maqedonia ShA

STOPANSKA BANKA ShA SHKUPI

SHKUPI

UNI BANKA ShA SHKUPI

KOMERCIALNA BANKA ShA SHKUPI

TTK BANKA ShA SHKUPI

NLB TUTUNSKA BANKA ShA SHKUPI

BANKA QENDRORE KOOPERATIVE ShA SHKUPI

OHRIDSKA BANKA ShA SHKUPI

EUROSTANDARD BANKA ShA SHKUPI

PROKREDIT BANKA ShA SHKUPI

Për kontakte shiko fq. 128

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

CILAT DOKUMENTE MË DUHEN?

KREDI PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME – KREDIT PËR
MJETE TË PËRHERSHME QARKULLUESE NGA IKL-REVOLVING
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE

ПРИРАЧНИК

TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHA SEKTORËT EKONOMIKE

Institucioni përgjegjës: Banka e Maqedonisë për Përkrahjen e Zhvillimit (BMPZh)
INFORMATAT E PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DESTINOHET:

KREDI

LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Ta përkrahë punën aktuale e kompanive.

ÇFARË PËRKRAHJE MUND TË FITOJ?
Minimum: 50.000 euro
Maksimum: 400.000 euro
Shpenzime të destinuara për mjete të përhershme qarkulluese (mjetet e përhershme
për punë)

NË CILIN RAST ËSHTË E DOBISHME TË PËRDORET? ÇFARË LLOJ NEVOJASH PËRMBUSH?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirës afariste
Mbulimi i shpenzimeve regjike
Regjistrimi i kompanisë
Punësimi i personave të reja
Pagesën e rrogave të të punësuarve
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimi i kuadrove
Përkrahje konsultuese
Të tjerë
Nuk ka kufizime në qëllim

KUJT I
DESTINOHET?
Të gjitha ndërmarrjeve të regjistruara si shoqata tregtare me mbi 51% pronësi private.
Ndërmarrjet të cilat punojnë 2 vite (kanë dorëzuar llogari përfundimtare).
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KUSHTET

?
A DUHET T’I KTHEJ MJETET E PËRFITUARA
Po. Mjetet duhet të kthehen në afat prej 3 viteve me interes prej 6% në nivel vjetor.
Njëkohësisht, keni grejs-periudhë nga 6 muaj, gjegjësisht mund të filloni ta paguani
kredinë pas 6 muajve.

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?
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Shënim: : Ju vet vendosni në cilën bankë do të aplikoni. Vetëm është e rëndësishme që banka të jetë
pjesëtar i këtij programi (shiko Kontakte).

A JANË TË VOLITSHME PËR KREDITIM TË GJITHA VEPRIMTARITË?
Jo. Kredia nuk mund të përdoret për:
Prodhimin dhe eksportin e armëve
Lojërat e fatit
Aktivitetet të cilat e dëmtojnë mjedisin jetësor
Klonimin.

A DUHET TË JAP NDONJË GARANCI?
Po. Duhet të jepni ndonjë prej këtyre garancive:
Hipotekën e pronës së palëvizshme
Pengun e pronës së lëvizshme, të kërkesave, letrave
të vlerës ose të sigurimit nga BMPZh
Format e tjera të zakonshme të sigurimit

Shënim: Te disa linja kreditore,
për shumat më të vogla është
e mundshme që nëse nuk keni
pronë t’ju miratojnë garanci
me garantë. Informohuni në
bankën në të cilën planifikoni të
aplikoni.

ÇFARË NËSE NUK DORËZOJ DOKUMENTACION TË PLOTË?

KUSHTET PËR APLIKIM
Bëni kontrollin tuaj!
Ndërmarrje e regjistruar sipas Ligjit për Shoqata Tregtare me Pronësi Private mbi 51%
Mund të siguroni garanci/sigurim të nevojshëm
Dokumentet janë të tërësishme

GRANDE

Nëse ju mungon ndonjë dokument, personat përgjegjës të BMPZh-së ose bankat komerciale do
t’ju kontaktojnë që ta dorëzoni.

APLIKIMI

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Dinamika varret prej rregullave të bankës në të cilën do të zgjidhni të aplikoni (shiko kontakte).

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

Banka e analizon kërkesën.

Banka e merr vendimin nëse do
t‘jua miraton kredin. Vendimi
i tyre duhat ta verifikon edhe
BMPZh.

Nënshkruani kontratë për kredi.

Ju paguhen mjetet.

E ktheni kredinë në pajtim me
dinamikën e paraparë.

KREDI

Dorëzoni kërkesë për kredi në një
nga bankat-pjesëmarrëse (shiko
dokumentet e duhura).

CILAT DOKUMENTE MË DUHEN?
Bëni kontrollin tuaj!
Kërkesa kreditore – Formulari e krijon vet banka
Gjendja momentale nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë. Që ta fitoni, duhet t’i parashtroni kërkesë RQM-së http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 6) e cila kushton 250 denarë. Dokumenti fitohet për 1
ditë.
Kopja nga dëshmia për pronë dhe vlerësimi i sigurimit/garancisë së ofruar.
Fatura vjetore të paktën për 2 vitet e fundit.
Biznes plan/ programi i investimit.
Dokumente e tjera varësisht prej asaj në cilën bankë do të aplikoni (ato i përcakton vet
banka).

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ekzistojnë kufizime.
INFORMATA TË RËNDËSISHME SHTESË
Vështirësitë më të shpeshta të aplikantëve:
Kanë pronë brenda RM-së, dhe nuk mund ta përdorin për kreditim
përkatës
Kanë probleme me likuiditetin
Do ta fillojnë biznesin dhe pastaj nuk dinë si të vazhdojnë

KONTAKTI
BMPZH SHA SHKUPI
Kreditimi: lokalet: 115, 224, 123
Qendra: 02/3115-844
Internet faqja: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
HALKBANK ShA SHKUP
SHPARKASE BANKA Maqedonia ShA SHKUP
KOMERCIALNA BANKA ShA SHKUP
NLB TUTUNSKA BANKA ShA SHKUP
OHRIDSKA BANKA ShA SHKUP
PROKREDIT BANKA ShA SHKUP
STOPANSKA BANKA ShA MANASTIR

STOPANSKA BANKA ShA SHKUP
UNI BANKA ShA SHKUP
TTK BANKA ShA SHKUP
BANKA QENDRORE KOOPERATIVE ShA SHKUP
EUROSTANDARD BANKA ShA SHKUP
Për kontakte shiko fq. 128
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KREDIT PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME – KREDIT
PËR MJETE TË PËRHERSHME QARKULLIMI NGA BMPZH
LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME
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SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHA SEKTORËT EKONOMIKE

INFORMATAT E PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Banka e Maqedonisë për Përkrahjen e Zhvillimit (BMPZh)

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Ta përkrahë punën aktuale e kompanive

ÇFARË PËRKRAHJE MUND TË FITOJ?
Minimum: 30.000 euro
Maksimum: 300.000 euro
Shpenzime të destinuara për mjete të përhershme qarkulluese (mjetet e përhershme për punë)

NË CILIN RAST ËSHTË E DOBISHME TË PËRDORET? ÇFARË LLOJ NEVOJA KËNAQ?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirës afariste
Mbulimi i shpenzimeve regjike
Regjistrimi i kompanisë
Punësimi i personave të reja
Pagesën e rrogave të të punësuarve
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimi i kuadrove
Përkrahje konsultuese
Të tjerë
Nuk ka kufizime në qëllim

KUJT I
DESTINOHET?

Të gjitha ndërmarrjeve të regjistruara si shoqata tregtare me mbi 51%
pronësi private.
Ndërmarrjeve të cilat punojnë 2 vjet (kanë dorëzuar llogari
përfundimtare).

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË

Po. Mjetet duhet të kthehen në afat prej 3 viteve me interes prej 6,5% në nivel vjetor. Njëkohësisht,
keni grejs-periudhë nga 6 muaj, gjegjësisht mund të filloni ta paguani kredinë pas 6 muajve.

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?
Kredinë mund ta paguani në çdo tre muaj, çdo muaj ose në periudha sipas planit të pagesave
të përcaktuar nga më parë.

KREDI

KUSHTET

?
A DUHET T’I KTHEJ MJETET E PËRFITUARA

A KANË TË GJITHA KOMPANITË MUNDËSI TË NJËJTA PËR TA FITUAR KREDINË?
Në këtë linjë kreditore përparësi kanë:
Kompanitë të cilat gjatë vitit aktual kanë vëllim të zmadhuar të punës dhe të eksportit në
krahasim me vitin e kaluar.
Kompanitë të cilat kanë depozituar në modernizim, ruajtjen e energjisë dhe mbrojtën e
mjedisit jetësor (p.sh. kanë përdorur teknikë të re e cila shpenzon më pak energji etj.).
Kompanitë të cilat e kanë[ zmadhuar numrin e të punësuarve.
Kompanitë të cilat janë konkurrente në treg. Ato janë kompani te të cilat të ardhurat janë më
të mëdha se shpenzimet dhe kanë likuiditet aktual më të madh se 0,8.

A JANË TË GJITHA VEPRIMTARITË TË PËRSHTATSHME PËR KREDITIM?
Jo. Kredia nuk mund të përdoret për:
Prodhimin dhe eksportin e armëve
Lojërat e fatit
Aktivitetet të cilat e dëmtojnë mjedisin jetësor
Klonimin.

A DUHET TË JAP NDONJË GARANCI?
Po. Duhet të jepni ndonjë prej këtyre garancive:
Hipotekën e pronës së palëvizshme
Pengun e pronës së lëvizshme, të kërkesave, letrave të vlerës ose të sigurimit nga BMPZh-ja
Format e tjera të zakonshme të sigurimit
Vërejtje: Te disa linja kreditore, për shumat më të vogla është e mundshme që nëse nuk keni pronë t’ju
miratojnë garanci me garantë. Informohuni në bankën në të cilën planifikoni të aplikoni.

ÇFARË NËSE NUK DORËZOJ DOKUMENTACION TË PLOTË?
Nëse ju mungon ndonjë dokument, personat përgjegjës
të BMPZh-së ose bankat komerciale do t’ju kontaktojnë
që ta dorëzoni.

Vërejtje: Ju vet vendosni në
cilën bankë do të aplikoni. Vetëm
është e rëndësishme që banka
të jetë pjesëtar i këtij programi
(shiko Kontakte).
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Bëje kontrollin!
Ndërmarrje e regjistruara sipas Ligjit për Shoqëri Tregtare me Pronësi Private më Shumë
51%.
Mund të sigurohet garanci/siguri.
Dokumentet janë të kompletuara.
Dorëzoni kërkesë për kredi në një
nga bankat-pjesëmarrëse (shiko
dokumentet e duhura).

Banka e analizon kërkesën.

Banka e merr vendimin nëse do
t‘jua miratojën kredinë. Vendimi
i tyre duhet ta verifikojë edhe
BMPZh-ja.

Nënshkruani kontratë për kredi.

Ju paguhen mjetet.

E ktheni kredinë në pajtim me
dinamikën e paraparë.

CILAT DOKUMENTE MË DUHEN?
Bëni kontrollin tuaj!
Kërkesa kreditore – Formulari e krijon vet banka.
Gjendja momentale nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë. Që ta
fitoni, duhet t’i parashtroni kërkesë RQM-së http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 6) e cila kushton 250 denarë. Dokumenti fitohet për 1
ditë.
Kopja nga dëshmia për pronë dhe vlerësimi i sigurimit/garancisë së ofruar.
Fatura vjetore të paktën për 2 vitet e fundit.
Biznes-plan/ programi investues.
Lista i borxhlinjve dhe kreditorëve të kompanisë suaj (ata të cilët ju kanë borxh si edhe ata
të cilëve kontrata juaj u ka borxh).
Lista e anëtarëve të organeve të udhëheqjes dhe menaxhmentit (Këshilli, partnerët,
drejtori ekzekutiv etj.), madhësia e kompanisë, numri i të punësuarve, partnerët degët juaj
në Maqedoni dhe jashtë vendit (nëse keni).
Dokumente e tjera varësisht prej asaj në cilën bankë do të aplikoni (ato i përcakton vet
banka).

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ekzistojnë kufizime.
INFORMATA TË RËNDËSISHME SHTESË
Vështirësitë më të shpeshta të aplikantëve:
Kanë pronë brenda RM-së, dhe nuk mund ta përdorin për kreditim
përkatës.
Kanë probleme me likuiditetin.
Do ta fillojnë biznesin dhe pastaj nuk dinë si të vazhdojnë.

KONTAKTI
BMPZh ShA SHKUPI
Kreditimi: lokalet:
115, 224, 123
Qendra: 02/3115-844
Internet faqja:
http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk

HALKBANK ShA SHKUPI
SHPARKASE BANKA Maqedonia ShA SHKUPI
KOMERCIALNA BANKA ShA SHKUPI
NLB TUTUNSKA BANKA ShA SHKUPI
OHRIDSKA BANKA ShA SHKUPI
PROKREDIT BANKA ShA SHKUPI
STOPANSKA BANKA ShA MANASTIRI

STOPANSKA BANKA ShA SHKUPI
UNI BANKA ShA SHKUPI
TTK BANKA ShA SHKUPI
BANKA QENDRORE KOOPERATIVE ShA
SHKUPI
EUROSTANDARD BANKA ShA SHKUPI
Për kontakte shiko fq. 128

GRANDE

APLIKIM
për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

DOR ACAK
102

KUSHTET E APLIKIMIT

KREDI PËR NDËRMARRJE TË VOGLA DHE TË MESME – KREDI PËR MJETE
TË PËRHERSHME QARKULLUESE NGA BEI 4 – 100.000.000 EURO

LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE

ПРИРАЧНИК

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
SEKTORËT EKONOMIK:

TË GJITHË SEKTORËT E EKONOMISË

Institucioni përgjegjës: Banka e Maqedonisë për Mbështetje të Zhvillimit (BMMZh)
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KREDI

LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

T’i mbështesë nevojat e firmave për zmadhim të
përhershëm të nevojave të qarkullimit të kapitalit.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË MARR?

Informacione të
dobishme: Kreditë EIB
momentalisht konsiderohen
si më të volitshme

Minimum: 5.000 euro
Maksimum: 666.700 euro
Shpenzimet që dedikohen për furnizim me mjete qarkulluese (mjete rrjedhëse për punë).

NË CILIN RAST ËSHTË E DOBISHME TË PËRDORET? ÇFARË NEVOJASH PLOTËSON?
Furnizim me pajisje
Rregullim të hapësirës afariste
Mbulim të shpenzimeve të regjisë
Regjistrim të firmës
Punësim të personave të rinj
Pagim të rrogave të të punësuarve
Investim në teknologjitë e reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim të kuadrit
Mbështetje konsultuese
Tjetër
Nuk ka kufizime në përdorim

KUJT I
DEDIKOHET?
Të gjitha ndërmarrjeve të regjistruara si shoqëri tregtare me mbi 51% pronësi private.
Ndërmarrjeve të cilat punojnë 2 vjet (kanë dorëzuar llogari përfundimtare).
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KUSHTE

A DUHET T’I KTHEJMË MJETET E DHËNA?
Po. Mjetet duhet të kthehen në afat prej 3 vjetësh me kamatë prej 5,5% në vit. Gjatë kësaj, kini grejsperiudhë prej 6 muajsh, përkatësisht kredinë mund të filloni ta paguani pas 6 muajsh.

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?
Kredinë duhet ta paguani në tremujorë (në çdo 3 muaj).

ESË?
A DUHET TË PAGUAJ EDHE SHPENZIME SHT
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A PRITET EDHE PJESËMARRJA IME?
Linja kreditore mbulon edhe deri në 100% të shpenzimeve të parapara.

A KANË TË GJITHA FIRMAT SHANSE TË NJËJTA QË TË MARRIN KREDI?
Në këtë linjë kreditore përparësi kanë:
Firmat të cilat vitin në vijim kanë masë të rritur të punës (minimum 5%) ose eksport (minimum
5%) në krahasim me vitin e kaluar.
Firmat të cilat kanë investuar në modernizim, kursim të energjisë dhe mbrojtje të mjedisit
jetësor, (për shembull kanë zbatuar teknologji të re e cila shpenzon më pak energji etj.).
Firma të cilat e kanë zmadhuar numrin e të punësuarve.
Firma të cilat janë konkurrente në treg. Ato janë firma të hyrat e të cilave janë më të mëdha
sesa shpenzimet dhe kanë likuiditet vijues më të madh se 0,8% dhe minimum 30% të hyra
prej eksportit.

A JANË TË GJITHA VEPRIMTARITË TË PËRSHTATSHME PËR KREDITIM?
Jo. Kredia nuk mund të përdoret për:
Prodhim dhe eksport të armëve
Lojëra fati
Aktivitete të cilat e dëmtojnë mjedisin jetësor
Klonim
Prodhim të duhanit
Aktivitete që lidhen me eksperimentim mbi kafshët e gjalla
Tregti me pasuri të patundshme
Projekte me vlerë më të madhe se 25 milionë euro
Projekte të dorëzuara nga kompani të mëdha me mbi 250 të punësuar.

A DUHET TË JAP NDONJË LLOJ GARANCIE?
Po. Është e nevojshme të jepni ndonjë prej garancive të mëposhtme:
Hipotekë të pasurisë së patundshme
Hipotekë të pasurisë së tundshme, kërkesa, letra me vlerë ose sigurim prej BMMZh-së
Forma të tjera të zakonshme të sigurisë
Vërejtje: Tek disa linja kreditore, për shuma më të vogla është e mundshme nëse nuk keni pronë t’ju
miratojnë garanci me nënshkrues kambiali. Pyesni në bankën ku planifikoni të aplikoni.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Është e mundur që banka t’ju kërkojë të paguani provizion deri 1% të cilin e paguani
vetëm njëherë.

ÇFARË NDODH NËSE NUK MË ECËN BIZNESI?

ПРИРАЧНИК

Nëse ju mungon ndonjë dokument personat përgjegjës të
BMMZh-së ose bankat komerciale do t’ju kontaktojnë që ta
dorëzoni.

APLIKIMI

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

CION JO TË PLOTË?
ÇFARË NDODH NËSE DORËZOJ DOKUMENTA
Vërejtje: Ju vendosni vetë se në
cilën bankë do të aplikoni. Është
e rëndësishme që banka të jetë
pjesëmarrëse në këtë program
(shiko Kontakte).

KREDI

Kjo kredi ju obligon se nuk mund ta zvogëloni numrin e të punësuarve derisa ta shlyeni kredinë.

KUSHTE PËR APLIKIM
Bëni kontroll!
Ndërmarrje të regjistruara sipas Ligjit për Shoqëri Tregtare me Pronësi Private mbi 51%
Mund të siguroni garancinë/sigurimin e nevojshëm
Dokumentet janë komplete
Dorëzoni kërkesë për kredit në një
nga bankat - pjesëmarrëse (shiko
dokumentet e nevojshme ).

Banka analizon kërkesën.

Banka merr vendimin nëse do
t‘ju aprovojë kredinë. Vendimin
e tyre duhet ta verifikojë edhe
BPMZh-ja.

Nënshkruani marrëveshje për
kredi.

U paguajnë mjetet në
euro.

Kredinë e ktheni sipas dinamikës
së paraparë.

CILAT DOKUMENTE JU NEVOJITEN?
Bëni kontroll!
Kërkesë për kredi – Formularin e krijon banka vetë
Gjendja vijuese nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë. Që ta merrni dorëzoni
kërkesë në RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneksi 6)
që kushton rreth 250 denarë. Dokumenti nxirret për 1 ditë.
Kopje të dëshmisë për pronësi dhe vlerësim të garancisë/sigurimit të ofruar.
Llogari vjetore minimum për 2 vitet e fundit.
Plan-biznes/programi investues.
Lista e debitorëve dhe kreditorëve më të mëdhenj të firmës suaj (ata të cilët ju kanë hua si
dhe atyre të cilëve firma juaj u ka hua).
Lista e anëtarëve të organeve drejtuese dhe menaxhmentit (këshilli, partnerët, drejtori i
përgjithshëm etj.), madhësia e firmës, numri i të punësuarve, filialet tuaja në Maqedoni dhe
jashtë (nëse keni).
Dokumente të tjera në varësi nga fakti se në cilën bankë do të aplikoni (ato i përcakton vetë
banka).

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ekzistojnë kufizime.
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INFORMACIONE SHTESË TË RËNDËSISHME
Vështirësitë më të shpeshta të aplikuesve:
Kanë pronë në brendësi të RM-së, prandaj nuk mund ta përdorin
për kreditim përkatës.
Keni probleme me likuiditetin
Do ta fillojnë biznesin dhe pastaj nuk dinë si ta vazhdojnë
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BPMZh ShA Shkup
Kreditim: Lokale: 115, 224, 123
Qendrorja: 02/3115-844
Faqja e internetit: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
HALK BANKA ShA ShKUP
ShPARKASE BANKA Makedonija ShA ShKUP
KOMERCIJALNA BANKA ShA ShKUP
NLB TUTUNKSKA BANKA ShA ShKUP
OHRIDSKA BANKA ShA ShKUP
PROKREDIT BANKA ShA ShKUP
STOPANSKA BANKA ShA MANASTIR
STOPANSKA BANKA ShA ShKUP
UNI BANKA ShA ShKUP
TTK BANKA ShA ShKUP
BANKA KOOPERATIVE QENDRORE ShA ShKUP
Për kontakte shiko fq. 128

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KONTAKT

KREDI PËR NDËRMARRJE TË VOGLA DHE TË MESME – KREDI
PËR INVESTIME NGA EIB 4 – 100.000.000 EURO
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE

ПРИРАЧНИК

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHË SEKTORËT EKONOMIKË

Institucioni përgjegjës: Banka e Maqedonisë për Përkrahje të Zhvillimit. (BMPZh).
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KREDI

LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

T’i mbështesë nevojat e firmave për investime.

ÇFARË MBËSHTETJEJE MUND TË MARR?
Minimum: 10.000 euro
Maksimum: 3.500.000 euro
Shpenzimet që dedikohen projekte konkrete:
- Mjete materiale (patundshmëri, pajisje, mjete qarkullimi)
- Mjete jomateriale

Informacione të dobishme:
Kreditë EIB momentalisht
konsiderohen si më të
volitshme

NË CILIN RAST ËSHTË E DOBISHME TË PËRDORET? ÇFARË NEVOJASH PLOTËSON?
Furnizim me pajisje
Rregullim të hapësirës afariste
Mbulim të shpenzimeve të regjisë
Regjistrim të firmës
Punësim të personave të rinj
Pagim të rrogave të të punësuarve
Investim në teknologjitë e reja, zhvillim dhe marketing
Trajnim të kuadrit
Mbështetje konsultuese
Tjetër
Nuk ka kufizime në përdorim

KUJT I
DEDIKOHET?

Të gjitha ndërmarrjeve të regjistruara si shoqëri tregtare me mbi
51% pronësi private.
Ndërmarrjeve të cilat punojnë 2 vjet (kanë dorëzuar llogari
përfundimtare).
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KUSHTE

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E DHËNA?
Po. Mjetet duhet të kthehen në afat prej 8 vjetësh me kamatë prej 5,5% në vit. Gjatë kësaj, kini grejsperiudhë prej 24 muajsh, përkatësisht kredinë mund të filloni ta paguani pas 24 muajsh.

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?
Kredinë duhet ta paguani në tremujorë (në çdo 3 muaj).

A DUHET TË PAGUAJ EDHE SHPENZIME SHTESË?
Është e mundur që banka t’ju kërkojë të paguan provizion deri 1,5% të cilin e paguani vetëm njëherë.

A PRITET EDHE PJESËMARRJA IME?
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A KANË TË GJITHA FIRMAT SHANSE TË NJËJTA QË TË MARRIN KREDI?
Në këtë linjë kreditore përparësi kanë:
Firmat të cilat vitin në vijim kanë masë të rritur të punës (minimum 5%) ose eksport (minimum 5%)
në krahasim me vitin e kaluar.
Firmat të cilat kanë investuar në modernizim, kursim të energjisë dhe mbrojtje të mjedisit jetësor,
(për shembull kanë zbatuar teknologji të re e cila shpenzon më pak energji etj.).
Firma të cilat e kanë zmadhuar numrin e të punësuarve.
Firma të cilat janë konkurrente në treg. Ato janë firma të hyrat e të cilave janë më të mëdha
sesa shpenzimet dhe kanë likuiditet vijues më të madh se 0,8% dhe minimum 30% të hyra prej
eksportit.

A JANË TË GJITHA VEPRIMTARITË TË PËRSHTATSHME PËR KREDITIM?
Jo. Kredia nuk mund të përdoret për:
Prodhim dhe eksport të armëve
Lojëra të fatit
Aktivitete të cilat e dëmtojnë mjedisin jetësor
Klonim
Prodhim të duhanit
Aktivitete që lidhen me eksperimentim mbi kafshët e gjalla
Tregti me pasuri të patundshme
Projekte me vlerë më të madhe se 25 milionë euro
Projekte të dorëzuara nga kompani të mëdha me mbi 250 të punësuar.

PËR ÇFARË MJETESH JOMATERIALE MUND TA PËRDOR KREDINË?
Mund ta përdorni për çfarëdolloj shpenzimesh të cilat lidhen me hulumtimin dhe zhvillimin e projektit
duke përfshirë edhe rrogat e të punësuarve zhvillimin dhe financimin në fazën e konstruktimit etj.

A MUND TA SHFRYTËZOJ KREDINË PËR MJETE QARKULLUESE?
Po, por jo më tepër se 30% të vlerës së kredisë.

A DUHET TË JAP NDONJË LLOJ GARANCIE?
Po. Është e nevojshme të jepni ndonjë prej garancive të mëposhtme:
Hipotekë të pasurisë së patundshme
Hipotekë të pasurisë së tundshme, kërkesa, letra me vlerë ose
sigurim prej BMMZh-së
Forma të tjera të zakonshme të sigurisë

Informatë e dobishme:
BEI kreditë për momentin
konsiderohen si më të
volitshme

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Linja kreditore mbulon edhe deri në 100% të shpenzimeve të parapara.

Kjo kredi ju obligon se nuk mund ta zvogëloni numrin e të punësuarve derisa ta shlyeni
kredinë.

ÇFARË NDODH NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION JO TË PLOTË?

ПРИРАЧНИК

Vërejtje: Ju vendosni vetë se në cilën bankë do të aplikoni. Është e rëndësishme që banka të jetë
pjesëmarrëse në këtë program (shiko Kontakte)

APLIKIMI

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Nëse ju mungon ndonjë dokument personat përgjegjës të BMPZh-së ose bankat komerciale
do t’ju kontaktojnë që ta dorëzoni.

KREDI

ÇFARË NDODH NËSE NUK MË ECËN BIZNESI?

KUSHTE PËR APLIKIM
Bëni kontroll!
Ndërmarrje të regjistruara sipas Ligjit për Shoqëri Tregtare me Pronësi Private mbi 51%
Mund të siguroni garancinë/sigurimin e nevojshëm
Dokumentet janë komplete
Dorëzoni kërkesë për
kreditim në njërën nga
bankat pjesëmarrëse (shiko
dokumentet e nevojshme).

Banka e analizon
kërkesën.

Banka e merr vendimin nëse do
t‘jua miratojën kredinë. Vendimi
i tyre duhet ta verifikojë edhe
BMPZh-ja

Nënshkruani kontratë për kredi.

Ju paguhen mjetet.

E ktheni kredinë në pajtim me
dinamikën e paraparë.

CILAT DOKUMENTE MË DUHEN?
Bëni kontroll!
Kërkesë për kredi – Formularin e krijon banka vetë.
Gjendja vijuese nga Regjistri Qendror i R. Maqedonisë. Që ta merrni dorëzoni kërkesë
në RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneksi 6) që
kushton rreth 250 denarë. Dokumenti nxirret për 1 ditë.
Kopje të dëshmisë për pronësi dhe vlerësim të garancisë/sigurimit të ofruar.
Llogari vjetore minimum për 2 vitet e fundit.
Plan-biznes/programi investues.
Lista e debitorëve dhe kreditorëve më të mëdhenj të firmës suaj (ata të cilët ju kanë hua si
dhe atyre të cilëve firma juaj u ka hua).
Lista e anëtarëve të organeve drejtuese dhe menaxhmentit (këshilli, partnerët, drejtori i
përgjithshëm etj.), madhësia e firmës, numri i të punësuarve, filialet tuaja në Maqedoni dhe
jashtë (nëse keni).
Dokumente të tjera në varësi nga fakti se në cilën bankë do të aplikoni (ato i përcakton vetë
banka).
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A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ekzistojnë kufizime
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KONTAKT
BPMZh ShA Shkup
Kreditim: Lokale: 115, 224, 123
Qendrorja: 02/3115-844
Faqja e internetit: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
HALK BANKA ShA ShKUP
ShPARKASE BANKA Makedonija ShA ShKUP
KOMERCIJALNA BANKA ShA ShKUP
NLB TUTUNKSKA BANKA ShA ShKUP
OHRIDSKA BANKA ShA ShKUP
PROKREDIT BANKA ShA ShKUP
STOPANSKA BANKA ShA MANASTIR
STOPANSKA BANKA ShA ShKUP
UNI BANKA ShA ShKUP
TTK BANKA ShA ShKUP
BANKA KOOPERATIVE QENDRORE ShA ShKUP
Për kontakte shiko fq. 128

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

INFORMACIONE SHTESË TË RËNDËSISHME
Vështirësitë më të shpeshta të aplikuesve:
Kanë pronë në brendësi të RM-së, prandaj nuk mund ta përdorin
për kreditim përkatës.
Keni probleme me likuiditetin.
Do ta fillojnë biznesin dhe pastaj nuk dinë si ta vazhdojnë.

KREDI PËR NDËRMARRJE TË VOGLA DHE TË MESME – KREDI PËR
INVESTIME NË PROJEKTE ME PËRPARËSI NGA EIB 4 – 100.000.000 ЕUR

LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE

ПРИРАЧНИК

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE:

PRONAR I NMV-SË

SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHË SEKTORËT EKONOMIK

Institucioni përgjegjës: Banka Maqedonase për Mbështetjen e Zhvillimit (BMMZh)
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KREDI

LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

T’i mbështes nevojat e kompanive për investime në fusha
të caktuara.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Vlera e kreditit deri 6.000.000 euro
Shpenzime të destinuara për projekte konkrete në fushat:
- Ekonomi e bazuar në njohuri
- Energjetikë
- Ekologji
- Industri
- Turizëm
- Shëndetësi
- Arsim
- Shërbime

Informatë e dobishme:
BEI kreditë për momentin
konsiderohen si më të
volitshme

NË CILIN RAST ËSHTË MË E DOBISHME TË PËRDORET? CILAT NEVOJA I PËRMBUSH?
Furnizimin me pajisje
Rregullimin e hapësirës së punës
Mbulimin e shpenzimeve të regjisë
Regjistrimin e kompanisë
Punësimi i personave të rinj
Dhënien e rrogave për të punësuarit
Investim në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimin e kuadrit
Mbështetje konsulente
Tjerë
Nuk ka kufizim në destinim (përveç atyre që përmendet më poshtë

KUJT I
DESTINOHET?

Të gjitha ndërmarrjeve të regjistruara si shoqata aksionare me mbi 51%
pronësi private.
Ndërmarrjeve që punojnë 2 vite (kanë dorëzuar fatura përfundimtare).
Ndërmarrjeve që janë në njërën prej fushave prioritare.
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KUSHTET

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E DHËNA?
Po. Mjetet duhet të kthehen në afat prej 8 viteve me normë interesi prej 5,5% në vit. Më pas, keni
grejs-periudhë prej 24 muajve, gjegjësisht kredinë mund të filloni ta paguani pas 24 muajve.

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?
Kredinë duhet ta paguani në periudhë prej 3 muajve.

A PRITET PJESËMARRJA IME?
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A JANË TË VLEFSHME TË GJITHA VEPRIMTARITË PËR KREDITIM?
Jo. Kredia nuk mund të përdoret për:
Prodhimin dhe shpërndarjen e mjeteve luftarake dhe municionit, armëve dhe pajisjes ushtarake
Lojërat e fatit
Aktivitete që dëmtojnë ambientin jetësorë
Klonim
Prodhimin dhe shpërndarjen e prodhimeve të duhanit
Aktivitete që lidhen me eksperimente ndaj kafshëve të gjalla
Tregti me patundshmëri
Ndërtimin e banesave, përveç atyre sociale, në lidhje me rinovim urban dhe rigjenerim
Ftohës, depo tjera, objekte për riprodhim dhe paketim në sektorët e mbyllur, përveç atyre për
riprodhim të drejtpërdrejtë të mëtutjeshëm
Bluarjen e drithit, prodhimin e miellit
Prodhimin e amidonit nga cilado lëndë e parë si dhe investime në prodhime të fituara nga këto procese
Përpunimin e linosë dhe konopit
Renditjen dhe paketimin e vezëve të pulës
Tregje të posaçme për derra
Përpunimin e prodhimeve të peshkut që nuk janë për përdorim njerëzorë apo eliminimin e
mbeturinave
Projekte me vlerë më të madhe se 25 milion euro.

A DUHET TË OFROJ NDONJË GARANCI?
Po. Nevojitet që të ofroni ndonjërën prej këtyre garancive:
Hipotekë të pronës së patundur
Kapar për pronë të tundshme, kërkesa, letra me vlerë apo
sigurim nga BMMZh-ja.
Forma të tjera të zakonshme të sigurimit

Vërejtje: Tek disa linja
kreditore, për sasi më të
vogla është e mundshme
nëse nuk keni pronë t’u
miratojnë garanci me
garantues. Pyetni në bankën
në të cilën planifikoni të
aplikoni.

ÇFARË NËSE BIZNESI NUK MË SHKON SI DUHET?
Kjo kredi ju obligon se nuk mund ta ulni numrin e të punësuarve përderisa e paguani kredinë.

ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION JO TË KOMPLETUAR?
Nëse ju mungon ndonjë dokument, persona
përgjegjës nga BMMZh-ja apo bankat komerciale
do t‘ju kontaktojnë që ta dorëzoni.

Vërejtje: Ju vet vendosni në cilën bankë do të
aplikoni. Është e rëndësishme që banka të jetë
pjesëmarrëse në këtë program (shiko Kontakte).

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Po. Linja kreditore mbulon deri 50% nga shpenzimet e parapara.

Bëni një kontroll!
Ndërmarrje e regjistruar sipas Ligjit për Shoqëri Tregtare me Pronësi Private mbi 51%
Mund të siguroni garanci të nevojshme /garanci
Dokumentet janë të kompletuara.
Dorëzoni kërkesë për kredi në
njërën prej bankave- pjesëmarrëse
(shiko dokumentet e nevojshme).

Banka analizon kërkesën.

Banka sjell vendimin se a do të
miratohet kredia. Vendimin e tyre
duhet ta verifikojë edhe BMMZh-ja.

Nënshkruani marrëveshje për
kredi.

Jua paguajnë mjetet në
Euro.

E ktheni kredinë në pajtim me
dinamikën e paraparë.

KREDI

APLIKIMI
за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК

KUSHTET PËR APLIKIM

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Bëni një kontroll!
Kërkesë për kredi – Formularin e përpilon vet banka.
Gjendja rrjedhëse nga Regjistri qendrorë i R. së Maqedonisë. Që ta fitoni duhet të dorëzohet
kërkesë deri tek RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(Aneks 6) që kushton rreth 250 denarë. Dokumenti merret për 1 ditë.
Kopje nga dëshmia për pronësi dhe vlerësim të sigurimit /garancisë së ofruar.
Fatura vjetore të paktën për 2 vitet e fundit.
Plan biznesi/ program për investim.
Listë të borxhlinjve dhe kreditorëve në kompaninë e juaj (ato që juve ju kanë borxh si dhe
ato të cilëve kompania e juaj u ka borxh).
Listë të anëtarëve të organeve të udhëheqjes dhe menaxhmentit (Këshilli, bashkëpunëtorët,
drejtori ekzekutiv etj.), madhësia e kompanisë, numri i të punësuarve, bashkëpunëtorët e
juaj në Maqedoni dhe jashtë vendit (nëse keni).
Dokumente të tjera varësisht në cilën bankë do të aplikoni (ato i vërteton vet banka).

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ka kufizime.
TË DHËNA TË RËNDËSISHME SHTESË
Vështirësitë më të shpeshta të aplikuesve:
Kanë pronë brenda në RM, kështu që nuk mund ta shfrytëzojnë për
kreditim përkatës
Kanë problem me likuiditetin.
E fillojnë biznesin dhe më pas nuk dinë si ta vazhdojnë.

KONTAKT
BMPZh SHA SHKUP
Kreditim: lokal: 115,
224, 123
Qendra: 02/3115-844
Faqja e internetit:
http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk

HALKBANK ShA SHKUP
SHPARKASE BANKA MAQEDONI ShA SHKUP
KOMERCIALNA BANKA ShA SHKUP
NLB TUTUNSKA BANKA ShA SHKUP
OHRIDSKA BANKA ShA SHKUP
BANKA PROKREDIT ShA SHKUP
STOPANSKA BANKA ShA MANASTIR

STOPANSKA BANKA ShA SHKUP
UNI BANKA ShA SHKUP
TTK BANKA Sh.A SHKUP
BANKA QENDRORE PËR
BASHKËPUNIM ShA SHKUP
Për kontakte shiko fq. 128
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KREDI PËR NDËRMARRJE TË VOGLA DHE TË MESME –
KREDI PËR INVESTIME NGA IKL -REVOLVING
LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE
KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME
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SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHA SEKTORËT EKONOMIK

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Banka Maqedonase për Përkrahjen e Zhvillimit (BMPZh)
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

Të mbështesë financim dhe intervenim investues të
kompanive

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Minimum: 50. 000 Euro
Maksimum: 400.000 Euro
Shpenzime për financimin e:
- Ndërtimtarisë
- Pajisjes
- Mjete qarkulluese (mjete rrjedhëse për punë)

NË CILIN RAST ËSHTË MË E DOBISHME TË PËRDORET? CILAT NEVOJA I PËRMBUSH?
Furnizimin me pajisje
Rregullimin e hapësirës së punës
Mbulimin e shpenzimeve të regjisë
Regjistrimin e kompanisë
Punësimi i personave të rinj
Dhënien e rrogave për të punësuarit
Investim në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimin e kuadrit
Mbështetje konsulente
Tjerë
Nuk ka kufizim në destinim

KUJT I
DESTINOHET?

Të gjitha ndërmarrjeve të regjistruara si shoqata aksionare me mbi 51%
pronësi private
Ndërmarrjeve që punojnë 2 vite (kanë dorëzuar fatura përfundimtare).

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË

Po. Mjetet duhet të kthehen në afat prej 6 viteve me normë interesi prej 6%. Pas kësaj, keni grejsperiudhë prej 12 muajve, gjegjësisht kredinë mund të filloni ta paguani pas 12 muajve.

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?

ПРИРАЧНИК

Vërejtje: Ju vet vendosni në cilën bankë do të aplikoni. Është e rëndësishme që banka të jetë
pjesëmarrëse në këtë program (shiko Kontakte).

A JANË TË VLEFSHME TË GJITHA VEPRIMTARITË PËR KREDITIM?
Jo. Kredia nuk mund të përdoret për:
Prodhimin dhe shpërndarjen e mjeteve luftarake dhe municionit, armëve dhe pajisjes ushtarake
Lojërat e fatit
Aktivitete që dëmtojnë ambientin jetësorë
Klonim

A DUHET TË OFROJ NDONJË GARANCI?
Po. Nevojitet që të ofroni ndonjërën prej këtyre garancive:
Hipotekë të pronës së patundur
Kapar për pronë të tundur, kërkesa, letra me vlerë apo
sigurim nga BMMZH
Forma tjera të zakonshme të sigurimit.

Vërejtje: Tek disa linja
kreditore, për sasi më të vogla
është e mundshme nëse nuk
keni pronë t’u miratojnë garanci
me garantues. Pyetni në
bankën në të cilën planifikoni të
aplikoni.

JO TË KOMPLETUAR?
ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION
Nëse ju mungon ndonjë dokument, persona përgjegjës nga BMMZh-ja apo bankat komerciale do
t‘ju kontaktojnë që ta dorëzoni.

APLIKIMI

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Dinamika varet nga rregullat e bankës në të cilën do të përzgjidhni të aplikoni (shiko kontakte).

KREDI

KUSHTET

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E DHËNA?

KUSHTET PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Ndërmarrje e regjistruar sipas Ligjit për shoqëri tregtare me pronësi private mbi 51%
Mund të siguroni garanci të nevojshme /garanci
Dokumentet janë të kompletuara.
Dorëzoni kërkesë për kredi në
njërën prej bankave- pjesëmarrëse
(shiko dokumentet e nevojshme).

Banka analizon kërkesën.

Banka merr vendimin se a do të
miratohet kredia. Vendimin e tyre
duhet ta verifikojë edhe BMPZh -ja.

Nënshkruani marrëveshje për
kredi .

Jua paguajnë mjetet në
Euro.

E ktheni kredinë në pajtim me
dinamikën e paraparë.
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Bëni një kontroll!
Kërkesë për kredi – Formularin e përpilon vet banka.
Gjendja rrjedhëse nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë. Që ta fitoni
duhet të dorëzohet kërkesë deri tek RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=84 (Aneks 6) që kushton rreth 250 denarë. Dokumenti merret për 1
ditë.
Kopje nga dëshmia për pronësi dhe vlerësim të sigurimit /garancisë së ofruar.
Fatura vjetore të paktën për 2 vitet e fundit.
Plan biznesi/ program për investim.
Dokumente të tjera varësisht në cilën bankë do të aplikoni (ato i vërteton vet banka).

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ka kufizime.
TË DHËNA TË RËNDËSISHME SHTESË
Vështirësitë më të shpeshta të aplikuesve:
Kanë pronë brenda në RM, kështu që nuk mund ta shfrytëzojnë për
kreditim përkatës
Kanë problem me likuiditetin.
E fillojnë biznesin dhe më pas nuk dinë si ta vazhdojnë.

KONTAKT
BMPZH ShA SHKUP
Kreditim: lokal: 115, 224, 123
Qendra: 02/3115-844
Faqja e internetit: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
HALKBANK ShA SHKUP
SHPARKASE BANKA MAQEDONI ShA SHKUP
KOMERCIALNA BANKA ShA SHKUP
NLB TUTUNSKA BANKA ShA SHKUP
OHRIDSKA BANKA ShA SHKUP
BANKA PROKREDIT ShA SHKUP
STOPANSKA BANKA ShA MANASTIR
STOPANSKA BANKA ShA SHKUP
UNI BANKA ShA SHKUP
TTK BANKA ShA SHKUP
BANKA QENDRORE PËR BASHKËPUNIM ShA SHKUP
Për kontakte shiko fq. 128

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?

KREDI PËR NDËRMARRJE TË VOGLA DHE TË MESME – KREDI
PËR INVESTIME NGA BMPZH

LLOJI I MASËS:

PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE

ПРИРАЧНИК

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHA SEKTORËT EKONOMIK

Institucioni përgjegjës: Banka Maqedonase për Përkrahjen e Zhvillimit (BMPZh)
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KREDI

LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

T’i mbështesë nevojat e investimeve rrjedhëse të
kompanive.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Minimum: 10.000 Euro
Maksimum: 500.000 Euro
Shpenzime për financimin e:
- Mjeteve elementare (maksimum 50%)
- Mjeteve qarkulluese (mjete rrjedhëse për punë, maksimum 50%)

NË CILIN RAST ËSHTË MË E DOBISHME TË PËRDORET? CILAT NEVOJA I PËRMBUSH?
Furnizimin me pajisje
Rregullimin e hapësirës së punës
Mbulimin e shpenzimeve të regjisë
Regjistrimin e kompanisë
Punësimi i personave të rinj
Investim në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimin e kuadrit
Mbështetje konsulente
Tjerë
Nuk ka kufizim në destinim

KUJT I
DESTINOHET?

Të gjitha ndërmarrjeve të regjistruara si shoqata aksionare me mbi 51%
pronësi private.
Ndërmarrjeve që punojnë 2 vite (kanë dorëzuar fatura përfundimtare).
117

KUSHTET

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E DHËNA?
Po. Mjetet duhet të kthehen në afat prej 11 viteve me normë interesi prej 6,5% në nivel vjetorë. Pas
kësaj, keni grejs-periudhë prej 1 viti, gjegjësisht kredinë mund të filloni të paguani pas 1 viti.

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?
Kredinë mund ta paguani nga gjashtë muaj, (në 3 muaj), në muaj apo sipas planit të vërtetuar
më herët për pagesë.

A PRITET EDHE PJESËMARRJA IME?
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A JANË TË VLEFSHME TË GJITHA VEPRIMTARITË PËR KREDITIM?
Jo. Kredia nuk mund të përdoret për:
Prodhimin dhe shpërndarjen e mjeteve luftarake dhe municionit, armëve dhe pajisjes ushtarake
Lojërat e fatit
Aktivitete që dëmtojnë ambientin jetësorë
Klonim

A DUHET TË OFROJ NDONJË GARANCI?
Po. Nevojitet që të ofroni ndonjërën prej këtyre garancive:
Hipotekë të pronës së patundur
Kapar për pronë të tundur, kërkesa, letra me vlerë apo sigurim
nga BMMZH
Forma tjera të zakonshme të sigurimit

Vërejtje: Tek disa linja
kreditore, për sasi më të
vogla është e mundshme
nëse nuk keni pronë t’u
miratojnë garanci me
garantues. Pyetni në bankën
në të cilën planifikoni të
aplikoni.

ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION JO TË KOMPLETUAR?

APLIKIMI

Nëse ju mungon ndonjë dokument, persona
përgjegjës nga BMMZh apo bankat komerciale
do ju kontaktojnë që ta dorëzoni.

Vërejtje: Ju vendosni vetë se në cilën bankë do
të aplikoni. Është e rëndësishme që banka të jetë
pjesëmarrëse në këtë program (shiko Kontakte)

KUSHTET PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Ndërmarrje e regjistruar sipas Ligjit për shoqëri tregtare me pronësi private mbi 51%
Mund të siguroni garanci të nevojshme /garanci
Dokumentet janë të kompletuara
Dorëzoni kërkesë për kredi në
njërën prej bankave- pjesëmarrëse
(shiko dokumentet e nevojshme).

Banka analizon kërkesën.

Banka merr vendimin se a do të
miratohet kredia. Vendimin e tyre
duhet ta verifikojë edhe BMMZh-jë.

Nënshkruani marrëveshje për
kredi.

Jua paguajnë mjetet në
Euro.

E ktheni kredinë në pajtim me
dinamikën e paraparë.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Po. Linja kreditore mbulon edhe deri në 50% të shpenzimeve të parapara.

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Bëni një kontroll!
Kërkesë për kredi – Formularin e përpilon vet banka
Gjendja rrjedhëse nga Regjistri qendrorë i R. së Maqedonisë. Që ta fitoni duhet të dorëzohet
kërkesë deri tek RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(Aneks 6) që kushton rreth 250 denarë. Dokumenti merret për 1 ditë.
Kopje nga dëshmia për pronësi dhe vlerësim të sigurimit /garancisë së ofruar.
Fatura vjetore të paktën për 2 vitet e fundit.
Plan biznesi/ program për investim.
Listë të borxhlinjve dhe kreditorëve në kompaninë e juaj (ato që juve ju kanë borxh si dhe
ato të cilëve kompania juaj u ka borxh).
Listë të anëtarëve të organeve të udhëheqjes dhe menaxhmentit (Këshilli, bashkëpunëtorët,
drejtori ekzekutiv etj.), madhësia e kompanisë, numri i të punësuarve, bashkëpunëtorët e
juaj në Maqedoni dhe jashtë vendit (nëse keni).
Dokumente të tjera varësisht në cilën bankë do të aplikoni (ato i vërteton vet banka).

KREDI

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ka kufizime.
TË DHËNA TË RËNDËSISHME SHTESË
Vështirësitë më të shpeshta të aplikuesve:
Kanë pronë brenda në RM, kështu që nuk mund ta shfrytëzojnë për
kreditim përkatës.
Kanë problem me likuiditetin.
E fillojnë biznesin dhe më pas nuk dinë si ta vazhdojnë.

KONTAKT
BMPZH ShA SHKUP
Kreditim: lokal: 115, 224, 123
Qendra: 02/3115-844
Faqja e internetit: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
HALKBANK ShA SHKUP

STOPANSKA BANKA ShA SHKUP

SHPARKASE BANKA MAQEDONI ShA SHKUP

UNI BANKA ShA SHKUP

KOMERCIALNA BANKA ShA SHKUP

TTK BANKA ShA SHKUP

NLB TUTUNSKA BANKA ShA SHKUP

BANKA QENDRORE PËR BASHKËPUNIM

OHRIDSKA BANKA ShA SHKUP

ShA SHKUP

BANKA PROKREDIT ShA SHKUP
STOPANSKA BANKA ShA MANASTIR

Për kontakte shiko fq. 128
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KREDI PËR NDËRMARRJE TË VOGLA DHE TË MESME – KREDI PËR
INVESTIME NGA FONDI I POSAÇËM KREDITORË ME SKEMË GARANTUESE
LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI
LLOJI I MASËS:

PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE

KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME
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SEKTORËT EKONOMIK:

TË GJITHA SEKTORËT EKONOMIK

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Institucioni përgjegjës: Banka Maqedonase për Përkrahjen e Zhvillimit (BMPZh)
PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

T’i mbështesë nevojat e kompanive për sigurim gjatë qasjes
deri tek kreditë.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Minimum: 10.000 Euro
Maksimum: 300.000 Euro
BMMZh garanton 42% nga sasia e kredisë me çka shërben si sigurim dhe jua lehtëson qasjen
deri tek kreditë të tjera.

NË CILIN RAST ËSHTË MË E DOBISHME TË PËRDORET? CILAT NEVOJA I PËRMBUSH?
Furnizimin me pajisje
Rregullimin e hapësirës së punës
Mbulimin e shpenzimeve të regjisë
Regjistrimin e kompanisë
Punësimi i personave të rinj
Investim në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimin e kuadrit
Mbështetje konsulente
Tjerë
Nuk ka kufizim në destinim

KUJT I
DESTINOHET?

Të gjitha NVM të regjistruara si shoqata tregtare me mbi 51% pronësi
private (nën 250 të punësuar, të ardhura vjetore më të vogla se 19
milion euro dhe mjete të përgjithshme nën 11 milion euro).
Ndërmarrje që punojnë 2 vite (kanë dorëzuar fatura përfundimtare).

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË

Po. Mjetet duhet të kthehen në afat prej 8 viteve me normë interesi deri 8% në nivel vjetorë. Pas
kësaj, keni grejs-periudhë edhe atë: deri 6 muaj nëse kredia e deri 3 vjet dhe deri 12 muaj për kredi
deri 8 vite. Kjo do të thotë se kredinë mund të filloni ta paguani pas këtij afati.

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?

ПРИРАЧНИК

JO TË KOMPLETUAR?
ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION
Nëse ju mungon ndonjë dokument, persona përgjegjës nga BMMZh-ja apo bankat komerciale do
t‘ju kontaktojnë që ta dorëzoni.
Vërejtje: Ju vendosni vetë se në cilën bankë do të aplikoni. Është e rëndësishme që banka të jetë
pjesëmarrëse në këtë program (shiko Kontakte)

APLIKIMI

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Kredinë do ta paguani varësisht nga kushtet e bankës në të cilën do të aplikoni.

KREDI

KUSHTET

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E DHËNA?

KUSHTET PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Ndërmarrje e regjistruar sipas Ligjit për Shoqëri Tregtare me Pronësi Private mbi 51%.
Mund të siguroni garanci të nevojshme /garanci.
Dokumentet janë të kompletuara.
Dorëzoni kërkesë për kredi në
njërën prej bankave- pjesëmarrëse
(shiko dokumentet e nevojshme).

Banka analizon kërkesën.

Banka merr vendimin se a do të
miratohet kredia. Vendimin e tyre
duhet ta verifikojë edhe BMMZh-ja.

Nënshkruani marrëveshje për
kredi.

Ju paguhen mjetet.

E kthen i kredinë në pajtim me
dinamikën e paraparë.

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Bëni një kontroll!
Kërkesë për kredi – Formularin e përpilon vet banka.
Gjendja rrjedhëse nga Regjistri Qendror të R. së Maqedonisë. Që ta fitoni duhet të dorëzohet
kërkesë deri tek RQM http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
(Aneks 6) që kushton rreth 250 denarë. Dokumenti merret për 1 ditë.
Kopje nga dëshmia për pronësi dhe vlerësim të sigurimit /garancisë së ofruar.
Fatura vjetore të paktën për 2 vitet e fundit.
Program për investim.
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Listë të borxhlinjve dhe kreditorëve në kompaninë e juaj (ato që juve ju kanë borxh si dhe
ato të cilëve kompania juaj u ka borxh.)
Listë të anëtarëve të organeve të udhëheqjes dhe menaxhmentit (Këshilli, bashkëpunëtorët,
drejtori ekzekutiv etj.).
Dokumente të tjera varësisht në cilën bankë do të aplikoni (ato i vërteton vet banka).

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
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TË DHËNA TË RËNDËSISHME SHTESË
Vështirësitë më të shpeshta të aplikuesve:
Kanë pronë brenda në RM, kështu që nuk mund ta shfrytëzojnë për
kreditim përkatës.
Kanë problem me likuiditetin.
E fillojnë biznesin dhe më pas nuk dinë si ta vazhdojnë.

KONTAKT
BMPZH ShA SHKUP
Kreditim: lokal: 115, 224, 123
Qendra: 02/3115-844
Faqja e internetit: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk
HALKBANK ShA SHKUP

STOPANSKA BANKA ShA MANASTIR

SHPARKASE BANKA MAQEDONI ShA SHKUP

STOPANSKA BANKA ShA SHKUP

KOMERCIALNA BANKA ShA SHKUP

UNI BANKA ShA SHKUP

NLB TUTUNSKA BANKA ShA SHKUP

TTK BANKA ShA SHKUP

OHRIDSKA BANKA ShA SHKUP

BANKA QENDRORE PËR BASHKËPUNIM ShA SHKUP

BANKA PROKREDIT ShA SHKUP

Për kontakte shiko fq. 128

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Po. Nuk ka kufizime.

MIKROKREDITË
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE

ПРИРАЧНИК

TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE:

3, 5*

* 3. Pronar i NMV-së / 5. Zejtar

SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHA SEKTORËT EKONOMIK

Institucioni përgjegjës: Banka Maqedonase për përkrahjen e Zhvillimit (BMPZh)
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DESTINOHET:

KREDI

LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

T’i mbështesë nismat e bizneseve mikro dhe atyre të
vogla.

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Mikrokredi deri 15.000 Euro:
- Nëse keni maksimum deri 20 të punësuar.
Kredi të vogël deri 50.000 Euro:
- Nëse keni maksimum deri 100 të punësuar.
Shpenzime për financimin e:
- Furnizimin me pajisje
- Gjëra ndërtimore
- Truall
- Mjete qarkulluese.

NË CILIN RAST ËSHTË MË E DOBISHME TË PËRDORET? CILAT NEVOJA I PËRMBUSH?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirës së punës
Mbulimi i shpenzimeve të regjisë
Regjistrimi i kompanisë
Punësimi i personave të rinj
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimi i kuadrit
Mbështetje konsulente
Të tjera
Nuk ka kufizim në destinim

KUJT I
DESTINOHET?

Kompanive të vogla të regjistruara si shoqata tregtare me mbi 51%
pronësi private siç janë:
- Tregtarë privat
- Ndërmarrje mikro dhe të vogla
- Tezga në treg
- Sipërmarrës individual
- Afarist të tjerë të vegjël.
- Dyqane për zeje
Është i destinuar edhe për bizneset e reja.
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KUSHTET

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E DHËNA?
Po. Mjetet duhet të kthehen edhe atë: për mikrokredinë afati i pagesës është 24 muaj ndërsa për
kreditë e vogla afati i pagesës është 48 muaj.

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?
Lartësinë e normës së interesit dhe kësteve për pagesë i definon banka në të cilën do të
aplikoni.

124

A DUHET TË OFROJ NDONJË GARANCI?
Kjo gjithashtu varet nga kushtet e bankës dhe si ata do ta vlerësojnë aftësinë e juaj të kredisë.

ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION JO TË KOMPLETUAR?

APLIKIMI

Nëse ju mungon ndonjë dokument, personat përgjegjës nga bankat komerciale do ju kontaktojnë që
ta dorëzoni.

KUSHTET PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Ndërmarrje e regjistruar sipas Ligjit për Shoqëri Tregtare me Pronësi Private mbi 51%.
Dokumentet janë të kompletuara.

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Banka në të cilën do të vendosni të aplikoni do t’ju udhëzojë se çfarë dokumentesh ju nevojiten.
Tek disa banka këto të dhëna mund të kërkohen edhe nëpër faqen e tyre të internetit.

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?
Po. Nuk ka kufizime.
TË DHËNA TË RËNDËSISHME SHTESË
Vështirësitë më të shpeshta të aplikuesve:
Kanë pronë brenda në RM, kështu që nuk mund ta shfrytëzojnë për
kreditim përkatës.
Kanë problem me likuiditetin.
E fillojnë biznesin dhe më pas nuk dinë si ta vazhdojnë.

KONTAKT
BMPZh ShA SHKUP
Kreditim: lokal: 115, 224, 123
Qendra: 02/3115-844
Faqja e internetit: http://www.mbdp.com.mk/
E-mail: info@mbdp.com.mk

HALBANK ShA SHKUP, BANKA SHPARKASE
Maqedoni ShA Shkup, NLB TUTUNSKA BANKA
ShA SHKUP, BANKA PROKREDIT ShA SHKUP,
KURSIMORE MUNDËSI
Për kontakte shiko fq. 128

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Vërejtje: Ju vendosni në cilën bankë do të aplikoni. Me rëndësi është që banka të jetë pjesëmarrësve në
këtë program (shih Kontakte). Me rëndësi është të shikoni çfarë kushtesh ofron secila prej bankave dhe të
përzgjidhni atë që ju përshtatet juve.

PËRKRAHJE NGA FUSHA E ENERGJETIKËS
LLOJI I MASËS: PËRKRAHJE E BIZNESEVE TË REGJISTRUARA NË
TRI VITET E PARA NGA EKZISTIMI I TYRE

ПРИРАЧНИК

KATEGORISË EKONOMIKE-SOCIALE: PRONAR I NMV-SË
SEKTORËT EKONOMIK: TË GJITHA SEKTORËT EKONOMIK

Institucioni përgjegjës: Banka Maqedonase për Përkrahjen e Zhvillimit (BMPZh)
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KUJT I DESTINOHET: TË GJITHA GRUPEVE QENDRORE PA KUFIZIME

KREDI

LLOJ I PËRKRAHJES: KREDI

Të mbështesë projekte për shfrytëzimin e burimeve
ripërtëritëse të energjisë, efikasitetit energjetik dhe
mbrojtjen e ambientit jetësorë.

PËR ÇFARË SHËRBEN?
(QËLLIMI I MASËS)

ÇFARË MBËSHTETJE MUND TË FITOJ?
Për projekte për efikasitet energjetik:
- Në lartësi deri 500.000 dollarë amerikan.
Për projekte të burimeve ripërtëritëse të energjisë (diell, erë, ujë, biogaz etj.)
- Në lartësi deri 4.000.000 dollarë amerikan.

NË CILIN RAST ËSHTË MË E DOBISHME TË PËRDORET? CILAT NEVOJA I PËRMBUSH?
Furnizimi me pajisje
Rregullimi i hapësirës së punës
Mbulimi i shpenzimeve të regjisë
Regjistrimi i kompanisë
Punësimi i personave të rinj
Investimi në teknologji të reja, zhvillim dhe marketing
Trajnimi i kuadrit
Mbështetje konsulente
Të tjerë
Nuk ka kufizim në destinim.

KUJT I
DESTINOHET?

Të gjitha ndërmarrjeve të regjistruara si shoqata aksionare me mbi 51%
pronësi private
Është i qëlluar edhe për bizneset e reja.
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KUSHTET

A DUHET T’I KTHEJ MJETET E DHËNA?
Po. Mjetet duhet të kthehen edhe atë:
- për efikasitet energjetik afati i pagesës është 6 vite,
- për burime ripërtëritëse afati i pagesës është 5-10 vite me grejs-periudhë deri 3 vite
(kredinë do të filloni ta paguani pas grejs-periudhës).

SI DUHET TA PAGUAJ KREDINË?
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Vërejtje: Ju vet përzgjidhni në cilën bankë aplikoni. Është me rëndësi që banka të jetë pjesëmarrëse në
këtë program (shih Kontakte). Është me rëndësi të shihni çfarë kushte ofron çdonjëra nga bankat dhe të
përzgjidhni atë që juve më shumë ju përshtatet.

A DUHET TË INVESTOJ MJETE PERSONALE?
Po. Kompania juaj do të marrë pjesë me 10% nga financimi i projektit. BMPZh-së do të marrë pjesë me
60%, kurse banka pjesëmarrëse me 30%. Kështu për shembull, nëse projekti kushton 500.000 dollarë
amerikan, kompania juaj duhet të investojë mjete në lartësi prej 50.000 dollarë amerikan.

A MUND TË FINANCOHET ÇFARËDO PROJEKTE PËR BURIME RIPËRTËRITËSE?
Me kredinë për burime ripërtëritëse mund të financohen:
- reparte të vogla (mini) për energji të ujit (me kapacitet më të vogël se 10 MW)
- prodhim të rrymës dhe ngrohje nga biomasa
- projekte për ngrohje që bazohen në tepricë të ngrohjet industriale apo burime ripërtëritëse të
ngrohjes
- projekte për energji e cila fitohet nga dielli dhe era.

ÇFARË NËSE DORËZOJ DOKUMENTACION JO TË KOMPLETUAR?

APLIKIMI

Nëse ju mungon ndonjë dokument, persona përgjegjës nga BMMZh-ja apo bankat komerciale do t‘ju
kontaktojnë që ta dorëzoni..

KUSHTET PËR APLIKIM
Bëni një kontroll!
Ndërmarrje e regjistruar sipas Ligjit për Shoqëri Tregtare me Pronësi Private mbi 51%.
Projekt i ri për efikasitetit energjetik ose për shfrytëzimin e burimeve ripërtëritëse të energjisë.
Dokumentet janë të kompletuara.

CILAT DOKUMENTE MË NEVOJITEN?
Banka në të cilën do të vendosni të aplikoni do t’ju udhëzojë se çfarë dokumentesh nevojiten.
Tek disa nga bankat këto të dhëna mund t’i gjeni tek faqet e internetit. Në rast të projektit
për efikasitet energjetik gjatë aplikimit duhet të dorëzoni dëshmi se teknologjinë që do ta
zbatoni do të sjellë kursim në energji. Banka do t’ju udhëzojë çfarë dëshmie nevojitet.

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Norma e interesit është e ndryshueshme. Këstet për pagesë i përcakton banka në të cilën do të
aplikoni.

A MUND TË KOMBINOHET ME MASA TË TJERA?

BMPZh ShA SHKUP
Kreditim: lokal: 115, 224, 123
Qendra: 02/3115-844
Faqja e internetit:
http://www.mbdp.com.mk/

HALKBANK ShA SHKUP ,
BANKA KOMERCIALE ShA SHKUP ,
NLB TUTUNSKA BANKA ShA SHKUP ,
OHRIDSKA BANKA ShA SHKUP ,
UNI BANKA ShA SHKUP
(Për kontakte shiko fq. 128)

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

KONTAKT

KREDI

Po. Nuk ka kufizime.
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HALKBANK ShA SHKUP
Kreditimi: 02/3240-830
Qendra: 02/3240-800
Faqja e internetit: http://www.halkbank.mk/
E-mail: halkbank@halkbank.mk

STOPANSKA BANKA ShA SHKUP
Kreditimi: 02/3295-524
Qendra: 02/3295-295
Faqja e internetit: http://www.stb.com.mk/
E-mail: kontaktcentar@stb.com.mk

BANKA SHPARKASE Maqedoni ShA SHKUP
Kreditimi: 02/3200-528
Qendra: 02/3200-500
Faqja e internetit:
http://www.sparkasse.com.mk/
E-mail: contact@sparkasse.com.mk

UNI BANKA ShA SHKUP
Кредитирање: 02/3286-025
Централа: 02/3286-100, 02/3111-111
Faqja e internetit:
http://www.unibank.com.mk/
E-mail: info@unibank.com.mk

BANKA KOMERCIALE ShA SHKUP
Kreditimi: 02/3168-504
Qendra: 02/3168-168
Faqja e internetit: http://www.kb.com.mk/
E-mail: contact@kb.com.mk

TTK BANKA ShA SHKUP
Kreditimi: 02/3236-456, 02/3236-459
Qendra: 02/3236-400
Faqja e internetit: http://www.ttk.com.mk/
E-mail: ttk@ttk.com.mk

NLB TUTUNSKA BANKA ShA SHKUP
Kreditimi: 02/5100-638
Qendra: 02/5100-610
Faqja e internetit:
http://www.nlbtb.com.mk/
E-mail: tbanka1@tb.com.mk

BANKA QENDRORE PËR BASHKËPUNIM ShA
SHKUP
Kreditimi: 02/3249-360
Qendra: 02/3249-302
Faqja e internetit: http://www.ccbank.mk/
E-mail: info@ccbank.mk

OHRIDSKA BANKA ShA SHKUP
Kreditimi: 02/3167-618
Qendra: 02/3167-600
Faqja e internetit:
http://www.ob.com.mk/
E-mail: obinfo@ob.com.mk

EUROSTANDARD BANKA ShA SHKUP
Kreditimi: 02/3249-420
Qendra: 02/3228-444
Faqja e internetit:
http://www.eurostandard.com.mk/
E-mail: info@eurostandard.com.mk

BANKA PROKREDIT ShA SHKUP
Kreditimi: 02/3219-927
Qendra: 02/3219-900
Faqja e internetit:
http://www.procreditbank.com.mk/
E-mail: info@procreditbank.com.mk

KURSIMORE MOZHNOSTI
Kreditimi: 02/2401-050
Qendra: 02/2401-051
Faqja e internetit:
http://www.moznosti.com.mk/
E-mail: contact@moznosti.com.mk

STOPANSKA BANKA ShA MANASTIR
Kreditimi: 047/207-522
Qendra: 047/207-500
Faqja e internetit: http://www.stbbt.com.mk/
E-mail: contact@stbbt.com.mk

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

TË DHËNA KONTAKTI PËR BANKAT NË TË CILAT MUND TË APLIKOHET
DHE MERRET INFORMACION PËR KREDITË E BMPZh-së

ANEKSET

PASQYRA E ANEKSEVE
Анекс 1. Прашалник за анализа на микро и мали претпријатија заинтересирани
за финансиска поддршка за отворање нови работни места
Анекс 2. Мини бизнис-план за учество во Проектот за самовработување со
кредитирање
Анекс 3. Образец Б/1. Барање за доделување на кредит по проект за самовработување со кредитирање (за 3 вработувања)
Анекс 4. Образец Б/2. Барање за доделување кредит по проект за самовработување со кредитирање (за 5 вработувања)
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Анекс 6. Барање за тековна состојба од Централниот регистар на РМ
Анекс 7. Барање за информација за економско-финансиската состојба за изминатата година
Анекс 8. Прилог – АЗ/2014
Анекс 9. Образец „Барање – АЗ/2014“
Анекс 10. Образец „Барање – ЗПУ/2014“
Анекс 11. Образец „Барање ИСО/2014“
Анекс 12. Образец „Барање НАССP/2014“
Анекс 13. Образец „Барање – ХАЛАЛ 2014“
Анекс 14. Образец „Барање – МП 2014“
Анекс 15. Упатство за пишување на бизнис-план
Анекс 16. Образец 1. ПКИП 2014 Б. ИП
Анекс 17. Упатство за изготвување извештај за реализиран проект со индикатори на успешност
Анекс 18. Изјава од барателот за доделена државна помош
Анекс 19. Образец 2. ПКИП 2014 Б. ИП
Анекс 20. Извадок од Образец 2.1 ПКИП 2014Б. ИП Упатство за изготвување
извештај за реализиран проект со индикатори на успешност
Анекс 21. Изјава од законскиот застапник
Анекс 22. Барање за исплата на субвенција
Анекс 23. Извештај на корисникот на советувањето
Анекс 24. Пријава за проект од областа на креативните индустрии
Анекс 25. Образец СУ- 1
Анекс 26. Образец СУ- 2
Анекс 27. Образец СУ- 5
Анекс 28. Образец СУ- 6
Анекс 29. Образец СУ- 3
Анекс 30. Образец СУ- 4

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

Анекс 5. Образец „Барање – ЖП 2014“

АНЕКС 1
Прилог 2.2 - Прашалник - Краток бизнис-план за микро и мали правни субјекти

ПРАШАЛНИК

Фирма апликант
Един. матичен бр. на субјект (ЕМБС)
Име и презиме на основач
ЕМБГ
Контакт тел.
e-mail адреса
Место
Датум

1. Краток опис на работењето на компанијата

1.1 Историја на компанијата
Датум и место на основање:
Претежна дејност на компанијата:

Дадете подетален опис на дејноста со кој се занимава вашето претпријатие:

1.2 Опис на постоечкиот производ/услуга
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1.1 Опис на опремата со која располага компанијата

1.2 Опис на работната сила на компанијата
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•














Од тоа лица од ранливи категории (наведете од кои категории припаѓаат)
корисници на социјална парична помош
лица со статус на деца без родители и родителска грижа
жртви на семејно насилство
бездомни лица
поранешни корисници на дрога
родители на деца на улица
самохрани родители
родители на 4 и повеќе малолетни деца
корисници на паричен надоместок по основа на невработеност
осудено лице по отпуштање од казнено поправна установа
Роми
долгорочно невработени (евидентирани во АВРМ повеќе од 1 година)
жртви на трговија со луѓе

2. Краток опис на потребата за Вработување нови лица
2.1 Дали новите вработувања се поврзани со вложувања во нова инвестиција
 Да
 Не
( доколку одговорот е ДА, да се образложи)

2.1.1 Средствата од Грантот во износ од ___________ денари ќе бидат
искористени во набавка на:

GRANDE

DOR ACAK
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• Вкупен број на вработени во моментот на аплицирање
• Вработени на неопределено време
• Вработени на определено време

(да се опише и квантифицира)

Со какво образование, квалификација, искуство треба да располагаат
ново вработените лица во вашата компанија и на кое работно место ќе
бидат распределени.
Работник

Образование

Работно Место

Квалификација

Искуство

1
2
3
4
5

Подносител:
______________

Датум: МП
______________
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2.2 Работно место
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АНЕКС 2
ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

МИНИ БИЗНИС-ПЛАН

134

ПРОЕКТ МЕНАЏЕР

ДЕЛОВНА БАНКА

СОДРЖИНА
Вовед
1 Пресметковна вредност и извори на финансирање
1 Вработувања
2 Локација
3 Производ
4 Пазар
5 Спецификација на основните средства
6 Релевантни економски показатели
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за учество во Проект за самовработување со кредитирање

Вовед
Инвеститорот накратко ја објаснува бизнис-идејата, целите на бизнисот и
основните предуслови кои ги поседува за нејзина реализација.

Инвеститорот ја пополнува следната табела:
ЕВРА
ПРЕСМЕТКОВНА ВРЕДНОСТ

%
100

КРЕДИТНИ СРЕДСТВА
СОПСТВЕНО ВЛОЖУВАЊЕ

Структура на вложувањата
Инвеститорот прикажува на што се однесува сопственото вложување и за
што ќе се користат средствата од кредитот.
Услови на кредитирањето
Рокот за враќање на средствата е 3 години со вклучен грејс период од 1
година за кредит до 9.000 евра, односно 5 години со вклучен грејс период
од 1 година за кредит над 9.000 евра.
2. ВРАБОТУВАЊА
Цел на поглавието е претставување на инвеститорот, односно лицето кое
ќе раководи со реализацијата на бизнис-планот.
СОДРЖИНА
• податоци за инвеститорот
• податоци за другите вработени
Податоци за инвеститорот
Инвеститорот ги презентира и коментира следните податоци:
- биографија
- уверение за стручната подготовка, односно квалификации
- досегашно работно искуство, награди, признанија, усовршувања,
специјализации и сл.
- што го препорачува за реализација на бизнис-планот.
Истите податоци инвеститорот е должен да ги достави и за другите вработени.
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3. ЛОКАЦИЈА
Цел на поглавието е презентирање на локацијата, односно објектот
каде се планира да се реализира бизнис-планот.
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4. ПРОИЗВОД
Цел на поглавието е презентирање на производот, односно услугата што
ќе се произведува (врши) со реализација на бизнис-планот.
Содржина:
• опис на производот (производниот асортиман и количина) односно
услуга
• услови за производство
• опис на производниот процес
5. ПАЗАР НА ПРОДАЖБА И НАБАВКА
Цел на поглавието е согледување на условите кои владеат на пазарот на
продажба и пазарот на набавка, така што ова поглавие треба да содржи
две целини.
СОДРЖИНА:
A. Пазар на продажба (анализа на постојните производители, конкурентни предности од аспект на цена и квалитет, канал на продажба,
ризик и сл.)
Б. Пазар на набавка (потенцијални добавувачи, нивната одалеченост,
сигурност на испорака, цени и сл.)
6. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА
Цел на поглавието е презентација на основните средства чија набавка е предвидена за реализација на бизнис-планот
СОДРЖИНА:
A. Опрема
Б. Градежен објект
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Содржина:
• адреса на објектот односно земјиштето
• инфраструктурна содржина
• податоци за земјиштето, односно објектот (површина, старост, квалитет)
• информации во врска со квалитетот на хипотеката.

Инвеститорот ги наведува основните средства со нивните карактеристики, капацитет и вредности.
Слична анализа се прави за средствата од аспект на дејности и карактеристики.
7. РЕЛЕВАНТНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ВИД НА ПРОИЗВОД

ЕДИНИЦИ
МЕРКИ

1

2

ГОДИШЕН ОБЕМ
НА ПРОИЗВОДСТВО
3

БРУТО ПЛАНИРАНА
ПРОДАЖНА ЦЕНА ПРОИЗВОДНА ВРЕДНОСТ
4
5 (3Х4)

ВКУПНО:

II ВКУПЕН РАСХОД ПО СТРУКТУРА (РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ, РАБОТНА СИЛА, АНУИТЕТИ, ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ)
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

ВИДОВИ РАСХОДИ
Трошоци за репроматеријали
Плати
Лични исплати (аванси и сл.)
Осигурување
Закупнина
Струја, телефон и сл.
Одржување
Професионални услуги
Промоција/реклама
Останати трошоци
Трошок за камата на кредитот
Трошок за главница на кредитот (од
втората година)

ИЗНОС (ГОДИШНО)

13
14
Се:

III ДОБИВКА ( I - II)
Динамика на реализација на бизнис-планот:

КРЕДИТОБАРАТЕЛ
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АНЕКС 3
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Образец Б/1 ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
Бр. на барање
датум

БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТ ПО ПРОЕКТ ЗА
САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ
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ИМЕ, ТАТКОВО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ЕМБГ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

ОПШТИНА

2.ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ (да се пополни):
ОБРАЗОВАНИЕ:
ЗАНИМАЊЕ:
НА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА НА АВРМ ОД:
ОСНОВ НА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС
РАБОТНО ИСКУСТВО
3.ИЗНОС НА КРЕДИТ ЗА КОЈ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ (да се заокружи )
а) 3.000 евра б) 6.000 евра в) 9.000 евра г)дополнителни 1000 евра за лица
ВКУПНО:

евра

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА КОЈ СЕ БАРА КРЕДИТ:
ДЕЈНОСТ: 		
КОНКРЕТНА ИДЕЈА- НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ:
ГАРАНЦИЈА ( да се заокружи )

а. ХИПОТЕКА
б. ЖИРАНТИ
в. РАЧЕН ЗАЛОГ
5. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦАТА КОИ КРЕДИТОБАРAТEЛОТ ЌЕ ГИ ВРАБОТИ И
ВО ЧИЕ ИМЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ:
р.б.
1
2
3

Име и Презиме

ЕМБГ

КРЕДИТОБАРАТЕЛ 				

Потпис
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1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

АНЕКС 4
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Образец Б/2 ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ_
Бр. на барање
датум

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ
ИМЕ, ТАТКОВО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ЕМБГ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

ОПШТИНА

2. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ (да се пополни ):
ОБРАЗОВАНИЕ:
ЗАНИМАЊЕ:
НА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА НА АВРМ ОД:
ОСНОВ НА ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС
РАБОТНО ИСКУСТВО
3. ИЗНОС НА КРЕДИТ ЗА КОЈ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ (да се заокружи )
а) 5.000 евра б) 8.000 евра в) 11.000 евра г) 14.000 евра д) 17.000 евра ѓ)
дополнителни 1000 евра за лица
ВКУПНО:

евра

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА КОЈ СЕ БАРА КРЕДИТ:
ДЕЈНОСТ: 		
КОНКРЕТНА ИДЕЈА- НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ:
ГАРАНЦИЈА ( да се заокружи )

а. ХИПОТЕКА
б. ЖИРАНТИ
в. РАЧЕН ЗАЛОГ
5. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦАТА КОИ КРЕДИТОБАРAТEЛОТ ЌЕ ГИ ВРАБОТИ И
ВО ЧИЕ ИМЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ:
р.б.
1
2
3

Име и Презиме

ЕМБГ

КРЕДИТОБАРАТЕЛ 				

Потпис
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БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТ ПО ПРОЕКТ ЗА
САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ
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АНЕКС 5
Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени
со секој повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

за субвенционирање на претпријатија во сопственост
и управувани од жени

(назив на деловниот субјект)

1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Податоци за барателот:
Полн назив на барателот
Седиште и адреса
Телефон / телефакс / e-mail, web
Одговорно лице и моб. тел.
Број на вработени
Даночен број
Матичен број
Жиро сметка и банка
Година на формирање/регистрирање
Претежна дејност (шифра и опис)
Намена на бараните средства
ВКУПЕН ИЗНОС НА БАРАНИТЕ СРЕДСТВА
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ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ- ЖП 2014“

.

3. Образложение на потребата од субвенционирање

(Зошто е потребно субвенционирање, кои се плановите на претпријатието и сл.)

.

4. Очекувани резултати од субвенцијата

( Што ќе се постигне, подобри , унапреди со реализацијата на намената за која се аплицира. )

.

5. Опис на трошоците за кои се бара субвенција

( Прецизно да се наведе што ќе се набави или кој деловен простор ќе се уредува, кој временски
период се планира трошокот и сл.)

.
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2. Краток опис на дејноста
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6. Финансиски план

2014 г.
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ВКУПНО

.

. 2014 г.

				
(потпис на одговорното лице)
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Опис на Количина Единечна Вкупно Барана фи- Партиципација Месец во
трошоци
цена
(денари) нансиска од апликантот
кој ќе се
(денари)
поддршка - сопствени
реализира
од МЕ
средства
трошокот

АНЕКС 6
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

*Пополнува Централниот регистар
РРК/РК:
Број:
Датум:

СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА 500000000564373
СТОПАНСКА БАНКА СКОПЈЕ	200000810380672
ТТК БАНКА
290100000070565
ТУТУНСКА БАНКА
210055498500119
УНИ БАНКА
240010001589325
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 320100002836960
ШПАРКАСЕ БАНКА
250001000400008

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДИ/ИНФОРМАЦИИ ОД ЕДИНСТВЕНИОТ
ТРГОВСКИ РЕГИСТАР И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА
1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Име и Презиме/Назив:
Телефон за контакт:
2. ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ ЗА КОЈ СЕ БАРА ПОТВРДА/ИНФОРМАЦИЈА
ЕМБС:

Назив:

3. ПОМОШНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ НА ЕМБС
Дел од назив:
Трансакциска
сметка:

ЕДБ:

ЕМБГ:

Име и Презиме
на основач/
овластено лице:

4. ПОТВРДИ/ИНФОРМАЦИИ
 1. Тековна состојба - 256,00 денари
 2. Историјат со промени - 1.245,00 денари
Подносител:
(име и презиме и потпис)

Подигнал:
(име и презиме, датум и потпис)

Овој образец е објавен на веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија, http://www.crm.com.mk

ANEKSET

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

www.crm.com.mk

143

АНЕКС 7
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.crm.com.mk
СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА 500000000564373
СТОПАНСКА БАНКА СКОПЈЕ	200000810380672
ТТК БАНКА
290100000070565
ТУТУНСКА БАНКА
210055498500119
УНИ БАНКА
240010001589325
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 320100002836960
ШПАРКАСЕ БАНКА
250001000400008

БАРАЊЕ за издавање на ИНФОРМАЦИИ
од Регистар на годишни сметки
1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Име и Презиме:
Телефон за контакт:
2. ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ ЗА КОЈ СЕ БАРА ПОТВРДА/ИНФОРМАЦИЈА
ЕМБС:

Назив:

Според годишна/и сметка/и за:

годинa

3. ПОМОШНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ НА ЕМБС
Трансакциска сметка:

ЕДБ:

4. ПОТВРДИ/ИНФОРМАЦИИ
 1. Информација за економско финансиската состојба на субјектот Документ потребен
по други основи (кредит, лизинг, работна дозвола, виза, информација за деловен
партнер и др.) - текстуална форма - 1751.00 денари
 2. Листинг од обработена годишна сметка (бил. на состојба и бил. на успех) - 699.00
денари
 3. Листинг од обработена годишна сметка и готовински текови - 875.00 денари
 4. Листинг од обработена годишна сметка и готовински текови на англиски јазик 1049.00 денари
 5. Скратен исказ од годишни сметки - 254.00 денари
 6. Скратен исказ од годишни сметки со оценка за работењето на субјектот - 350.00
денари
 7. Анализа на паричен тек и промени на капиталот - 489.00 денари
 8. Оценка на ликвидност со мислење - 349.00 денари
 9. Информација за структура на приходи по дејности - СПД - 509.00 денари
 10. Друго ___________________________________________________________
Подносител:
(име и презиме и потпис)

Подигнал:
(име и презиме, датум и потпис)

Овој образец е објавен на веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија, http://www.crm.com.mk
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*Пополнува Централниот регистар
РРК/РК:
Број:
Датум:
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АНЕКС 8
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АНЕКС 9
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

за субвенционирање на занаетчии - Поддршка на автентични занаети

(назив на деловниот субјект)

1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Податоци за барателот:
Полн назив на барателот
Седиште и адреса
Телефон / телефакс / e-mail, web
Одговорно лице и моб. тел.
Број на вработени
Даночен број
Матичен број
Жиро сметка и банка
Година на формирање/регистрирање
Претежна дејност (шифра и опис)
Намена на бараните средства
ВКУПЕН ИЗНОС НА БАРАНИТЕ СРЕДСТВА

ANEKSET

ПРИРАЧНИК

за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

БАРАЊЕ „ ОБРАЗЕЦ – АЗ 2014 “

147

2. Краток опис на дејноста

.

148

(Зошто е потребно субвенционирање, кои се плановите на занаетчијата/вршителот на
занаетчиската дејност)

.

4. Очекувани резултати од субвенцијата

( Што ќе се постигне, подобри , унапреди со реализацијата на намената за која се аплицира. )

.

5. Опис на трошоците за кои се бара субвенција

( Прецизно да се наведе што ќе се набави или кој деловен простор ќе се уредува, кој временски
период ќе реализира трошокот и сл.)

GRANDE
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3. О
 бразложение на потребата од субвенционирање

.

6. Финансиски план

2014 г.

ВКУПНО

.

. 2014 г.

				
(потпис на одговорното лице)
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за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Опис на Количина Единечна Вкупно Барана фи- Партиципација Месец во
трошоци
цена
(денари) нансиска од апликантот
кој ќе се
(денари)
поддршка - сопствени
реализира
од МЕ
средства
трошокот
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АНЕКС 10
Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени со секој
повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

за субвенционирање на занаетчии – поддршка на занаетчиско производство и занаетчиски услуги

(назив на деловниот субјект)

1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Податоци за барателот:
Полн назив на барателот
Седиште и адреса
Телефон / телефакс / e-mail, web
Одговорно лице и моб. тел.
Број на вработени
Даночен број
Матичен број
Жиро сметка и банка
Година на формирање/регистрирање
Претежна дејност (шифра и опис)
Намена на бараните средства
ВКУПЕН ИЗНОС НА БАРАНИТЕ СРЕДСТВА
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ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ – ЗПУ 2014“

.

3. Образложение на потребата од субвенционирање

(Зошто е потребно субвенционирање, кои се плановите на занаетчијата/вршителот на
занаетчиската дејност)

.

4. Очекувани резултати од субвенцијата

( Што ќе се постигне, подобри , унапреди со реализацијата на намената за која се аплицира. )

.

5. Опис на трошоците за кои се бара субвенција

( Прецизно да се наведе што ќе се набави или кој деловен простор ќе се уредува, кој временски
период ќе реализира трошокот и сл.)

.
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2. Краток опис на дејноста
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6. Финансиски план

2014 г.

152

ВКУПНО

.

. 2014 г.

				
(потпис на одговорното лице)
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Опис на Количина Единечна Вкупно Барана фи- Партиципација Месец во
трошоци
цена
(денари) нансиска од апликантот
кој ќе се
(денари)
поддршка - сопствени
реализира
од МЕ
средства
трошокот

АНЕКС 11
Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени со секој
повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА
СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ СПОРЕД ISO СТАНДАРДИ

(назив на деловниот субјект)

БАРАЊЕ
1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Полн назив на субјектот:
Седиште:

Адреса:

Телефон:

Факс:

Е-маил:
Одговорно лице:

Веб:
моб.тел.

Даночен број:
Матичен број:
Жиро сметка:
Банка депонент:
Број на вработени:

2. Дејност

ANEKSET
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за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ ИСО 2014“

153

3. Главни производи/услуги:
4. Продажба (обем): Вкупно годишно во денари
2013 година Предвидување за 2014 год.
Вкупна продажба
Домашен пазар (% од вкупна продажба)

154

Извозни пазари

5. Име на сертификационото тело:

6. Наведете за каков вид сертификација на системи за квалитет според
ISO стандарди се пријавувате

7. Датум на склучување на Договорот за сертификација:

8. Трошоци за сертификација:

.

. 2014 г.

денари без ДДВ.

				
(потпис на одговорното лице)
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Надворешен пазар (% од вкупна продажба)

АНЕКС 12
Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени со секој
повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

		

БАРАЊЕ

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ТРЕНИНГ
НА НАССР ТИМ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И МОДИФИКАЦИЈА
НА НАССР СИСТЕМ

(назив на деловниот субјект)

БАРАЊЕ
1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Полн назив на субјектот:
Седиште:

Адреса:

Телефон:

Факс:

Е-маил:
Одговорно лице:
Даночен број:
Матичен број:
Жиро сметка:
Банка депонент:
Број на вработени:

Веб:
моб.тел.
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ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ НАССП 2014“
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2. Дејност
3. Главни производи/услуги:
4. Продажба (обем): Вкупно годишно во денари

156

Вкупна продажба
Домашен пазар (% од вкупна продажба)
Надворешен пазар (% од вкупна продажба)
Извозни пазари

5. Име на консултантската куќа:

6. Наведете колку лица ќе учествуваат во НАССР тимот за воведување,
одржување и модификација.
1. Име и презиме
2. Име и презиме

7. Датум на склучување на Договорот со консултантската куќа:

8. Трошоци за тренинг на НАССР тим:

.

. 2014 г.

денари без ДДВ.

				
(потпис на одговорното лице)
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2013 година Предвидување за 2014 год.

АНЕКС 13
Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени со секој
повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

БАРАЊЕ

за субвенционирање на претпријатија за воведување и
сертификација на ХАЛАЛ систем

(назив на деловниот субјект)

1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Податоци за барателот:
Полн назив на барателот
Седиште и адреса
Телефон / телефакс / e-mail, web
Одговорно лице и моб. тел.
Број на вработени
Даночен број
Матичен број
Жиро сметка и банка
Година на формирање/регистрирање
Претежна дејност (шифра и опис)
Намена на бараните средства
ВКУПЕН ИЗНОС НА БАРАНИТЕ СРЕДСТВА
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ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ- ХАЛАЛ 2014“
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2. Краток опис на дејноста

158

3. Образложение на потребата од субвенционирање

(Зошто е потребно субвенционирање, кои се плановите на претпријатието, дали веќе
извезува и на кои странски пазари и сл.)

.

4. Очекувани резултати од субвенцијата

( Што ќе се постигне, подобри , унапреди со реализацијата на намената за која се аплицира )

.

5. Датум на склучување на Договорот помеѓу Барателот и Агенцијата
за Халал Стандард во Македонија :
6. Трошоци за воведување и сертификација на ХАЛАЛ систем:
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.

Финансиски план 2014
Опис на
трошоци

Вкупно
(денари)

Барана финан- Партиципација Месец во кој ќе
сиска поддршка од апликансе реализира
од МЕ
тот - сопствени
трошокот
средства

Сертификација

ВКУПНО

.

. 2014 г.

				
(потпис на одговорното лице)
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Консултантски
услуги
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АНЕКС 14
Напомена: Имајте предвид дека формуларот може да претрпи промени со секој
повик. Затоа внимателно следете го упатството во самиот повик.
ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ- МП 2014“

160

БАРАЊЕ

за субвенционирање на новоосновани претпријатија
во сопственост и управувани од млади лица
(назив на деловниот субјект)

1. Податоци за деловниот субјект – барател:
Податоци за барателот:
Полн назив на барателот
Седиште и адреса
Телефон / телефакс / e-mail, web
Одговорно лице и моб. тел.
Број на вработени
Даночен број
Матичен број
Жиро сметка и банка
Година на формирање/регистрирање
Претежна дејност (шифра и опис)
Намена на бараните средства
ВКУПЕН ИЗНОС НА БАРАНИТЕ СРЕДСТВА

GRANDE

DOR ACAK

për masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për nxitjen e punësimit dhe sipërmarrjes

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

.

3. Образложение на потребата од субвенционирање

(Зошто е потребно субвенционирање, кои се плановите на претпријатието и сл.)

.

4. Очекувани резултати од субвенцијата

( Што ќе се постигне, подобри , унапреди со реализацијата на намената за која се аплицира. )

.

5. Опис на трошоците за кои се бара субвенција

( Прецизно да се наведе што ќе се набави, кој деловен простор ќе се уредува и сл., кој временски период се планира трошокот и сл.)

.
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за мерките на Владата на Р. Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

2. Краток опис на дејноста
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6. Финансиски план
2014 г.

162

ВКУПНО

.

. 2014 г.

				
(потпис на одговорното лице)
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Опис на Количина Единечна Вкупно Барана фи- Партиципација Месец во
трошоци
цена
(денари) нансиска од апликантот
кој ќе се
(денари)
поддршка - сопствени
реализира
од МЕ
средства
трошокот

АНЕКС 15
Сите заинтересирани што сакаат да учествуваат на Јавниот повик за избор
на најдобри бизнис-планови и за започнување на бизнис по мотото „Биди
перспективен започни свој бизнис“, бизнис-планот треба да го подготват
според следната структура:
 Насловна страна (1 страна),
 Резиме (1 страна),
 Содржина (1-2 стр.).
 Генерални информации за идното претпријатие (0.5-1 страна),
 Опис на производите и/или услугите (1- 3 страни).
 SWOT анализа (1 страна),
 Анализа на пазарот врз основа на алатки и методи по избор (2 - 3 страни),
 Маркетинг и дистрибуција (2 - 3 страни),
 Опис на производствениот/услужниот процес (2 - 3 страни),
 Менаџмент на човечки ресурси (1 – 2 страни),
 Организација на фирмата - сектори, структура (1 страна),
 Финансиски план (1 – 2 страни).

Дополнителни информации може да бидат доставени во Анекси
(цртежи, скици на производите, финансиски анализи, сертификати,
инфо за тимот, и сл.)
Важни технички карактеристики за пишување на бизнис-планот се:
 да биде напишан на македонски јазик или на албански јазик, со превод
на македонски,
 да има резиме напишано на англиски јазик,
 маргините на страните да бидат по 2,5 cm (горе, десно, доле, лево),
 големината на фонтот да биде 11 pt (сопствен избор на фонт),
 проредот на текстот треба да е 1,5.
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АНЕКС 16
ОБРАЗЕЦ 1. ПКИП 2014 Б. ИП
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Молиме во прилог да доставите
уплатница за административни такси:

Молиме во прилог да доставите уплатница:
административни такси:

Назив и седиште на примач: Трезорска
сметка
Банка на примач: Народна банка на
Република Македонија

Назив и седиште на примач:
Приходи на органи на управа
Банка на примач: Народна банка на
Република Македонија

Трансакциска сметка: 100000000063095
Трансакциска сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840_____(во зависност од Уплатна смeтка: 840_____(во зависност
општината) 03161
од општината) 06116
Приходна шифра и програма:
722313 00
Износ: 50,00 денари

Приходна шифра и програма:
725930 00
Износ: 250,00 денари

БАРАЊЕ

ЗА ПОДДРШКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА
НА МАКЕДОНСКАТА ИНДУСТРИЈА
Надоместување на дел од трошоците за развој на деловниот
субјект, развој на производ и развој на пазар

согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво
за 2014
(Службен весник на Република Македонија бр. 7/2014)
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

Област Б. Имплементација на индустриската политика

Пополнува деловниот субјект/барателот
1.

Податоци за деловниот субјект/
барателот:
Полн назив на деловниот
субјектот/барател
Седиште и адреса на деловниот
субјект/барател
Општина, плански регион

Општина:
Плански регион:
во кој плански регион
спаѓа определена
општина може да
се провери на веб
страницата на Бирото
за регионален развој
www.brr.gov.mk

 Скопски
 Источен
 Југоисточен
 Североисточен
 Пелагониски
 Вардарски
 Југозападен
 Полошки

Матичен број
Даночен број
Жиро сметка и банка
Приоритетна дејност (главна
приходна шифра)
Одговорно лице
Контакт телефон
Електронска адреса
Веб страница на деловниот
субјект
Големина на деловниот субјект

Број на вработени
Дали компанијата извезува дел
од своето производство/услуги
Колкав процент од аутпутот
на компанијата се извезува на
странски пазари

согласно,
категоризацијата
во документите за
регистрација
Да
Не

 Микро
 Мал
 Среден
 Голем
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МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската
индустрија:
1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за
развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар во
вкупен износ - намената ги опфаќа следните активности:
1.1.1
Д
 оговорни услуги за изработка на нови организациони
модели врз основа на ИКТ;
1.1.2
Договорни услуги за изработка на техничка документација
за нов производ односно за подобрување на постојниот
производ;
1.1.3
Договорни услуги за изработка на идејно решение и/
или печатење на: нова амбалажа, етикетирање, лого на
производ и промотивни печатени материјали;
1.1.4
Договорни услуги за воведување на СЕ ознака;
1.1.5
Договорни услуги за: изготвување на студии за
истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или
активности за развој на бренд;
1.1.6
Договорни услуги за изработка на веб страна и
1.1.7
Д
 оговорни услуги за сертификација на системи на квалитет
според CMMI и IT Mark стандарди.

Напомена: За потребни, документи, постапка и услови за аплицирање, види образец
1.2 ПКИП 2014 Б. ИП

Mесто и дата

МП

Подносител на барањето
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2. Намена на бараните средства (заокружете само една активност
- предмет на барањето)

АНЕКС 17
УПАТСТВО

Основна цел на Извештајот е на Министерството за економија да му овозможи прецизни и јасни информации во врска со сите релевантни аспекти
на проектот за кој се бара надомест на трошоците согласно Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2013 година. Затоа, при
неговата изработка треба да ја следите предложената структура, да бидете максимално прецизни и егзактни во изложувањето на релевантните
податоци (придржувајте се до насоките за должина на текстот) и истите да
ги поткрепите со соодветни бројки, секаде каде што е тоа можно.
Извештајот треба да биде потпишан од надлежно лице на деловниот субјект/
подносител на барањето и заверен со печат.

СТРУКТУРА НА ИЗВЕШТАЈОТ:
1. Кус опис на проектот за кој се бара надомест на трошоците (не повеќе
од 80 збора).
Генерален опис на проектот. Истиот опис можете да го користите и при
пополнувањето на образецот на барањето на надомест на трошоците.
2. Детален опис на проектот (не повеќе од 500 збора).
Во овој дел треба да се изложат подетални информации за реализацијата
на проектот, како што се:
- Цели на проектот – општа и посебни
- Поединечните активности/фази реализирани во рамки на проектот
- Во случај на активности за јакнење на капацитетите/обуки, вид на обука
и број на лица кои учествувале во проектот
- Изведувач на проектот – индивидуален консултант или компанија која
го реализирала проектот
- Директни резултати/аутпути од проектот
- Период на реализација на проектот
3. Колку се вкупните инвестиции на вашата компанија вложени за
имплементација на овој проект?
Овде не се мисли само на конкретната активност која е предмет на барањето за
надомест на 75% од трошоците туку и на други поврзани трошоци/инвестиции
направени заради постигнување на иста поширока цел (доколку постојат).
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Изложете ги очекуваните ефекти од проектот во насока на подобрување
на работењето на вашата компанија. Подобрувањата кусо да се опишат и
секаде каде што е тоа можно да се поткрепат со мерливи/квантитативни
индикатори за резултатите кои се постигнати или се очекуваат по имплементација на проектот, како на пример:
- Зголемување на продуктивноста и ефикасноста на процесот на производство, намалување на трошоците, подобро искористување на
достапните ресурси, менување на бизнис процесите.
- Воведување нов производ или услуга, подобрување на карактеристиките
или намалување на цената на чинење на постоен производ или услуга,
воведување нови стандарди за квалитет.
- Подобрување на продажбата преку менување на моделот на продажба,
подобра промоција и маркетинг, итн.
- Зголемување на резултатите во извозот – настап на нов пазар или
квантитативно зголемување на извозот.
- Отворени нови работни места и слично.

Мониторинг
Министерството за економија го задржува правото да ја посети вашата
компанија и лично да се увери во наводите од извештајот. Наведете контакт
информации на лицето преку кое ваквата посета може да се организира.

ЗА СЕКТОР ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА
Овој прашалник е наменет за фирмите со цел да се подобри дијалогот и
размената на информација меѓу Министерството за економија и бизнис
секторот, за подобро согледување на состојбите и потребите на бизнисот.
Прашалникот е анонимен и може да биде оставен во архивата.
Ви благодариме за соработката!

Прашалник:
Дали прв пат аплицирате по Програмата/Програмите на Министерство за
економија?

Ако сте аплицирале до сега по која програма?

Како се информиравте за програмата (од веб-страницата, од јавни гласила,
од коморите или други фирми, друго)
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4. Ефекти од имплементацијата на проектот (не повеќе од 500 збора)

Дали програмата е доволно јасна?

Дали сте информирани за другите програми кои ги поддржува Министерството за економија и Владата?

Што друго сметате дека треба да биде предмет на поддршка?

Кој според вас е најдобриот начин да се информирате за постојните програми?

Дали користите интернет и дали би биле заинтересирани по маил да добивате информации за тековни програми, конференции, настани и слично.

Дали сте член на стопанска комора или кластер?

Дали сте запознати со донаторските проекти кои го поддржуваат бизнисот?

Дали сте запознати со Европските програми?

Дали имате некои препораки како да се подобри информираноста на
бизнис секторот за буџетските, донаторските и европските програми
расположиви за поддршка на конкурентноста, развојот и иновативноиста
на бизнис секторот?

Дали сакате да бидете контактиран за информирање по одделни активности
на Министерството, ако да на која адреса, маил, контакт лице и сл.
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Дали постапката за апликација е јасна?
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АНЕКС 18

ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ
ЗА ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ

Правен основ за оваа изјава е врз основа на член 9, став 3 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) (*) ( Сл.
весник на РМ бр 141/2011).

170

Назив на дел.
субјект:
Седиште и
адреса :
Матичен број:

Во 2012 г.
Вкупно 2012
Во 2013 г.

Вкупно 2013
Во 2014 г.

Назив на Државна
институција која
ја одобрила помошта (на пример
Министерство
за економија,
Министерство за
образование и
наука...... и др. наведи институција)

Намена или
проекти
за кои е
доделена
дравната
помош ( на
развој и истражување,
усовршување)

Даночен број:
Програма врз
основа на која
е доделена
помошта (
на пример
Програма
за развој на
МСП..... и др.
наведи која
Програма)

Износ на
помош
во денари

Дата на
доделување на
помошта:

1.
2.
3.
.......
1.
2.
3.
.....
1.
2.
3.
.......

Вкупно 2014
Износ на вкупно доделена помош во 2012, 2013, 2014:

денари

Б) Јас
како одговорно лице, под целосна
морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека во текот на 2012, 2013 и 2014
година на
( полн назив на деловниот субјект) НЕ Е
ДОДЕЛЕНА државна помош).

(Место и датум)			 ( Потпис на одговорно лице и печат)
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А) Jaс,
, како одговорно лице, под целосна морална,
материјална и кривична одговорност ИЗЈАВУВАМ дека на
(полн назив на деловниот субјект) во текот на 2012, 2013 и 2014 година ИМА доделено следна државна помош:

АНЕКС 19

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
1000 Скопје

Молиме во прилог да доставите уплат- Молиме во прилог да доставите уплатница за административни такси:
ница: административни такси:
Назив и седиште на примач: Трезорска
сметка
Банка на примач:Народна банка на Република Македонија

Назив и седиште на примач:
Приходи на органи на управа
Банка на примач: Народна банка на Република Македонија

Трансакциска сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840_____(во зависност
од општината) 03161

Трансакциска сметка: 100000000063095
Уплатна смeтка: 840_____(во зависност
од општината) 06116

Приходна шифра и програма:
722313 00
Износ: 50,00 денари

Приходна шифра и програма:
725930 00
Износ: 250,00 денари

БАРАЊЕ
ЗА ПОДДРШКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА
МАКЕДОНСКАТА ИНДУСТРИЈА
Надоместување на дел од трошоците за поддршка на патенти

согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014
(Службен весник на Република Македонија бр.7/2014)
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ОБРАЗЕЦ 2 ПКИП 2014 Б. ИП
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Област Б. Имплементација на индустриската политика

( име и презиме на иноватор)

172

1.

Податоци за барателот:
Име и презиме на иноваторoт
Седиште и адреса на барателот
Трансакциона сметка и банка
Контакт телефон
Електронска адреса
Износ на барани средства

2.

Намена на бараните средства (заокружете само една активност - предмет
на барањето)
МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската
индустрија:
1.2
Надоместување на дел од трошоците за поддршка на патенти за
следните активности:
1.2.1
Трошоци за истражување на пазарот;
1.2.2
Трошоци за учество на домашни и меѓународни настани за иновации;
1.2.3
Трошоци за аплицирање за испитување на патенти во меѓународни
организации; и
1.2.4
Административни трошоци во постапката за стекнување на правата
и одржување во важност на патент, како и трошоци за давање на
информативни услуги за патенти.

Напомена: За потребни, документи, постапка и услови за аплицирање, види образец
ОБРАЗЕЦ 2. 1 ПКИП 2014 Б. ИП

(Место и датум)			

Подносител на барањето
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Пополнува барателот

АНЕКС 20
Извадок од Образец 2.1
ПКИП 2014 Б. ИП

ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ
СО ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ
Основна цел на Извештајот е на Министерството за економија да му овозможи прецизни и јасни информации во врска со сите релевантни аспекти
на проектот за кој се бара надомест на трошоците согласно Програмата за
конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година. Затоа, при
неговата изработка треба да ја следите предложената структура, да бидете максимално прецизни и егзактни во изложувањето на релевантните
податоци (придржувајте се до насоките за должина на текстот) и истите да
ги поткрепите со соодветни бројки, секаде каде што е тоа можно.
Извештајот треба да биде потпишан од иноваторот со своерачен потпис.
СТРУКТУРА НА ИЗВЕШТАЈОТ:

1. Кус опис на проектот за кој се бара надомест на трошоците (не повеќе

од 80 збора).

Генерален опис на проектот. Истиот опис можете да го користите и при
пополнувањето на образецот на барањето на надомест на трошоците.

2. Детален опис на проектот (не повеќе од 500 збора).
Во овој дел треба да се изложат подетални информации за реализацијата
на проектот, како што се:
-

Цели на проектот – општа и посебни
Поединечните активности/фази реализирани во рамки на проектот
Изведувач на проектот – индивидуален консултант или компанија која го
реализирала проектот ( за активности за кои се ангажирани консултанти)
Директни резултати/аутпути од проектот
Период на реализација на проектот

3. Ефекти од имплементацијата на проектот (не повеќе од 500 збора)
Изложете ги очекуваните ефекти од проектот

Мониторинг - Министерството за економија го задржува правото лично

да се увери во наводите од извештајот.
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АНЕКС 21
ФОРМУЛAР
Агенција за поддршка на
претприемништвото на РМ
МК ISO 9001: 2008

ИЗЈАВА ЗА
ПОСТОЈНИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА
(Прилог 9)

ФК 7.2/1/9
Издание: 1
Дата: 07.10.2010
Страна 135 од 207
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Долу наведениот законски застапник на правниот субјект
(наведете податоци за правниот субјект: полн назив, седиште (име, пошт. број, место), даночен број)

Име и презиме на законскиот застапник:
ЕМБ:
Адреса на постојаното седиште на законскиот застапник:

Со потпишување на оваа изјава:

 изјавувам, дека правниот субјект, чиј правен застапник сум, во сопственичкиот капитал
нема повеќе од 25% капитал на големо претпријатие,
 изјавувам, дека правниот субјект, чиј правен застапник сум, не е во стечајна постапка,
постапка на присилно порамнување или ликвидација,
 изјавувам, дека лично одговарам за правилноста и точноста на дадените податоци за
правниот субјект, чиј правен застапник сум, и дека спаѓаме во групата на мали претпријатија подобни за вклучување во програмата на ваучерско советување, и се обврзувам
дека за сите битни измени на овие податоци благовремено ќе ја известам АППРМ,
 се обврзувам дека, доколку не се однесувам во согласност со горенаведената изјава, кај
одговорното лице при АППРМ, на негово барање ќе ги вратам сите средства исплатени
за време во кое претпријатието не ги исполнувало критериумите за вклучување во
програмата на ваучерско советување,
 се сложувам, дека во периодот, во кои претпријатието не ги исполнувало критериумите
за вклучување во програмата на ваучерско советување, носителот односно, одговорното
лице на претпријатието нема право да бара субвенција за извршените советувања во
програмата на ваучерско советување.
Во

, на ден
Печат и потпис на одговорно лице:
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ИЗЈАВА

АНЕКС 22
ФОРМУЛAР

МК ISO 9001: 2008

БАРАЊЕ ЗА
СУБВЕНЦИЈА
(Прилог 10)

Дата: 07.10.2010
Страна 137 од 207

Претпријатие:
Адреса:
Телефон:
Даночен број: 
Матичен број: 
Жиро сметка: 
Банка:
Одговорно лице на правниот субјект:
Место и датум:

АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Никола Вапцаров 7
1000 Скопје
Даночен број: 4030003505490

Предмет:

БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СУБВЕНЦИЈА по ваучер бр.
за
реализирана услуга во програмата на ваучерскиот систем
на советување

Во согласност со договорот за вклучување во програмата на ваучерскиот
систем на советување бр.
, ваучер бр.
и
приложена документација Ви доставуваме барање за исплата на субвенција
во висина од:
_________________________ ДЕН.
(вредноста не смее да премине половина од нето вредноста на фактурата на советникот
и не смее да го преминува износот, за кој бил издаден ваучерот)
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Потврдуваме, дека услугата е реализирана во согласност со приложениот
ваучер.
ДДВ не е засметан врз основа на член 10 став 1 од Законот за ДДВ.
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Прилози во согласност со важечките упатства за изведување на програмата
на ваучерскиот систем на советување:
•

потпишан оригинален ваучер, на кои се однесува барањето (со потпис и печат од
страна на советникот и корисникот на советувањето),

•

фотокопија од фактурата на советникот, (советодавното претпријатие мора за секој
поединечен ваучер да испостави една фактура: 1 ваучер = 1 фактура)

•

фотокопија на документ како доказ за извршено плаќање на фактурата од претходната алинеа (АППРМ како доказ ќе го смета изводот од плаќање на корисникот на
советувањето на ден на одливот или изводот од плаќањето на советникот на ден на
приливот, посебна потврда, благајнички примерок),

•

оригинален извештај од советникот во програмата на ваучерско советување – Прилог
2 (потпишан од страна на советникот/консултантот).

•

оригинален извештај од корисникот на советувањето (клиентот) за работата на
советникот – Прилог 4
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Печат и потпис на одговорното лице:

АНЕКС 23
ФК 7.2/1/4
Издание: 2

ФОРМУЛAР

МК ISO 9001: 2008

Страна 139 од 207

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТНИКОТ
ПРЕТПРИЈАТИЕТО СОВЕТОДАВАЧ – III ДЕЛ
(Го пополнува корисник на советувањето)
Пред Вас е предлог за припрема на извештај за советувањето. Во предлогот
внесете ги соодветните податоци почитувајќи го прирачникот.
Печатениот примерок на овој извештај предадете го на советникот-организатор во Организацијата за деловна поддршка.
1. ПОДАТОЦИ ЗА СОВЕТНИКОТ
Име и презиме на советникот/
Назив на претпријатието
советодавач

     

2. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Организација за деловна
поддршка која го издала
ваучерот:

     

Име/назив на корисникот на
советувањето:

     

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОВЕТУВАЊЕТО
Вид на советувањето:

генералистичко 

специјалистичко  групно 

Број и датум на ваучерот: Број на ваучерот:     

Датум на ваучерот:     

Целна група:

Невработено лице 

Постојно претпријатие 
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ИЗВЕШТАЈ НА
КОРИСНИКОТ НА
СОВЕТУВАЊЕТО
(Прилог 4)
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III. ДЕ Л: КОРИСНИК НА СОВЕТ УВАЊЕТО
1. ОЦЕНКА НА ТЕКОТ НА СОВЕТУВАЊЕТО

Оценете ги различните влијанија од советувањето, при што 1 значи многу слабо,
2 – слабо, 3 – средно, 4 – добро и 5 – многу добро.

1.1 Општа оценка за процесот на советувањето

178

1

2

3

4

5

До кој степен беа постигнати вашите цели поставени со проектот 1

2

3

4

5

1.2 Општа оценка за завршените советодавни услуги

1.3 Ве молиме да ја оцените работата на советникот согласно наведените
критериуми
КРИТЕРИУМИ

1

2

3

4

5

Цена

1

2

3

4

5

Квалитет

1

2

3

4

5

Професионалност

1

2

3

4

5

Навремена услуга

1

2

3

4

5

Методологија

1

2

3

4

5

Изводливост на дадените препораки

1

2

3

4

5

Помош во имплементација

1

2

3

4

5

Друго (наведете)    

1

2

3

4

5

1.4 Очекувани подобрувања во наредните 12 месеци во работата
на претпријатието, како резултат на советодавниот проект
Советувањето многу би помогнало кон подобрување на
работењето во делот на:

1

2

3

4

5

Подобрени вештини

1

2

3

4

5

Преструктуирање

1

2

3

4

5

Намалување на трошоците

1

2

3

4

5

Заштита на човековата околина

1

2

3

4

5

Зголемување на продажбата

1

2

3

4

5

Зголемување на профитот

1

2

3

4

5

Зголемување на вработувањата

1

2

3

4

5

Зголемување на конкурентноста

1

2

3

4

5

Подобрување на квалитетеот на производите

1

2

3

4

5

Подобрување на управувањето

1

2

3

4

5
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Општо сум задоволен од текот на советувањето

1.5 Оценете го општо административниот тек на советувањето
Општо задоволен сум од административниот тек на
советувањето и поддршката од ОДП и АППРМ

1

2

3

4

5

КРИТЕРИУМИ

1

2

3

4

5

Процедури

1

2

3

4

5

Навремена услуга

1

2

3

4

5

Поддршка во дефинирање на советодавните потреби на претпријатието 1

2

3

4

5

Помош во одбирање на најподобен советник

1

2

3

4

5

Поддршка во подготовка на Понудата за советување (ToR)

1

2

3

4

5

Компетентност

1

2

3

4

5

Друго (наведете)     

1

2

3

4

5

2. ДРУГИ КОМЕНТАРИ ПОВРЗАНИ СО ТЕКОТ НА СОВЕТУВАЊЕТО, РАБОТАТА

НА СОВЕТНИКОТ, ПОДДРШКАТА ПРЕКУ ВСС И СЛ.

Место и датум

Печат и потпис
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1.6 Ве молиме оценете ја работата на ОДП / АППРМ согласно наведените
критериуми
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АНЕКС 24
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

ПРИЈАВА
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1.0. Име/назив на учесникот на Конкурсот
Адреса:
Телефон/факс:
Е-адреса:
Веб-локација:
Име и презиме на раководното лице во правното лице, односно на
физичкото лице/автор учесник на Конкурсот:
2.0. Проектот е од
секторот (заокружи)

• Визуелни уметности (графички дизајн,
мултимедијален дизајн)
• Индустриски дизајн, дизајн на производ и моден дизајн
• Развој на нови медиуми (поттикнување/поддршка на креирање на I фаза
за развој на проектот)
• Дизајн и интервенција во јавен простор)
• Едукативни настани (обуки и работилници), манифестации/ фестивали и конференции/форуми во функција на понатамошен развој и стекнување нови
знаења и искуства од областа на креативните индустрии

3.0. Наслов на проектот :
4.0. Држава, град или општина каде што ќе се реализира проектот:
5.0. Цели и очекувани ефекти на проектот (визија и мисија):
6.0. Опис на проектот:
7.0. Период на реализација на проектот:
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за проект од областа на креативните индустрии

8.0. Вкупен буџет на проектот (задолжително изразен во денари):
9.0. Спецификација на трошоците на проектот (задолжително изразена
во денари):

11.0. Очекуван остварен профит и друга (економска) придобивка од
реализацијата на проектот:
12.0. Обезбедени средства од други извори (задолжително да се
наведе изворот на средствата, а средствата да бидат изразени во
денари):
- сопствени средства
- спонзорства
- друго
- назив на економскиот партнер и износ на обезбедените финансиски
средства
13.0. Наведете ја задолжителната и друга дополнителна
документација која ја приложувате за пријавениот проект:
14.0. Учесник на
Конкурсот

име
презиме
стручно-научно
звање
потпис

Изјава и потпис на учесникот на Конкурсот:
1. Потврдувам дека информациите што се наведени во пријавата се
комплетни и вистинити.
2. Учесникот на Конкурсот во фаза на аплицирање нема право да го
измени концептот на проектот ниту финансискиот приказ.
		
УЧЕСНИК НА КОНКУРСОТ:
Име и презиме
Потпис:
(целосно име и презиме, потпис)
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10.0. Финансиски средства барани од Министерството за култура
(износот задолжително да се наведе во денари):
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