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ANEKS 2  

 

PROJEKT PROPOZIM 

PJESA NARRATIVE - PYETËSOR për BIZNESET, 
PERSONAT FIZIK DHE  

BIZNESET E REJA  
 

 

GRANTI  
 

« MBËSHTETJE EKONOMIKE PËR PRESPËN » 
 

MEP  
 
 
 

 Përgatitur nga  

 
(Aplikanti_______________________________________________) 

 
 
 

Datë ........................ 

 
 

 

 

 

 

Informacioni i paraqitur në këtë Projekt Propozim do të përmblidhet në formën e një pyetësori. Aplikanti 
duhet t'u përgjigjet të gjitha pyetjeve në mënyrë të plotë dhe në përputhje me udhëzimet e përcaktuara 
në secilën pyetje. 
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1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM PËR APLIKANTIN  

 
Data e aplikimit __________________________ 
 
 
Cili është statusi i aktivitetit tuaj ose ajo që ju mendoni të keni?   
 

Aplikanti duhet të japë informacion në lidhje me llojin ekzistues të aktiviteteve ose nëse aplikanti po mendon 
për një biznes të ri.  

  
            Biznes (Sipërmarrje e Vogël ose e Mesme). 

            Person Fizik (Individ). 

            Biznes i Ri  

 
Sa kohë jeni në këtë sipërmarrje? 
 

Shkruani vitet që jeni në këtë biznes. Jepni informacion se ku ndodhet biznesi juaj aktual. Në rast se jeni biznes 
i ri lëreni bosh dhe kaloni në pyetjen tjetër. 

 
..................... vit/e 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 

Situata Financiare.  

Ju lutemi bashkëngjitni të dhënat financiare për dy vitet e fundit. Përveç kësaj, nëse organizata juaj ka aktive ose detyrime 

fikse, ju lutemi specifikoni më poshtë.  

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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2. PROJEKTI  
 
Titulli i Projektit 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

CIli është sektori që ju doni të investoni / aplikoni për Grantin e Skemës MEP? 

 
           Bujqësi 

 

           Turizëm 

 

           Peshkim 

 
Produkti / Shërbimi që ju do ofroni ose mendoni të ofroni. 
 

Përshkruani produktin/shërbimin për të cilin do t'ju duhet financimi nga Skema e Grantit MEP. Jepni informacion në lidhje 
me grupin e synuar ku pretendoni të përqendroheni me Produktin / Shërbimet tuaja.   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Për cilën Skemë aplikoni? 
 

Jepni shkurt informacion për Skemën që ju aplikoni?  

 

 Skema 1- Projekt ide për aktivitete mbështetëse / zhvillimin ose përmirësimin e shërbimeve me ndikim në 

sektorët e përzgjedhur (deri në 5000 euro) 

 Skema 2- Projekt ide për investime në infrastrukturë ose pajisje me ndikim ekonomik (deri në 10,000 euro) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
  



 

EMRI I APLIKANTIT......................... Vule & FIRMË................................... 

 

Project ID: BMZ 2013.66.830 
Transboundary Biosphere Reserve Prespa Project- 

Albania, Phase II 

4 

 
Pse dëshironi të investoni në Rajonin e Prespës? 

 
Përshkruani arsyen/et që ju bëri të zgjeroheni / hyni në një treg të ri / të promovoni produktin / shërbimin tuaj në 
zonën e Prespës. 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Përmbledhja e Investimit 

Iniciativat tuaja për të adresuar sfidat e mësipërme. Ju lutemi tregoni pse keni nevojë për ndihmën e Skemës MEP.    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Objektivat që synoni te arrini nga ky investim 

Përshkruani objektivat e projektit sa më qartë që të jetë e mundur. Shpjegoni lidhjen e sfidave dhe problemeve të zhvillimit 

me objektivat e projektit. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



 

EMRI I APLIKANTIT......................... Vule & FIRMË................................... 

 

Project ID: BMZ 2013.66.830 
Transboundary Biosphere Reserve Prespa Project- 

Albania, Phase II 

5 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ju lutemi përmblidheni duke zgjedhur një ose disa nga kutitë e mëposhtme 

 

   Gjenerimi i të ardhurave                   Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore 

   Punësimi                                               Të rritet numuri i turistëve ne Zonë. 

   Zhvillimi i Zonës së Prespës.                Tjetër (shpjegoni) 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
Çfarë sasie dhe çmimesh shitje prisni?  
  
Përshkruani kapacitetin e projektit për sasitë që i nënshtrohen prodhimit dhe cmimin e parashikuar te 
produktit/ve perfundimtare.     

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Sa janë dhe sa do të jenë të ardhurat mesatare vjetore të projektit? 

Sipas kapacitetit të projektit dhe çmimeve të produkteve, jepni informacion për shitjet mesatare vjetore dhe 
shkruani një shumë të justifikuar të të ardhurave të projektit pa TVSH. Bizneset aktuale (NVM dhe Personi Fizik) 
duhet të plotësojnë të dyja tabelat, Bizneset e reja duhet të plotësojnë vetëm tabelën e dytë me të ardhurat dhe 
shpenzimet e tyre të parashikuara. 

Tabela 1. Viti normal para investimit  

Kategori 
Vlerat vjetore 

Njësitë Sasia Çmimi Vlera pa TVSH 

Të ardhura produkti/shërbimi         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Rezultati total i shitjeve   
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Kostot e prodhimit/ shërbimit 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Rezultati total i kostove   

Taksa dheTatimi    

Fitimi neto   

 
Tabela 2. Viti normal i prodhimit pas investimit 

Kategori 
Vlerat vjetore 

Njësitë Sasia Çmimi Vlera pa TVSH 

Të ardhura nga shitjet         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Rezultati total i shitjeve   

  

Kostot e prodhimit/shërbimit 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Rezultati total i kostove   

Taksa dheTatimi    

Fitimi neto   
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Plani i Zbatimit, Operimit dhe Mirëmbajtjes 

Ju lutemi shpjegoni kapacitetin e biznesit aplikant për të përfunduar siç duhet dhe efektivisht investimin si p.sh.; - 

Performanca e fundit si biznes -Numri i stafit për zbatimin e investimit, Përshkruani gjithashtu planin tuaj pas përfundimit të 

projektit. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 
Kostoja e parashikuar e projektit dhe sasia e grantit që kërkoni? 
 

Shuma Totale____________________________ 

Shuma në % që mbulon OJF-ja____________________   

Shuma në Euro/Lek që mbulon OJF-ja______________________ 

 

Kohëzgjatja e projektit 

Prej MM/VV________________ deri në MM/VV______________    (__________muaj) 

Në parim, Projekti duhet të përfundojë brenda gjashtë muajve pas datës së firmosjes së kontratës. 
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DEKLARATË 

(Ju lutemi zgjidhni deklaratën/at përkatëse) 

          Unë, i nënshkruari, vërtetoj se i gjithë informacioni i dhënë në këtë Projekt Propozim si dhe dokumentat 

e bashkëngjitur janë të vërteta, të sakta dhe të plota dhe pranoj termat dhe kushtet e mësipërme. 

          Unë deklaroj se do të kontribuoj të paktën 40% të shumës së projektit. 

          Projekti i propozuar nuk është duke u zbatuar dhe financuar më parë nga ndonjë donator tjetër, 

          Produktet / makinerite / pajisjet do të jenë: 

     Të reja                           Të përdorura 

 

                                                                   ,       

(Data)-( Muaji)-(Viti)                 _______________________________ 

                           

(Emri i personit përgjegjës)      _______________________________ 

                           

(Titulli)             _______________________________ 

                           

                                             

(Firma dhe vula)  _______________________________ 

 

 

 

 


