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Seancat informuese

Për më shumë informata se si ta përgatisni dhe 
ta dorëzoni aplikacionin tuaj, vizitoni seancat 
tona informuese, që do të mbahen nga data 17 
deri më 28 maj 2021. Ju lutemi, shihni këtu listën 
me datat, kohën dhe vendet kur dhe ku do të 
mbahet Seanca Informuese në komunën tuaj:

Vendi Data/ora 
Seancat Informuese I

Data/ora
Seancat Informuese II

Prishtinë 17.05.2021, 10:00 
Salla e Kuvendit 
Komunal, Prishtinë

20.05.2021, 10:00
Salla e Kuvendit 
Komunal, Prishtinë

Gjilan 19.05.2021, 11:00 
Shkolla fillore  
”Agim Ramadani” 
Fshati Zheger

26.05.2021, 11:00 
“Galeria e Arteve 
Teatri i Gjilanit”

Ferizaj 18.05.2021, 11:00 
Shkolla ”Dituria” 
Fshati Dardani”
18.05.2021, 14:00 
Shkolla ”Jeta e Re” 
Fshati Greme

25.05.2021, 11:00 
“Salla e Kuvendit 
Komunal, Ferizaj
25.05.2021, 14:00 
“Qendra Sociale 
Edukative, Dubravë”

Prizren 19.05.2021, 10:00 
Objekti i Komunës  
(ish-Bankosi) 
27.05.2021, 10:00 
Objekti i Komunës  
(ish-Bankosi) 

26.05.2021, 10:00 
Objekti i Komunës (ish-
Bankosi) 

Fushe 
Kosove

24.05.2021, 10:00 
Salla e Kuvendit 
Komunal, Fushë Kosovë
24.05.2021, 12:00 
Qendra e Komuniteteve 
“Fidan Lahu” Fushë 
Kosovë

Podujeve 17.05.2021, 14:00
Salla e Kuvendit 
Komunal 
Objekti i vjetër i 
Komunës

24.05.2021, 14:00 
Salla e Kuvendit 
Komunal Objekti i 
vjetër i Komunës

Gjakove 17.05.2021, 14:00 
Salla e madhe e  
Teatrit të Gjakovës 

24.05.2021, 11:00 
Salla e madhe e Teatrit 
të Gjakovës 

Mitrovicë 
Veriore

25.05.2021, 11:00 
Qendra e Qytetit të 
Veriut (Kati I)  
Cika Jovina nr.3

Graçanicë 28.05.2021, 10:00 
Salla e Kuvendit 
Komunal, Graçanicë
28.05.2021, 13:00 
Salla e Kuvendit 
Komunal, Graçanicë

28/05, 15:00 
Shtepia e Kultures 
Kishnicë

www.millenniumkosovo.org/ 
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et Grante deri në 
3,000 € për 
bizneset mikro 
dhe “start-up” në 
pronësi të grave! 

APLIKO TANI 
për WEE Grante 
të THJESHTA nga 
MFK!

Gratë Ndërmarrëse 
në Energji
Grante të Thjeshta



Fondacionit i Mileniumit të Kosovës fton 
gratë ndërmarrëse dhe ato që ushtrojnë 
çfarëdo veprimtarie afariste të dorëzojnë 
propozimet për grantet E THJESHTA nga 
programi WEE sipas këtyre kritereve: 

Kriteret themelore të kualifikimit (kriteret 
e detyrueshme që duhet të plotësohen): 
• Të paktën 51% të jetë në pronësi të 

grave
• Më pak se 5 punonjës 
• Bizneset fillestare “start-up” të 

grave dhe ndërmarrëset individuale 
inkurajohen të aplikojnë.

• Të ndodhura në njërën nga komunat që 
marrin pjesë në këtë thirrje

• Për bizneset e paregjistruara, 
aplikueset duhet ta theksojnë në 
formularin e aplikimit gatishmërinë 
për ta regjistruar biznesin e tyre 
para verifikimit të projektit.  Kjo do 
të thotë:  regjistrimi i biznesit nuk 
është i detyrueshëm në momentin e 
aplikimit.  Pas pranimit/instalimit të 
pajisjeve, projekti do të verifikohet.  
Në kohën e verifikimit të projektit, 
regjistrimi i biznesit duhet të ketë 
përfunduar, ose granti duhet t’i 
kthehet MFK-së.  Konsulentët nga 
HELP do t’ju ndihmojnë me regjistrimin 
e biznesit tuaj!  Vërejtje:  Për bizneset/
ndërmarrjet e vogla të fermave, të 
cilët kanë numrin identifikues të 
fermës, regjistrimi i biznesit nuk është i 
nevojshëm.

• Të gjitha kompanitë që përzgjidhen 
në programin e granteve duhet të 
marrin pjesë në trajnimin obligativ 
për ‘Shëndeti dhe Siguria në Vendin e 
Punës’.

Grantet

Fondacioni i Mileniumit të Kosovës (MFK), 
në kuadër të programit të tij Gratë në 
Energji, ka lansuar komponentin e fundit të 
programit Gratë Ndërmarrëse në Energji, 
një skemë grantesh Pilot për Grupin e 
THJESHTË.

Aplikimi

Bizneset mikro dhe bizneset fillestare 
“start-up” në pronësi të grave mund të 
APLIKOJNË tani për këto grante. Nëse jeni 
grua dhe keni në pronësi të paktën 51% 
të biznesit mikro ose të “start-up-it”, ju 
mund të aplikoni për grante deri në shumë 
3,000 €, përfshirë kontributin tuaj vetanak 
prej 15%.  Vizitoni faqen tonë të internetit 
https://millenniumkosovo.org/sq/we_
grants/thjeshte/ ose faqen e internetit të 
partnerit tonë implementues HELP – Hilfe 
zur Selbsthilfe www.help-kosovo.org  për 
informata më të hollësishme se si mund të 
aplikoni dhe se çfarë ne mund të 
bëjmë për ju. 

Aplikimet për grantet Pilot të Grupit 
të THJESHTË janë të hapura deri më 4 
qershor 2021, në orën 22:00.

Aplikacionet do të vlerësohen nga një 
panel vlerësuesish duke u bazuar në këto 
kritere: 

Njohurit/shkathtësitë dhe përvoja – 
10%: historia në biznesin e propozuar 
për investim/zgjerim

Ndikimi ekonomik shtesë që rezulton 
nga investimi – 30% e pikëve të 
vlerësimit: Këtu përfshihen aspekte 
të tilla si rritja e shitjes/të hyrave (ose 
parashikimi valid i shitjes për kompanitë 
fillestare “start-up”), krijimi i vendeve 
të reja të punës (veçanërisht për gra), 
produkte më të mira dhe/ose gamë 
më e gjerë e produkteve në dispozicion 
për konsumatorët në rajon, rritja e 
kapaciteteve.

Inovacioni i projektit - 30% e pikëve të 
vlerësimit: Këtu përfshihen aspekte të 
tilla si vënia në funksion e teknologjive të 
reja, prezantimi i produkteve të reja, një 
lloj investimi që i përmirëson kushtet e 
punës dhe mirëqenien të grave, pakicave 
dhe fëmijëve.

Ulja e konsumit të energjisë kundrejt 
konsumit bazë - 30% e pikëve të 
vlerësimit: Ju lutemi, keni parasysh që 
kjo do të llogaritet nga konsulentët 
e MFK-së duke u bazuar në llojin e 
pajisjeve të kërkuara.

Millennium Foundation 
Kosovo

www.millenniumkosovo.org/ 
we_grants/simple

Gratë Ndërmarrëse 
në Energji
Grante të Thjeshta
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