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TË DHËNAT E APLIKUESEVE

Emri i aplikueses
Emri, mbiemri:

Emri i kompanisë:

Adresa:
Numri: 
Rruga:
Kodi postar:
Fshati/Qyteti 
Komuna:

Telefoni:

Emali:

FORMULARI I APLIKIMIT – ‘I THJESHTË’
Grupi 1
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TË DHËNAT E KOMPANISË

INFORMATA PERSONALE

Data e lindjes:

Statusi martesor: Beqare  E martuar 
Divorcuar E ve

Sa fëmijë jetojnë në familjen tuaj ose 
sa fëmijë varen nga mbështetja juaj 
financiare:

LLOJI I AKTIVITETIT BIZNESOR 
(pavarësisht nëse biznesi është i regjistruar apo jo)

Biznesi / Sektori i industrisë:

Aktiviteti kryesor i biznesit:

Viti kur e keni filluar këtë aktivitet biznesi:

A është/ do të jetë biznesi juaj i vendosur 
në shtëpinë tuaj ose në një vend tjetër dhe 
nëse po ku?

PAJTUESHMËRIA ME LIGJET E NDËRRMARJEVE NË KOSOVË

A është kompania/biznesi i regjistruar? Po Jo

Nëse po, ju lutem shkruani Numrin e 
Regjistrimit të Biznesit:

Nëse jo, a jeni të gatshëm ta regjistroni 
biznesin tuaj nëse përzgjidheni për grant? 

Po Jo

Shënim: bizneset e paregjistruara duhet të regjistrohen pasi të keni marrë konfirmimin që 
jeni përzgjedhur për grant. Konsulentët e organizates joqeveritare HELP do t’ju ndihmojnë 
ta regjistroni biznesin.
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Struktura e Pronësisë së Kompanisë                                % Në pronësi të grave

                               % Në pronësi të meshkujve

MADHËSIA E KOMPANISË
Tregoni sipas rastit 
Përjashto punëtorët me kohë të pjesshme 
dhe punëtorët sezonalë.

Numri i punëtorëve me orar të plotë:

Numri i grave të punësuara (gjithsej):

Numri i grave të punësuara nga pakicat 
etnike:

Numri i grave të punësuara me aftësi të 
kufizuara:

Të ardhurat vjetore nga aktiviteti i 
biznesit:

                               EUR

Të ardhura të tjera
(p.sh. nga sigurimet sociale):
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Struktura e kompanisë
Shtojca A

Përshkruani se si jeni duke punuar në kompaninë 
tuaj: nëse keni punëtorë, cilat janë detyrat dhe 
përgjegjësitë tuaja, dhe cilat janë detyrat dhe 
përgjegjësitë e punonjësve tuaj? Nëse punoni 
vetëm ose thjesht me punëtorë me kohë të 
pjesshme, si e organizoni punën - kush çfarë po 
bën? Nëse punoni me kompani të tjera partnere/ 
ndërmarrës - kush po bën çfarë (p.sh. unë 
prodhoj, kompania X po bën shitjet për mua).

Nëse jeni duke filluar biznesin/kompaninë tuaj: 
Si do të duket biznesi juaj bazuar në pyetjet më 
sipër? Apo thjesht do të punoni e vetme për ca 
kohë?

Historia e kompanisë
Shtojca B

Përshkruani shkurtimisht historinë dhe zhvillimin 
e kompanisë suaj: Përshkruani aktivitetin e 
biznesit që po bëni, kur e keni filluar, pse e keni 
filluar, problemet që keni hasur dhe si janë 
kapërcyer ato. Si u zhvilluan shitjet tuaja – 
Mundësisht përfshini historinë tuaj të shitjeve 
mujore për të paktën 1 vit. Gjithashtu shënoni 
kostot tuaj mujore, pra paratë që paguani për 
lëndën e parë dhe për gjithçka që paguani në 
mënyrë që të prodhoni produktet ose të ofroni 
shërbimet që bëni. 

Nëse jeni duke filluar biznesin/kompaninë tuaj: 
Ju lutemi përshkruani se si i keni fituar aftësitë e 
nevojshme për biznesin tuaj të planifikuar.
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Konsumi aktual i energjisë në kompani

Konsumi vjetor i 
energjisë elektrike: kWh

Kostot vjetore të 
energjisë elektrike: EURO

Konsum tjetër i energjisë (gaz natyror, 
LPG, etj - ju lutem specifikoni cilat): kWh ose m3  (tregoni cila)

Kostot vjetore (për gaz, etj.): EURO

Nëse nuk e dini konsumin tuaj vjetor të energjisë, ju lutemi bashkangjitni një listë të faturave 
të energjisë për 12 muajt e fundit.

Grantet e mëhershme A keni marrë ndonjëherë një grant?
Ju lutemi na tregoni:

Kur:

Sa:

Nga kush:

Për çfarë është përdorur:

Paisjet aktuale të kompanisë
Nëse është e nevojshme, ju lutemi 
bashkangjitni një fletë të veçantë me më 
shumë detaje të proceseve dhe
makinerive përkatëse

Ju lutemi tregoni se cilat pajisje keni aktualisht 
në biznesin/kompaninë tuaj dhe vjetërsinë 
mesatare të tyre:

Paisja 1: Vjetërsia (sa vite):

Paisja 2  Vjetërsia (sa vite):

Paisja 3  Vjetërsia (sa vite):

Paisja 4  Vjetërsia (sa vite):

Paisja 5  Vjetërsia (sa vite):

Ndërtesa/dhoma/zyra ku zhvilloni 
aktivitetin tuaj biznesor:

Madhësia: m2

Vjetërsia (sa vite):

E izoluar? Po Jo
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 Statusi i pronësisë së ndërteses/dhomës/
zyrës ku zhvillohet aktiviteti biznesor

Kjo pyetje është e rëndësishme vetëm nëse 
aplikoni për investime të efiçencës së energjisë 
si izolime, dritare ose sisteme ngrohjeje për 
vendndodhjen tuaj të biznesit:

A është në pronësinë tuaj ose të familjes 
suaj ndërtesa ku realizoni biznesin tuaj? Po Jo

Nëse jo, cila është kohëzgjatja e mbetur e 
marrëveshjes tuaj të qirasë?

(numri i viteve të mbetura në kohën kur 
plotësoni këtë formular të aplikimit - ju lutemi 
bashkangjitni kontratën)

Sa kohë ka që kompania juaj është e 
vendosur në këtë lokacion?         

Plani i Zhvillimit të Kompanisë
Shtojca C

Përshkruani shkurtimisht planet e zhvillimit të 
kompanisë suaj.  A do t’ju ndihmojë investimi 
i planifikuar për të zgjeruar shitjet tuaja në 
vendin tuaj, ose në qytete të tjera të Kosovës? Sa 
mendoni se do të rriten shitjet tuaja?
Përfshini një tabelë me parashikimet tuaja 
të shitjeve për tre vitet e ardhshme dhe 
parashikimin tuaj të kostove (për lëndën e parë 
ose p.sh. punonjësit e rinj), duke marrë parasysh 
efektet (p.sh. rritjen e kapacitetit) të investimit 
të planifikuar. A do të punësoni njerëz të rinj për 
të punuar në biznesin tuaj pas investimit?
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Deklarata Motivuese
Shtojca D

Ju lutem na tregoni çfarë është e veçantë 
për kompaninë tuaj (kjo mund të përfshijë një 
rishikim të historisë suaj personale të zhvillimit), 
pse meritoni grantin nga Gratë në Energji dhe si 
do të kontribuojë ky grant në të gjitha ose disa 
nga pikat që vijojnë:
o Fitimi i të ardhurave për familjen tuaj
o Krijimi i vendeve të punës, veçanërisht për 

gratë/ nënat vetëushqyese /pakicat
o Ndikim tjetër pozitiv në komunitetin tuaj 

Renditni pajisjet që ju kërkoni dhe koston 
e përafërt
Nëse planifikoni të investoni në 
disa pajisje ose masa të efiçiencës së
energjisë, ju lutemi rendisni koston për
secilën pajisje/masë.

Artikulli/Emri i pajisjes Kostoja në EURO

1 .

2.  

3.

4.

SHUMË ME RËNDËSI!! Nëse kërkoni masa të efiçencës së energjisë për 
ndërtesën (p.sh. izolim, dritare të reja, ngrohje) 
duhet të keni një kontratë qiraje me kohëzgjat-
je të paktën 5 vjet. Ju lutemi bashkangjitni një 
kopje të kontratës në aplikimin tuaj!!
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Si keni dëgjuar për 
Programin e Granteve Gratë në Energji?

Zgjidhni një opsion

Shpallje në shtyp         
                             

Puntoria informuese

Internet Fjalë goje

 Informata nga    
 shoqata

Tjera (ju lutem   
    specifikoni)

Lokacioni i projektit
(nëse është i ndryshëm nga
adresa e aplikueses)
Rruga, numri i ndërteses: 
Kodi posta:
Qyteti:

Lokaliteti i nën-projektit
zgjidhni një opsion

 Urban (qytet > 
50,000 ose brenda 
zonës së lëvizjes së 
qytetit të tillë)

 Rural (qytet i vogël 
<50,000, fshatra ose 
zona rurale)



9

Millennium Foundation Kosovo

www.millenniumkosovo.org/ 
we_grants/simple

Gratë Ndërmarrëse në Energji  
Grante të thjeshta 

G
ra

të
 N

dë
rm

ar
rë

se
 n

ë 
E

ne
rg

ji
G

ra
nt

e 
të

 th
je

sh
ta

 

Deklarim

1.  Ne/unë, aplikuesja e nënshkruar më poshtë, aplikoj/aplikojmë për 
një grant në kuadër të Programit Gratë në Energji të MFK-së në 
Kosovë, për mbështetje të projektit tim investiv.

2. Ne/unë pajtohem/i dhe e kuptoj/më qartë se të gjitha shërbimet 
e ofruara nga Konsulenti Implementues është falas për ne/
mua dhe asnjë pagesë nuk pritet të ofrohet nga ne/unë dhe/ose 
kompanitë ose furnitorët tanë për Konsulentët Implementues 
dhe që nuk mund të kërkohet asnjë pagesë nga Konsulentët 
Implementues.

3. Ne/unë deklarojmë që asnjë mbështetje tjetër e grantit nuk është/
pritet të merret për projektin e sipërpërmendur të investimeve.

4.   Ne/unë përmes kësaj konfirmojmë që projekti i investimit nuk 
përfshin ndonjë aktivitet ose i nënshtrohet ndonjë sendi që 
shfaqet në Listën e Përjashtimit të Fondacionit të Mijëvjeçarit 
(MCC) ose MFK. Zbatohen përjashtimet e mëposhtme:

• Parimet e kostos së MCC - https://www.mcc.gov/resources/doc/
guidance-cost-principles-for-government-affiliates-2

• Kufizimet e marrëveshjes së pragut për përdorimin e fondeve 
të programit, të përshkruara në marrëveshjen e programit 
(Marrëveshja e Pragut, Seksioni 2.4. Përdorimi i Grantit):

(a) Qeveria do të sigurojë që Granti dhe çdo aset ose shërbim i 
financuar nga Granti, tërësisht ose pjesërisht, do të përdoren 
vetëm në mbështetje të kësaj Marrëveshjeje dhe Programi.

(b) Qeveria gjithashtu do të sigurojë që asnjë financim i Grantit 
nuk do të përdoret për ndonjë qëllim që do të shkelte ligjin 
ose politikën e Shteteve të Bashkuara, siç specifikohet në këtë 
Marrëveshje ose siç i njoftohet më tej Qeverisë me shkrim nga 
MCC, duke përfshirë por pa u kufizuar në qëllimet e mëposhtme:

(i)  për të ndihmuar ose trajnuar forcat ushtarake, policore, 
milicinë, gardën kombëtare ose organizata apo njësi të tjera 
kuazi- ushtarake; 

(ii)  për çfarëdo aktiviteti që ka gjasa të shkaktojë humbje 
domethënëse për vendet e punës në Shtetet e Bashkuara 
ose zhvendosje domethënëse të prodhimit të Shteteve të 
Bashkuara; 

(iii)  për të ndërmarrë, financuar ose mbështetur në mënyra tjera 
çfarëdo aktiviteti që ka gjasa të shkaktojë rrezik domethënës 
mjedisor, shëndetësor ose të sigurisë, siç përshkruhet më në 
hollësi në “Udhëzimet Mjedisore të MCC-së” të postuara në 
www.mcc. gov (“Faqja e internetit e MCC-së”) ose të vëna 
në dispozicion në mënyrë tjetër nga MCC-ja për Qeverinë 
(“Udhëzimet Mjedisore të MCC-së”) (deri në shkallën e 
zbatueshme për Programin e Pragut dhe siç mund të jepen 
udhëzime të mëtejme nga MCC-ja kohë pas kohe); ose 
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(iv) për të paguar për kryerjen e aborteve, si metodë e planifikimit 
familjar, ose të motivojë ose detyrojë ndonjë person për të 
kryer aborte, të paguajë për kryerjen e sterilizimeve të pa 
vullnetshme, si metodë e planifikimit familjar, ose detyrojë ose 
ofrojë stimuj financiarë për ndonjë person që t’i nënshtrohet 
sterilizimeve ose të paguajë për ndonjë hulumtim bio-mjekësor 
që lidhet, tërësisht ose pjesërisht, me metodat ose kryerjen e 
aborteve ose sterilizimit të pa vullnetshëm si mjet për planifikim 
familjar.

5. Ne pajtohemi që MFK, MCC dhe Konsulentët Implementues mund 
të publikojnë informata rreth projektit, duke përfshirë emrin e 
kompanisë së nënshkruar më poshtë, si përfituese në kuadër të 
Programit Gratë në Energji të MFK-së në kuadër të promovimit 
të efiçiencës së energjisë si mjet për nxitjen e performancës së 
biznesit dhe publikimin e rezultateve/sukseseve të projektit.

6. Ne/unë e kuptojmë/kuptoj që ne/unë duhet ta përdorim/përdori 
grantin vetëm për zbatimin e projektit të kualifikuar. Në rast të 
keqpërdorimit të granteve, ne/unë e kuptojmë/kuptoj që nga ne/ 
unë do të kërkohet të kthej grantin. 

7. Konfirmoj që ne/unë do të marr/im pëlqimet dhe miratimet 
obligative të nevojshme (nga kontrolli i ndërtesave, planifikimii 
qytetit & shtetit etj.) dhe që jemi të autorizuar të instalojmë 
teknologjitë në një lokacion (duke përfshirë lejet nga pronari i 
objektit, nëse kjo është e zbatueshme).

8.  Ne/unë pajtohem/i të jap/im qasje në çdo informacion dhe/ose të 
dhëna në lidhje me projektin e investimit dhe do t’i lejojmë qasje 
në mjediset ku projekti është zbatuar për MFK-në ose agjentët e 
tyre të caktuar (HELP ose Konsulentët e Projektit nga GFA) për 
verifikimin e projektit.

9.  Ne/unë konfirmoj/më se kemi fonde të mjaftueshme në 
dispozicion për të mbuluar ‘kontributin vetanak’ të investimit dhe 
çdo taksë dhe ngarkesë doganore që mund të jetë si rezultat i 
‘kontributit vetanak’ të investimit (doganat dhe taksat për pjesën 
e financuar nga Granti i MFK-së përjashtohet). 

10. Ne/unë konfirmoj/më që informatat e paraqitura në Formularin 
e Aplikimit janë të sakta, të përpikta dhe të plota si dhe të 
plotësuara sipas njohurive të mia. 

Emri i plotë i nënshkrueses  Pozita e personit që nënshkruan

Vendi, DataNënshkrimi
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Kriteret e Kualifikimit dhe Vlerësimit – Grupi I THJESHTË

Fondacioni i Mileniumit te Kosoves u bën thirrje grave ndërmarrëse 
si dhe atyre që ushtrojnë ndonjē veprimtari biznesore të paraqesin 
propozime për të aplikuar për grante TË THJESHTA nga programi WEE 
sipas  kritereve te mëposhtme:

Kriteret themelore të Kualifikimit (kriteret e detyrueshme 
që duhet të plotësohen):

• Të paktën 51% e biznesit të jetë në pronësi të grave 

• Më pak se 5 punëtorë

• Bizneset fillestare të grave (start-up) dhe ndërrmarrëset 
individuale janë të mirëseardhura

• Me vendndodhje në një nga Komunat që marrin pjesë në këtë 
pilot thirrje

• Për bizneset e paregjistruara, aplikantet duhet të deklarojnë 
në formularin e aplikimit gatishmërinë e tyre për ta regjistruar 
biznesin e tyre para verifikimit të projektit. Kjo do të thotë: 
regjistrimi i biznesit nuk duhet të jetë i përfunduar në kohën 
e aplikimit. Pas marrjes /instalimit të pajisjeve, projekti do 
të verifikohet. Në kohën e verifikimit të projektit, regjistrimi i 
biznesit duhet të jetë i përfunduar, ose granti duhet t’i kthehet 
MFK-së. Konsulentët e organizatës joqeveritare HELP do t’ju 
ndihmojnë në regjistrimin e biznesit tuaj! Shënim: Për bizneset 
e vogla të fermerëve /ndërmarrësit të cilët mbajnë një numër 
identifikimi të fermerit (NIF), regjistrimi i biznesit nuk kërkohet.

• Të gjitha kompanitë që janë përzgjedhur në programin e 
granteve duhet të marrin pjesë në trajnimin e detyrueshëm 
‘Shëndeti dhe Siguria në vendin e punës’.
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Kriteret e Vlerësimit

Aplikimet do të vlerësohen nga një panel i jurisë, sipas vlerësimit 
bazuar më poshtë:

Njohuri/aftësi dhe përvojë - 10%: histori në biznesin e propozuar 
për investime / zgjerime

Ndikim shtesë ekonomik që rezulton nga investimi - 30% e 
pikëve të vlerësimit: Kjo përfshin aspekte të tilla si rritja e 
shitjeve /të ardhurave ardhurave (ose parashikimi i arsyeshëm i 
shitjeve për bizneset start-up), vende pune shtesë të krijuara 
(veçanërisht për gratë), rritja dhe zgjerimi i gamës së 
produkteve në dispozicion të konsumatorëve në rajon, rritja e 
kapacitetit.

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

Reduktimi i konsumit të energjisë kundrejt konsumit fillestar 
- 30% e pikëve të vlerësimit: Ju lutemi vini re, kjo do të
llogaritet nga këshilltarët e MFK-së, bazuar në llojin e pajisjes
së kërkuar.

Si të aplikoni:

Shkarkoni formularin e aplikimit nga faqja e internetit e 
MFK: https://millenniumkosovo.org/sq/we_grants/thjeshte/

Ose faqja në internet e Help: www.help-kosovo.org

Ose merrni një kopje të shtypur nga komunat pjesëmarrëse

Pasi të keni përfunduar të gjitha dokumentet, ju lutemi 
dërgoni ato përmes:

Email: apply@help-kosovo.org

Postës në: Help Kosovo, Fahu Postar 23, 10 000, Prishtinë 

Viber dhe / ose WhatsApp në: +383 44 163 100

Përmes zyrtarëve të komunave: Drejtoria për Zhvillim 
Ekonomik dhe Drejtoritë për Komunitetet
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