
  

 

 

 

FONDI I INOVACIONIT 

 

FORMULAR APLIKIMI 

INFORMACION PËR KOMPANINË 

Emri i Ndërmarrjes  

Përfaqësuesi /personi i autorizuar për të 

bërë aplikimin 
 

Adresa  

Rruga  

Qyteti  

Tel  

Fax  

e-mail  

website:  

Viti i krijimit  

Përqindja e pronësisë së huaj  

Kualifikimi si NMVM Numri i stafit Xhiro vjetore (Lek) 

Mikro  < 10  < 10 milionë 

E vogël  < 50  < 50 milionë 

E mesme  < 250  < 250 milionë 

Produktet /shërbimet kryesore  

Eksporton ndërmarrja juaj?  po  jo 

Tregjet  kryesore  

Tregjet e reja të synuara për 3 vitet e 

ardhshme  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

Aktiviteti i  Ndërmarrjes 
 

(V-2) 

 

 (V-1) 

Viti 

aktual(V) 

Parashikimi për vitin 

e ardhshëm (V+1) 

Shitjet totale (1.000 Lek)     

% e shitjeve të 

produkteve/shërbimeve të reja 

në totalin e shitjeve  

    

Nr. i  inovacioneve të aplikuara     

Nr. i të punësuarve     

% e kapaciteteve prodhuese në 

përdorim 
    

 

PRODUKTET/SHËRBIMET 

Karakteristik

at (veçoritë ) 

e 

Produkteve/ 

shërbimeve 

 

% e xhiros % e stafit 
% e 

kapaciteteve 

prodhuese 

Nr. i 

produkteve/s

hërbimeve te 

ndryshme 

Nr. 

Inovacionev

e të futura 

Nr. Inovacioneve të 

menduara për të 

futur 

Për eksport       

Për tregun e 

brendshëm 
      

Total 100% 100% 100%    

 

 



  

 

 

 PERSONELI PËRKATËS  PËR ZHVILLIMIN E INOVACIONIT DHE TEKNOLOGJISË  

Ju 

lutemkonside

ronivetëmper

sonelin e 

përhershëm 

dhetë 

përkohshëm 

të    

punësuarzyrt

arisht 

(konsulentët 

e pavarurnuk 

do 

tëpërfshihen)

: Kjodo të 

verifikohet 

ngaAIDA . 

Kualifikimi 
Përko

hshëm 
Përhershëm 

Fusha Titulli Nr Nr Periudha 

     

     

     

     

     

     

     

 

Dokumente e dorëzuara 

Këtu listohet inventari i të gjitha dokumenteve të dorëzuara nga personi që paraqet kërkesën.  

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

Dokumentet e tjera shoqëruese 

Këtu listohet inventari i të gjitha dokumenteve të tjera shoqëruese të dorëzuara nga personi që 

paraqet kërkesën. 

- 

- 



  

 

 

Deklarata e përgjithshme në emër të kërkuesit të grantit 

Deklaroj nën përgjegjësinë time dhe të subjektit që përfaqësoj se: 

Të dhënat e deklaruara dhe dokumentet e dorëzuara janë të vërteta. Njoh dhe pranoj kriteret e 

aplikimit si dhe kufizimet dhe detyrimet ligjore që duhet të zbatoj e respektoj përgjatë zbatimit të 

projektit. Pranoj se paraqitja në mënyrë të vetëdijshme e informacione të rreme ose të paqarta do të 

çojë në eliminimin e këtij aplikimi dhe çdo aplikimi të mëtejshëm. 

 

1 Emri dhe Nënshkrimi i 

deklaruesit 

(Emri dhe firma) 

2 Nënshkrimi i specialistit të 

BRIC që pranon aplikimin 

(Emri dhe firma) 

3 Numri i kërkesës (Një numër serial, i cili 

dallon në mënyrë unike 

kërkesën) 

4 Data e kërkesës (Data kur është bërë 

aplikimi) 

 


