
Grante të bashkëfinancuara  
PËR ZHVILLIM TEKNOLOGJIK 
PËR RRITJE TË PËRSHPEJTUAR  
EKONOMIKE



Мbështetja e kompanive vendore për të krijuar kushte për 
tejkalimin e pasojave të krizës ekonomike, të arrijnë rritje të 
përshpejtuar, ta rrisin konkurrencën e tregjeve ndërkombëtare 
dhe rezistencën e krizave të pandemisë dhe të klimës nëpërmjet 
aplikimit të teknologjive të reja, inovative, të avancuara, “gjelbra” 
dhe digjitale për transformimin e tyre.

Qëllimi



 � Furnizimin dhe aplikimin e teknologjive të reja, inovative, avancuara, të 
gjelbra dhe digjitale për transformimin e prodhimit dhe proceset e biznesit;

 � Zhvillimin dhe vendosjen e proceseve dhe të standardeve të reja më 
ekologjike për prodhim dhe funksionim;

 � Furnizimin dhe aplikimin e zgjidhjeve të reja digjitale (softuer, vegla, licenca, 
etj.) dhe zhvillimin e modeleve digjitale të biznesit, të cilat mund të përfshijnë 
digjitalizimin e kanaleve për shitje dhe furnizime;

 � Ngritjen e kapaciteteve të menaxhmentit dhe punonjësve për aplikimin e 
teknologjive të reja;

 � Përmirësimin e produktivitetit dhe efikasitetit të prodhimit dhe/ose proceseve 
të biznesit;

Çfarë aktivitete mbështesim

Lista e aktiviteteve nuk është kufizuese.



Bashkëfinancimi i FIZhT-it
Buxheti i përgjithshëm 
i thirrjes është

Aplikuesi siguron 30% për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, ndërsa  
40% për ndërmarrjet e mesme nga buxheti i përgjithshëm i projektit.

6 MILIONË EURO

Afati për realizimin e projekteve është 18 muaj.

Ndërmarrjeve të vogla deri më 
5.000.000 denarë dhe 70% nga 
buxheti i përgjithshëm i projektit

Ndërmarrjet e mesme deri më 
10.000.000 denarë dhe 60% nga 
buxheti i përgjithshëm i projektit

Ndërmarrjet mikro deri më 
2.500.000 denarë dhe 70% nga 
buxheti i përgjithshëm i projektit



Për kë është e dedikuar
 � Shoqëritë tregtare ose institucionet shëndetësore private

 � Të mos jetë i lidhur (në përputhje me Ligjin e Shoqërisë Tregtare) me ndërmarrje tjetër dhe/ose 
ISHP të ardhurat vjetore të të cilit i kalojnë 10 milionë euro dhe numri mesatar i të punësuarve 
nuk i kalon 250 nga vitet e mëparshme fiskale

 � Kundër tij të mos jet filluar procedurë falimentuese ose procedurë likuidimi

 � Të ketë shlyer detyrimet e duhura në bazë të detyrimeve dhe kontributeve publike



 � Kundër tij nuk ka filluar asnjë procedurë për ekzekutim të dhunshëm të kërkesave 
monetare të prapambetura

 � Aplikuesit me më shumë se 3 vite ekzistencë deri në momentin e aplikimit nuk kanë 
pësuar humbje sipas raporteve financiare për dy vitet e fundit kalendarike. Nisur nga 
kriza ekonomike në vitin 2020 e shkaktuar nga pandemia Kovid19, si vit që do të 
konsiderohet i vlefshëm për të kontrolluar humbjen e realizuar është vetëm viti 2021;

 � Të mos ketë detyrime të papaguara dhe të  pashlyera me më shumë se mbi 90 
ditë ndaj institucioneve financiare që nga fundi i shkurtit 2020, pra para krizës së 
shkaktuar nga Kovid 19, të lëshuara nga Byroja Maqedonase e Kreditimit;

 � Të përmbushen kushtet e Ligjit të Kontrollit të Ndihmës Shtetërore dhe për të njëjtin 
qëllim/masë të mos ketë marrë ndihmë shtetërore nga dy burime të ndryshme, sepse 
një ndihmë e tillë nuk lejohet.

Për kë është e dedikuar



 � Pagat bruto për punonjësit e aplikuesit të cilët do jenë të angazhuar në projekt;

 � Shpenzime për mbështetjen teknike (ekspertizë), kërkimin, zhvillimin, digjitalizimin  
(psh. testim, shërbime laboratorike dhe të tjera);

 � Furnizimi dhe dhënia me qira e pajisjeve, softuerëve, mjeteve të TIK-ut, lëndëve të para;

 � Shpenzime që lidhen me realizimin e planit të zhvillimit teknologjik të kompanisë;

 � Shpenzime tjera operative

Shpenzime të pranueshme

Vetëm shpenzimet e bëra gjatë projektit në përputhje me 
buxhetin e miratuar të projektit dhe të realizuara deri në fund 
të projektit janë të pranueshme për financim.



Kthimi i mbështetjes financiare të dhënë nga Fondi bëhet në masën 7.5% 
të fitimit operativ të përfituesit, deri në kthimin prej 105% të shumës së 
paguar nga Fondi ose për një periudhë 5-vjeçare pas përfundimit të 
projektit, në varësi se cili kusht plotësohet fillimisht.

Mekanizmi i kthimit të mjeteve



Progresi teknoligjik 
dhe shkalla e 
digjitalizimit 

Cilësia e 
projektit 

Kapaciteti i 
ekipit të projektit

Ndikimi

Kriteret e vlerësimit
10 PIKË 10 PIKË 45 PIKË 35 PIKË 

PËRPARËSI GJATË VLERËSIMIT KANË:

 �  Projektet e kompanive me gra menaxhere dhe/ose pronare;

 �  Projektet nga rajonet më pak të zhvilluara;

 � Kompanitë që në ekipin e projektit kanë përfshirë të paktën një docent, një profesor me 
korrespondencë ose të rregullt dhe/ose doktorant që do të jetë i përfshirë në projekt.

Qëllimi është inkurajimi i sipërmarrjes së grave, zhvillimi i balancuar rajonal dhe stimujt për 
bashkëpunim më të madh me përfaqësuesit e institucioneve të arsimit të lartë.



SJELLJA E VENDIMIT PËRFUNDIMTAR

Procedura për vlerësim 
dhe përzgjedhje

1

2

3
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VLERËSIMI 
I PARË

Projekti u vlerësua nga tre ekspertë të brendshëm nga 22 fusha të ekspertizës.   
Të gjitha projektet që do të marrin notën mesatare prej të paktën 51 pikësh vazhdojnë në fazën tjetër.

VLERËSIMI 
I DYTË

Projektet shqyrtohen nga Komiteti i Miratimit të Investimeve (KMI)
- një organ i pavarur i përbërë nga një ekip prej pesë ekspertësh të huaj 

NËNSHKRIMI I KONTRATËS DHE FILLIMI I PROJEKTIT

PARAPËRZGJEDHJА

Prezantimi publik (piçing)
- opsionale (me kërkesë të KMI-së) 



Procesi i aplikimit është 
ekskluzivisht online!

Gjitha informacionet në lidhje me thirrjen, dokumentacionin e kërkuar dhe 
mënyrën e aplikimit janë të disponueshme në: fitr.mk/забрзан-раст-2

Për të gjitha pyetjet shtesë na shkruani në: zabrzanrast2@fitr.mk 

Afati i aplikimit
deri më 15.06.2022,
deri më ora 16.00.


