
Mbështetje për bizneset 
e vogla në punësimin e
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Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar

Financuar nga Bashkimi Evropian



1 të ri* për minimumi 
2 vjet

2 të rinj për minimumi 
2 vjet

1 të ri për një 
kohëzgjatje prej të 
paktën tri muajsh

2 të rinj për një 
kohëzgjatje prej të 
paktën tri muajsh

Si 
funksionon

jeni zotuar të punësoni  jeni zotuar (brenda 12 
muajve të fundit) të ofroni 
trajnim profesional ose 
praktikë pune për

njiheni zyrtarisht si 
pjesëmarrës në një program 
kombëtar të punësimit për 
të rinjtë

Ka edhe kushte të 
mëtejshme, të gjithë 
informacionin e nevojshëm 
mund ta gjeni këtu

*I ri përkufizohet çdo person i 
moshës midis 15 dhe 30 vjeç në 
kohën e dhënies së kredisë 
biznesit të vogël ose të mesëm.

Kriteri A ose Kriteri B ose Kriteri C

Për t'u kualifikuar për kredi, ndërmarrjet 
mikro, të vogla ose të mesme duhet të 
plotësojnë NJË prej tri kritereve të 
mëposhtme.

A jeni biznes i vogël apo i 
mesëm që kërkoni kredi?
A punësoni të rinj, apo u 
siguroni atyre trajnime?
Apo ndoshta po mendoni të 
punoni me të rinj?

Instrumenti i Garantimit të Punësimit 
për të Rinjtë ju ofrohet për një akses 
më të mirë në financime, me kushte 
më të mira, në njohje të mbështetjes 
që po u jepni të rinjve në Ballkanin 
Perëndimor.
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në financime

Akses

Nëse jeni ndërmarrje mikro ose e vogël 
Nëse jeni ndërmarrje e mesme



Këshilla për 
përgatitjen e një 
vizite në bankë

2

1 Përgatitja 1 Përgatituni dhe mblidhni të 
gjitha dokumentet e 
nevojshme paraprakisht1

2 Plani i 
biznesit2

3

Përgatitni një plan biznesi dhe u 
provoni kreditorëve se e kuptoni 
sektorin tuaj dhe se keni atë që 
duhet për të qenë të 
suksesshëm

3

2
Plani i 
shlyerjes 
së kredisë3

Bëni kërkimin tuaj, njihni tregun 
tuaj dhe bëni gati një plan të 
shlyerjes të kredisë33

Ofrimi i aksesit për të rinjtë drejt 
shanseve tërheqëse të punësimit në 
Ballkanin Perëndimor është thelbësor 
për perspektivat e tyre të ardhshme, 
si dhe për forcimin ekonomik të 
rajonit.

Ne duam ta nxisim këtë përpjekje 
duke shfrytëzuar burimin më të 
fuqishëm të krĳimit të vendeve të 
punës në ekonomi: bizneset e vogla.

Instrumenti i Garantimit të Punësimit për të 
Rinjtë është një iniciativë e financuar nga 
BE-ja, e cila punon me bankat vendase për 
të ofruar kushte të favorshme
kredidhënieje për bizneset e vogla që 
punësojnë ose trajnojnë të rinj.

Instrumenti i BE-së për Punësimin dhe 
Sipërmarrjen e të Rinjve në Ballkanin 
Perëndimor financohet nga Bashkimi 
Evropian në kuadrin e Instrumentit për 
Zhvillimin e Ndërmarrjeve dhe të 
Novacionit në Ballkanin Perëndimor.

WB EDIF
Western Balkans
Enterprise Development
and Innovation Facility



Kreditë e mbështetura nga BE-ja 
ofrohen vetëm përmes një rrjeti 
ndërmjetësish të zgjedhur financiarë.

Skanoni kodin QR për të 
hapur listën tonë të 
ndërmjetësve financiarë 
partnerë dhe të dhënat e 
tyre të kontaktit.

Si mund 
të aplikoj?


