
Ky formular është standardizuar nga ADISA

HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Shënim: Ju lutem plotësoni  me  kujdes  dhe  qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë, 
ME SHKRONJË TË MADHE E NË NGJYRË BLU.

Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:

Nr. Prot:

Date:

faqe 1/3 AL101050-120

FORMULAR APLIKIMI

AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

PËR FONDIN START UP

Tel: +355 (0) 42243423
E-mail: info@aida.gov.al
Web: www.aida.al

SEKSIONI A: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKANTIN

2. Mbiemri 

3. Adresa 

1. Emri 

4. Kodi postar 5. E- mail

6. Nr. Celular 7. Nr. tel fiks

Nr. Rendor:

15. Emri i 
kompanisë

16. Website

9. Mbiemri 

10. Adresa 

8. Emri 

11. Kodi postar 12. E- mail

13. Nr. Celular 14. Nr. tel fiks

17. Kualifikimi 
si SME
(Mikro/ e Vogël)

18. Data e krijimit

19.Përqindja e 
pronës së huaj

Numri i stafit Xhiro vjetore

<10 <10 milionë

<50 <50 milionë

22. Produktet/
S h ërbimet
kryesore

SEKSIONI A1: INFORMACION SPECIFIK MBI PËRFAQËSUESIN E AUTORIZUAR

SEKSIONI A2: INFORMACION SPECIFIK MBI KOMPANINË

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN

21. Fillimi si 
eksportues20. Statusi ligjor

1. Shitjet totale 

2. Numri i
   punonjësve

Viti i fundit
(V-1)

Viti aktual
(V)

Parashikimi për vitin 
e ardhshëm (V+1)

Aktiviteti i ndërmarrjes 

3. % e kapaciteteve
  në shfrytëzim



PRODUKTI/ PRODUKTET
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Dokumentat e dorëzuara
Ju lutem, këtu listoni inventarin e të gjitha dokumenteve të dorëzuara nga aplikanti
-
-
-
-
-
-

Dokumentat e tjera shoqëruese
Ju lutem, këtu listoni inventarin e të gjitha dokumenteve të tjera shoqëruese të dorëzuara nga aplikanti
-
-
-
-

SYNIMET

4. Shitjet e synuara

V V+1

KLAUZOLA DEKLARATIVE

Deklatara e përgjithshme në emër të kërkuesit të grantit

Unë i/e nënshkruari/a ___________________________________________________ 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 cojë në eliminimin e këtij aplikimi dhe çdo 
aplikimi të mëtejshëm.
Nënshkrimi i
 deklaruesit

Data

1. Për eksport 

2. Për tregun 
vendas

% Produktet kryesore të 
prodhuar

% që secili produkt zë në 
totalin e prodhimit

Prodhuar sipas
regjimit 

3. Totali 100%

V+2

PERSONELI PËRKATËS PËR PROJEKTIN

Fusha Titulli
Kualifikimi Përkohshëm

Nr. 
Përhershëm

Nr. Periudha

Ju lutem konsideroni vetëm personelin e përhershëm dhe të përkohshëm të punësuar zyrtarisht (konsulentët e pavarur nuk përfshihen)

SEKSIONI C: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR



Unë i/e nënshkruari/a ___________________________________________________ në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga 
deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të 
dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim të ligjit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të 
dhënave personale” të ndryshuar, autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, të përpunojë 
dhe të përdorë  të dhënat e mia personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit.

Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar

Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose 
email) të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e 
opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.

Nënshkrimi i personit 
përgjegjës

Data
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Nënshkrimi i specialistit
të SME/ Eksporteve që 
pranon aplikimin 

Data


