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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1
Dokument justifikues për rastet 

e detyrimeve tatimore

Drejtoritë Rajonale të 

Tatimeve, bankare, gjykata 

etj

Po

2 Plani i biznesit Aplikanti Po

3

Vetëdeklarim dhe autorizim për 

të lejuar nënpunësin përgjegjës 

të gjenerojë online 

dokumentacionin e nevojshëm

Aplikanti Po

4 Ekstrakti historik
Qendra Kombëtare e 

Biznesit
Jo

5
Vërtetim për pagimin e 

detyrimeve tatimore

Drejtoria  Rajonale e 

Tatimeve
Jo

6

Vërtetim për kontributet e 

sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore

Instituti i Sigurimeve  

Shoqërore
Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e- Albania; 

Sporteli i ADISA;

Zyrat Rajonale të Shërbimit 

Kombëtar të Punësimit 

(ZRSHKP)

Zyrat Vendore të Shërbimit 

Kombëtar të Punësimit 

(ZVSHKP)

Kudo ku ka qytetarë shqiptarë; 

Sporteli i ADISA në Maliq, Belsh 

dhe Patos;

Në çdo qytet ku ka zyra 

punësimi

Online në portalin e-

Albania.al;

Në të gjitha sportelet e 

ADISA Maliq, Belsh dhe 

Patos;

Zyrat rajonale dhe vendore 

të Shërbimit Kombëtar të 

Punësimit në 

Online: 24 orë; 

ADISA: E hënë- E premte ora 

08:00- 15:00;

SHKP: E hënë - e enjte 

ora 08:00 - 16:30;

E premte ora 08:00- 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i formularit të 

aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

KARTELË INFORMATIVE

Aplikimi për programet e nxitjes së punësimit

Ky shërbim vlen për të nxitur punësimin me mbështetje të fondeve buxhetore

Nxitja përmes programeve të punësimit

Punëkërkues të papunë të regjistruar në Zyrat e Punësimit të cilët kërkojnë të aftësohen nëpërmjet punës, të subvensionohen 

për punësim apo të kryejnë praktika profesionale;

Punëdhënësit të cilët kërkojnë të mbështeten financiarisht nga shteti për shtimin e fuqisë së tyre punëtore

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Deri në 5 ditë për mbledhjen e Këshillit Vendor Tripalësh. 

Deri në 18 ditë për miratim pas protokollimit në SHKP

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                  Web-i i Institucionit                           Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Miratim për programet e nxitjes

Programet kanë vlefshmëri të ndryshme

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Shërbimi Kombëtar i Punësimit (SHKP)

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

SHKP web: www.shkp.gov.al

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 

E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00



16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

Ligji Nr. 7995 datë 20.09.1995, "Per nxitjen e Punesimit", i ndryshuar

VKM Nr. 27, datë 11.01.2012,  "Për Programin e Nxitjes së Punësimit të femrave nga grupet e veçanta", i ndryshuar

VKM Nr. 47, datë 16.01.2008, "Për Programin e Nxitjes së Punësimit nëpërmjet formimit në punë", i ndryshuar 

VKM Nr. 48, datë 16.01.2008, "Për Programin e Nxitjes së Punësimit të punëkërkuesve të papunë në vështirësi", i ndryshuar 

VKM Nr. 64, datë 27.01.2016, "Për programin e nxitjes së punësimit të të rinjve që kanë fituar statusin e jetimit"

VKM Nr. 199, datë 11.01.2012, "Për Masën e Financimit,Kriteret dhe Procedurat e Zbatimit të Programit të Nxitjes së Punësimit 

të punëkërkuesve të papunë të rinj", i ndryshuar

VKM Nr. 248, datë 30.04.2014, "Për programin e nxitjes së punësimit të personave me aftësi të kufizuara", i ndryshuar 

VKM Nr. 873, datë 27.12.2006, "Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të programeve të praktikave 

profesionale për punëkërkuesit e papunë, që kanë mbaruar arsimin e lartë, brenda apo jashtë vendit", i ndryshuar

VKM Nr.162, datë 21.03.2018 "Për pagesën e pjesëmarrjes në kurset e formimit profesional"

Rregullore për zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit

Rregullore për organizimin dhe funksionimin e komisionit të miratimit të projekteve të nxitjes së punësimit në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punësimit

Rregullore per organizimin dhe funksionimin e komisionit të miratimit të projekteve të nxitjes së punësimit në Drejtorinë 

Rajonale të SHKP


