


Erasmus për ndërmarrësit e rinjë (EYE) është një
program shkëmbimi ndërkufitar i cili u jep

ndërmarrësve të rinj mundësinë për të mësuar nga
ndërmarrës me përvojë që drejtojnë biznese të vogla

në vende të tjera pjesëmarrëse.

Shkëmbimi i përvojës bëhet gjatë qëndrimit me
ndërmarrësin me përvojë, gjë që e ndihmon

ndërmarrësin e ri të fitoj aftësitë e nevojshme për të
drejtuar një biznes të vogël. Nikoqiri përfiton nga

perspektiva të reja për biznesin e tij/saj dhe përfiton
nga mundësitë për të bashkëpunuar me partnerë të

huaj ose për të mësuar rreth tregjeve të reja.
Shkëmbimi mund të zgjasë nga një deri në gjashtë

muaj.

 ÇFARË ËSHTË?



Kush mund të marrë pjesë?

planifikojnë me vendosmëri të krijojnë biznesin e
tyre ose kanë filluar tashmë një të tillë brenda tre

viteve të fundit.
 

Ndërmarrës të rinjë ose që aspirojnë

që zotërojnë ose menaxhojnë një ndërmarrje
të vogël ose të mesme në një nga vendet

pjesëmarrëse.

Ndërmarrës me përvojë



Pse duhet të merrni pjesë?
Si një ndërmarrës i ri  ose aspirues ju do të përfitoni nga trajnimi në punë në një ndërmarrje të vogël ose të

mesme në një vend tjetër pjesëmarrës. Kjo do të lehtësojë fillimin e suksesshëm të biznesit tuaj ose do të forcojë
ndërmarrjen tuaj të re. Ju gjithashtu mund të përfitoni nga aksesi në tregje të reja, bashkëpunimi ndërkombëtar

dhe mundësitë e mundshme për bashkëpunim me partnerët e biznesit jashtë vendit.
 

Si një ndërmarrës nikoqir, ju mund të përfitoni nga ide të reja nga një ndërmarrës i ri i motivuar në biznesin tuaj. Ai
mund të ketë aftësi ose njohuri të specializuara në një fushë që ju nuk e zotëroni, të cilat gjithashtu mund të

plotësojnë tuajën. Shumica e ndërmarrësve nikoqir e shijuan përvojën aq shumë saqë vendosën të mirëpresin
ndërmarrës të tjerë të rinjë më pas.

 
Është me të vërtetë një bashkëpunim i favorshëm, ku të dy mund të zbuloni edhe tregje të reja  apo partnerë bisnezi

Evropian, mënyra të ndryshme të të bërit biznes.
 



 në gjuhën angleze dhe në
formatin evropian

CV

 në gjuhën tuaj amtare dhe
në anglisht

Plani i biznesit

Si të merrni pjesë në program nëse jeni një
ndërmarrës i ri ose aspirues

Për të aplikuar në program ju duhet të përgatisni dokumentet e mëposhtme:
 

“Hapi i parë drejt aplikimit tuaj është të vini në kontakt me Women 4 Women, për të na lejuar të jemi udhërrëfyesi dhe
bashkëbiseduesi juaj gjatë gjithë procesit. Women 4 Women do të jetë pika juaj lokale e kontaktit! 

 
Më pas do të duhet të aplikoni duke përdorur mjetin e aplikimit onlinet (rekomandojmë fuqimisht që të lexoni me

kujdes udhëzuesin e aplikacionit përpara abonimit).

https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=app.welcome
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/NE%20registration%20guide%20-%20FINAL.pdf


Është një dokument në të cilin duhet
të përfshish produktin dhe shërbimin
që dëshiron të japësh, një analizë
tregu që përcakton tregun e synuar
dhe në fund një plan financiar.                                                          

Cka është plani i biznesit?



27 vendet e BE-së 

Destinacionet
+ Shqipëria, Armenia, Bosnje-
Hercegovina, Moldavia, Mali i Zi,
Maqedonia e Veriut, Serbia, Islanda,
Turqia, MB, Ukraina dhe Kosova

Korea e jugut

Tajvani

SHBA (NY dhe Kaliforni)

Kanada (Ontario, Quebec dhe British Columbia)

Singapor

Izrael



Si të merrni pjesë në program nëse jeni një
ndërmarrës me përvojë

Për të aplikuar në program ju duhet të ngarkoni një CV të
shkurtër në anglisht, e cila përshkruan përvojën tuaj
ndërmarrëse dhe rolin tuaj profesional.

 

Hapi i parë drejt aplikimit tuaj është të vini në kontakt me Women 4 Women, për të na lejuar të jemi udhërrëfyesi dhe
bashkëbiseduesi juaj gjatë gjithë procesit. Women 4 Women do të jetë pika juaj lokale e kontaktit! 

 
Më pas do të duhet të aplikoni duke përdorur mjetin e aplikimit online (rekomandojmë fuqimisht të lexoni me kujdes

udhëzuesin e aplikacionit përpara abonimit). 
 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=app.welcome
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/NE%20registration%20guide%20-%20FINAL.pdf


Përputhja

Për të bërë përputhjen, mund të vazhdoni në dy mënyra të ndryshme:

Duke i treguar Kolegji Heimerer
ndërmarrësin

– e ri ose mikpritës – me të cilin
jeni në kontakt.

 

Kontrollimi i bazës së të dhënave në internet ku
jeni abonuar, për të gjetur, me ndihmën e pikës

suaj të kontaktit, një partner të përshtatshëm
mes ndërmarrësve të rinj ose aspirues dhe/ose

ndërmarrësve nikoqir.
 

Për të arritur një rezultat të mirë, është thelbësore të gjesh përputhjen e përsosur midis
ndërmarrësit të ri ose aspirant dhe ndërmarrësit me përvojë që do ta mirëpresë atë.



Në përfundim... 
Ju do të duhet të hartoni me partnerin që keni zgjedhur një

"Zotim për Cilësi", i cili përbëhet nga një përshkrim i projektit të
punës/mësimit, objektivave, detyrave, përgjegjësive, rezultateve,

kushteve financiare dhe implikimeve ligjore të shkëmbimit

Nëse jeni një ndërmarrës i ri ose aspirant, më në fund do të
duhet të nënshkruani një Marrëveshje për Mbështetje
Financiare me pikën tuaj lokale të kontaktit, e cila do të
sigurojë çdo muaj fondet e nënkuptuara nga programi.



Kush mund të marrë pjesë? 

Ndërmarrësit e kualifikuar janë ata që janë në fazat e hershme të fillimit të biznesit të tyre (ndërmarrësit e
rinjë) dhe pronarët ose menaxherët me përvojë të një ndërmarrjeje mikro ose të vogël (ndërmarrësit nikoqir).            

Termi "ndërmarrës i ri" përfshinë ndërmarrësit e "sapofilluar", të cilët planifikojnë me vendosmëri të hapin
kompaninë e tyre në muajt e ardhshëm, ose ata që kanë krijuar tashmë biznesin e tyre në tre vitet e fundit.

Qoftë i planifikuar apo ekzistues, biznesi mund të jetë në çdo sektor. Ndërmarrësit e rinjë duhet të
demonstrojnë një sfond të shëndoshë arsimor dhe profesional dhe një ide të qëndrueshme biznesi. Ata
duhet të jenë rezident të përhershëm në një nga vendet pjesëmarrëse në program dhe duhet të jenë në

gjendje dhe të gatshëm të mbledhin fonde shtesë për të mbuluar kostot e qëndrimit që tejkalojnë grantin e
BE-së. 

 
Ju lutemi vini re se për të marrë pjesë në një shkëmbim në një nga destinacionet jashtë Evropës (p.sh. SHBA,

Kanada, Izrael, Tajvan, Singapor dhe Kore e Jugut), ndërmarrësit e rinj duhet të jenë shtetas dhe banorë të
një Shteti Anëtar të BE-së dhe/ose nga Mbretëria e Bashkuar. Pjesëmarrja nga ndërmarrës të rinjë me

shtetësi të ndryshme për momentin nuk është e mundur.                                
 

Ndërmarrësit nikoqir janë biznesmenë ose gra me përvojë (d.m.th. më shumë se tre vjet përvojë
ndërmarrëse, jo si punonjëse), në mënyrë ideale pronarë të një ndërmarrjeje mikro, të vogël ose të mesme

(MVM) ose persona të përfshirë drejtpërdrejt në ndërmarrje në nivel bordi të MVM-ve, duke respektuar
përkufizimin e BE-së për ndërmarrjet mikro, të vogla ose të mesme. Ata duhet të jenë të gatshëm të

bashkëpunojnë me ndërmarrësin e ri për të zhvilluar aftësitë dhe njohuritë e tij/saj ndërmarrëse.
 

More FAQs here

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=6&pid=019&faqcat=14&faqid=101


Cilat vende mund të marrin pjesë?
 
 
 
 

Programi është i hapur për të gjithë ndërmarrësit e rinj dhe nikoqir evropianë që kanë
vendbanimin e tyre të përhershëm në 27 Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian, Shqipëri, Armeni,

Bosnje-Hercegovinë, Moldavi, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi, Islandë, Turqi, MB, Ukrainë
dhe Kosovë*.

Ndërmarrësit nga rajonet më të largëta të BE-së dhe vendet dhe territoret e huaja (OCT) kanë
gjithashtu të drejtë të marrin pjesë.

 

*Ky përcaktim është pa paragjykim për qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e
GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

 Cili është përkufizimi i Bashkimit Evropian për ndërmarrjet mikro, të vogla
ose të mesme (MVM)?

 
 
 
 
 
 

Komunikata e Komisionit Evropian i përkufizon MVM-të si më poshtë: "Një ndërmarrje është çdo subjekt i
angazhuar në një aktivitet ekonomik, pavarësisht nga forma e tij ligjore". "Ndërmarrjet kualifikohen si

ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme (MVM) nëse plotësojnë kriteret e përcaktuara  në Rekomandim të
cilat janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme.

 
    Kategoria e ndërmarrjes      Kategoria e ndërmarrjes         Qarkullimi ose totali i bilancit
                  e mesme                           < 250                                      ≤ € 50 milion             ≤ € 43 milion
                     i vogël                               < 50                                        ≤ € 10 milion               ≤ € 10 milion
                      mikro                                < 10                                         ≤ € 2 milion                 ≤ € 2 milion

 
 More FAQs here

https://www.ifoa.it/servizi/job-and-career-service/esperienze-allestero/erasmus-per-giovani-imprenditori/#1649919542174-a9d9232b-8f9b
https://www.ifoa.it/servizi/job-and-career-service/esperienze-allestero/erasmus-per-giovani-imprenditori/#1649919918657-0db2423c-8a24
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=6&pid=019&faqcat=14&faqid=101


Itali (Romë) - Istituto Formazione Operatori Aziendali

Itali (Romë) - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Greqi (Athinë) - Institoyto Biomichanikis Kai Epicheirisiakis Epimorfosis Kai
Katartisis Sev Syndesmos Epicheiriseon Kai Biomichanion 

Belgjikë (Antwerp)  - KAVKA! VZW

Francë (Kuvert) - KEJAL

Estonia (Kuressaare) - Kuressaare Gümnaasium

Kosovë (Prishtinë)- Kolegji Heimerer

Mali i Zi (Dulcingo)  -  Regional Development Agency - Ulcinj Business

Gjermani (Hamburg)- Unternehmer ohne Grenzen e.V.

Women 4 Women merr pjesë në EYE me një projekt të quajtur
"European Entrepreneurs Everywhere (EEE)", në bashkëpunim
me një konsorcium që përfshin vendet e mëposhtme:*

*do të mund të merrni pjesë dhe të zgjidhni si
destinacion çdo shtet të përfshirë në program



Kontaktet tona
KOSOVA-WOMEN 4 WOMEN
Lirije Haliti - HR, Admin & PR Manager
      +38344290702
        lirije.h@k-w4w.org 
 

Iliriana Gashi - Director
       +38344398846
        iliriana.g@k-w4w.org 

mailto:lirije.h@k-w4w.org
mailto:iliriana.g@k-w4w.org
mailto:iliriana.g@k-w4w.org


Faleminderit!
Më shumë informacion në:

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Ky projekt financohet me mbështetjen e Komisionit Evropian. Autorët janë përgjegjës vetëm për këtë publikim
dhe Komisioni nuk pranon asnjë përgjegjësi për përdorimin që mund t'i bëhet informacionit që përmban ai.

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

