Formulari i aplikimit
Mbështetje për aktivitetet e të ardhurave familjare
Projekti " Reagimi i Shpejtë për Stabilizimin e Komunitetit (faza 2)" i financuar nga Zyra për Çështje të
Komuniteteve (ZÇK), Zyra e Kryeministrit " ofron një mjet kompleks në adresimin e nevojave aktuale socioekonomike për komunitetet jo-shumicë, gjegjësisht komunitetet Serb, Turq, Boshnjak, Romë, Ashkali,
Egjiptian dhe Goran.
Përkrahja do të ofrohet për qytetarët që jetojnë në komunën e Graqanicës, Novobërdës, Gjilanit,
Vushtrrisë, Klinës dhe Obiliqit.
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) do të ofrojë grante dhe mbështetje këshillimore për
gjenerimin e të ardhurave familjare. Qëllimi i projektit është përkrahja e familjeve lokale në gjenerimin e të
ardhurave shtesë dhe të qëndrueshme dhe për përmirësimin e ekonomisë vendore. Përkrahja do të rris në
maksimum potencialin për zhvillim, duke kontribuar në përmirësimin e gjendjes socio-ekonomike të këtyre
komuniteteve.
Përfituesit do të përkrahen në zhvillimin dhe fuqizimin e aktiviteteve të tyre afariste në:
• Prodhimtarinë bujqësor
• Industrinë e përpunimit dhe paketimit të ushqimit
UNDP do të ofrojë ndihmë financiare në vlerë maksimale prej 4400 EUR në materiale, vegla, bagëti dhe
pajisje me qëllim për përmirësimin dhe forcimin e kapaciteteve të tyre aktuale në prodhimtari. Grantet nuk
mbulojnë kostot administrative ose pagat.

Më shumë informata në lidhje me mbështetjen mund të gjenden në Udhëzime.

Informatat e Aplikuesit
Emri dhe mbiemri i aplikuesit
Gjinia
Adresa dhe vendi
Komuna
Detaje të kontaktit (adresa
elektronike, nr. i telefonit)
Data e lindjes së përfituesit
Niveli i arsimit të përfituesit
Informata familjare

Nën moshën
15 vjeç

16-60 vjeç

Mbi 60 vjeç

Burra
Gra

1. Informata në lidhje me aktivitetet tuaja aktuale
Ju lutem shpjegoni aktivitetin aktual të të ardhurave tuaja (a prodhoni, kultivoni etj)

Prona/ara ______ha
Numri i saktë i bagëtive ________ numri
Numri i makinerive (traktor, kultivator etj)_________
Pajisjet e përdorura për përpunimin e ushqimit (nëse ka)_________

(Përgjigjuni me Po ose Jo)
Numri i punonjësve të regjistruar
A e keni të regjistruar biznesin?

Nëse po, ju lutem shpjegoni__________________________________________________

Të papunë (për
ata mbi moshën
15 vjeç)

3. Ide
Ju lutem, përgjigjuni në të gjitha pyetjet e mëposhtme:
Shkurtimisht përshkruani idenë tuaj

Si do ta shfrytëzoni grantin? Ku gjendet aktiviteti juaj, lokacioni?

Si do të ju ndihmojë granti me aktivitetin e të ardhurave tuaja?

Si do të mbështeste granti aktivitetin e të ardhurave tuaja? A keni ndërmend të prezantoni
produkte/shërbime, njohuri, teknologji të reja etj?

Shënjoni se cilit nga grupet e mëposhtme i përkisni?
A jetoni në zonë rurale
A keni ndonjë anëtar të familjes me aftësi të kufizuara?

A jeni i kthyer?
A jeni marrës i ndihmës sociale?

A keni marrë ndonjë përkrahje tjetër financiare nga ministritë, komunat, UNDP apo ndonjë OJQ në 6 muajt e
fundit? Nëse po specifikoni se çfarë lloj përkrahje si dhe shumën që keni përfituar?
___________________________________________________________________________
Përkrahje e kërkuar do të shfrytëzohet për:
Nr.
Artikuj
Njësia
Sasia
Kosto
Gjithsej
1
2
3
4
5
6
Ju lutemi specifikoni dhe përshkruani produktin/pajisjen/shërbimin që do t`i mbuloj granti. Ju lutemi
bazoni propozimin tuaj sipas çmimeve mesatare të tregut

Vlera totale e përkrahjes së kërkuar:__________________

Ju lutem bashkëngjitni kopjet e dokumenteve të mëposhtme:
•
•
•

Letërnjoftimin e Aplikuesit
Certifikatën e regjistrimit të biznesit (nëse është i regjistruar)
Dëshminë e regjistrimit në Zyrën e Punësimit

Unë, i poshtë nënshkruari, deklaroj se të dhënat e përfshira në këtë aplikacion janë zbuluar me vullnetin tim të lirë
sipas Ligjit Nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të dhënave personale, dhe në këtë mënyrë japë pëlqimin tim se këto
informata mund të përdoren nga UNDP dhe Zyra për Çështje të Komuniteteve për realizimin e aktiviteteve të tyre.
Për më tepër, deklaroj se jam në pajtim me të gjitha kriteret e kësaj mase, siç përcaktohet në Udhëzuesin për
Aplikuesit, sidomos seksioni 4. "Kush mund të aplikojë".
Nënshkrimi i aplikuesit
Data e dorëzimit

