
ZHVILLIMI I NDËRMARRËSISË
NË KOSOVË
Shërbime të konsulencës
Me mbështetjen e Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, aplikimet për shërbime të konsulencës vazhdojnë të jenë të 

hapura për biznese start-up.

Qëllimi dhe fushëveprimi  

Qëllimi kryesor i projektit është përmisimi i lidhjeve ndërsektoriale me ato njerëzore dhe gjenerimi i një mbështetje më të 

madhe nga bartësit e funksioneve primare (institucionet publike dhe politikëbërësit) në promovimin e sipërmarrjes, 

inovacionit dhe zhvillimit të sektorit privat. 

Projekti synon të avancojë modelin e mbështetjes sipërmarrëse duke marrë parasysh praktikat më të mira botërore dhe 

mësimet e nxjerra nga dhënia e mbështetjes së deri tashme dhe rritjen e punësimit të të rinjve. Ndërhyrja e propozuar do të 

kontribojë si në punësim ashtu edhe në vetëpunësim, duke shërbyer si pjesë e zgjidhjes dhe potencialit të shtuar njerëzor. 

Fokusi do të vendoset në sigurimin e mbështetjes sistematike të inovacionit dhe ndërmarrjeve fillestare, si dhe promovimin 

e ndërmarresisë dhe inovacionit në vend.

Objektivi

Qëllimi i këtij shërbimi konsulent është të ndihmojë bizneset fillestare të zhvillojnë objektivat e tyre dhe të ofroj shërbime në 

përputhje me kërkesat e një biznesi fillestar apo të një sipërmarrësi. 

Menaxhimi i financave, marketingut, biznesit kërkon vëmendje dhe një përvojë më të madhe të cilën kjo konsulencë ua 

plotëson sipërmarrësve duke aftësuar ata profesionalisht dhe duke ngritur kapacitet e të bërit biznes. 

Njëkohësisht, përmes këtij shërbimi të konsulencës dhe mentorimit , sipërmarrësit do të jenë në gjendje të përqëndrohen 

më shumë në fushat e tyre të interesit dhe të zhvillojnë idetë e tyre të biznesit.

Aktivitetet e pranueshme

Për të përfituar shërbime të konsulencës bizneset fillestare duhet të jenë pjesë e Inkubatorit të biznesit të ICK-së me një 

produkt apo shërbim të përshtatshëm për treg dhe të cilët kanë një plan konkret për të arritur të ardhura të qëndrueshme. 

Konsulencat do të përdoren për të mbështetur suksesin dhe konkurrueshmërinë  e sipërmarrësve në biznes dhe që mund 

të përfshijnë shembujt e mëposhtëm:

- Qasja në financa
- Vlerësimi i kapitalit
- Kontabilitet
- Administratë dhe burime njerëzore 
- Parashikime financiare 
- Dizajn   
- Marketing    
- Plani i biznesit

Aplikantët duhet të shkarkojnë dhe plotësojnë Formularin e Aplikimit Këtu: 

Pas plotësimit, aplikacioni duhet të dorëzohet në: info@ickosovo.com.
Për pyetje shtesë, ju lutem na kontaktoni në: info@ickosovo.com.
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