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01

PANORAMIKË E PËRGJITHSHME E
INDUSTRISË
Industria e turizmit ka një peshë të rëndësishme në ekonomi dhe është një burim i madh
dhe i konsiderueshëm për zhvillimin e vendit. Turizmi mund të japë një kontribut esencial
në tre dimensione të zhvillimit të qëndrueshëm: të krijojë vende pune, të gjenerojë mundësi
tregtare për të njohur nevojat dhe mbështetur aktivitetet e turizmit, të krijojë kapacitetet e
rëndësishme që promovojnë përparësitë për ruajten mjedisore dhe larminë kulturore.
1.1

Sektori i Turizmit në aspektin statistikor

1.1.1 Cilet janë klientët potencialë?
Në periudhën 2014-2018, hyrjet e shtetasve të huaj që vijnë në Shqipëri kanë qenë afërsisht
23.6 milionë persona. Vetëm gjatë vitit 2018, hyrjet e shtetasve të huaj janë 15,8 % më
shumë se viti 2017.
Gjatë vitit 2018, hyrjet e shtetasve nga rajoni i Evropës zënë pjesën më të madhe të hyrjeve
të shtetasve të huaj me 89,5 %, duke u rritur me 13,2 %.
Kosovë
2.088.503 35%

Maqedonia e veriut
680.780 11%

Shtetasit e huaj qe hyjne ne shqiperi vijne kryesisht
nga keto shtete: Kosova ( 35%), Maqedonia e veriut
(11%), Greqia (9%), Mali i Zi (6%) dhe Italia (7%).

Greqi
552.638 9%

Mali i zi
357.071 6%

Itali
436.103 7%

Të dhënat e fundit e publikuara nga INSTAT, sjellin një panoramikë krahasuese ndërmjet vitit
2018 dhe 20191 të paraqitura në tabelën e mëposhtme.

1. Nënvizojmë se viti 2020 nuk është marrë në konsideratë si bazë jo e mirë krahasimi, për shkak të situates të shkaktuar
nga COVID-19
5
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Gjatë vitit 2019, në spektër vjetor kemi një rritje me 8.1% të hyrjes së shtetasve të huaj
krahasuar me vitin 2019. Hyrjet e shtetasve të huaj nga rajoni i Evropës zënë peshën më
të madhe të hyrjeve të shtetasve të huaj gjithsej me 90,1 %. Evropa Jugore zë përqindjen
më të lartë të hyrjeve të shtetasve të huaj me 80,3 % të hyrjeve gjithsej ndjekur nga Evropa
Perëndimore me 7,2 % të hyrjeve dhe Evropa Qëndrore / Lindore me 6,4 % të hyrjeve të
shtetasve të huaj.
Shtetet

Dhjetor 2018

Dhjetor 2019

Nryshimi
vjetor (%)

Janar, Dhjetor
2018

Janar, Dhjetor
2019

Nryshimi
vjetor (%)

Kosovë

74.616

75.211

0,8

2.0088.503

2.246.540

7,6

Maqedonia e
veriut

40.675

40.655

0,1

680.780

753.533

10,7

Greqi

54.203

56.969

5,1

552.638

596.884

8,0

Itali

28.384

31.789

12,0

436,103

467.745

7,3

Angli

7.772

8.635

11,1

126.296

133.175

5,4

Mali i Zi

26.773

27.836

4,0

357.071

366.817

2,7

Poloni

455

636

39,8

153.718

132.403

-13,9

SHBA

4.078

4.414

8,2

116.978

119.179

1,9

Spanjë

631

583

-7,6

24.675

28.750

16,5

Gjermani

4.895

4.128

-15,7

142.291

166.703

16,5

Zvicër

2.958

2.750

-7,0

54.869

64.870

18,2

Të tjera

35.258

35.102

-0,4

1.192.881

1.330.439

11,5

Gjithsej

280.699

288.708

2,9

5.926.803

6.406.038

8,1

Burimi: http://www.instat.gov.al/media/6638/levizjet-e-shtetasve-dhjetor-2019.pdf
1.1.2 Sa i rëndësishëm është sektori i turizmit në ekonomi?
Në periudhën 2014-2018, pesha specifike e shpenzimeve të turistëve të huaj jorezidentë
në vendin tonë ndaj totalit të eksportit të mallrave dhe shërbimeve është mesatarisht 47 %,
ndërsa pesha specifike e shpenzimeve të shtetasve shqiptarë rezidentë, jashtë vendit tonë
ndaj totalit të importit të mallrave dhe shërbimeve është mesatarish 24 %.
Aktivitetet e lidhura direkt me turizmin, gjeneruan rreth 45 miliardë lekë vlerë të shtuar
gjatë vitit 2018, duke kontribuar me rreth 2,8 % në PBB. Duke marrë në kosideratë efektet
indirekte të shpenzimeve të turistëve në aktivitete të tjera ekonomike, ky kontribut është
edhe më i lartë.
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Fig 3. Pesha e shpenzimeve në %
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Shpenzimet e turistëve të huaj brenda vendit (Inbound) ndaj totalit të eksorteve të mallrave dhe shërbimeve
Shpenzimet e turistëve vendas jashtë vendit (Outbound) ndaj totalit të importeve të mallrave dhe shërbimeve

Burimi: http://www.instat.gov.al/media/5529/turizmi-ne-shifra__.pdf
1.1.3 Burimet njerëzore dhe turizmi
Përqindja e të punësuarve direktë dhe indirektë në sektorin e turizmit, zë një pjesë të
konsiderueshme prej 31.8% në raport me totalin e të punësuarve në Shqipëri. Turizmi ka
një potencial për të gjeneruar edhe më shumë vende pune në të ardhmen, por nga ana
tjetër nevojitet domosdoshmërisht arsimimi dhe trajnimi i punonjësve të sektorit turistik në
mënyrë që shërbimi që u jepet vizitorëve të jetë profesional.
Burimi:http://www.mjedisi.gov.al/ëp-content/uploads/2019/06/StrategjiaKomb%C3%ABtare-e-Turizmit-2019-2023.pdf
1.1.4 Klima e suportit në sektorin e turizmit
Në vijim do të paraqesim një historik projektesh në terma të përgjithshëm, të zhvilluara
në kuadër të supotit ndaj biznesit që operon në fushën e turizmit, të punësuarve në këtë
sektor, turistëve apo banorëve në qytetet turistike me prioritet. Lidhur me programe të tjera
me synim financimin e sektorit të turizmit nga qeveria Shqiptare ose nga donatorë jashtë
vendit, referohuni weblinkut2.
Komponentë shtesë për projektet e mëposhtme, gjenden në Aneksin nr.1

2. https://www.albaniandf.org/projekte/
7
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1. Projekti për zhvillimin e integruar urban dhe turizmin
Data efektive e nisjes së projektit: Fundi i Prillit 2017
Kohëzgjatja: 5 vite
Objektivi: Përmirësimi i infrastrukturës urbane, nxitja e turizmit dhe forcimi i kapaciteteve
institucionale për të mbështetur turizmin dhe zhvillimin e ekonomisë lokale në zonat e
përzgjedhura në jug të Shqipërisë
Përfituesit: Qendrat urbane të Sarandës, Gjirokastrës, Beratit, Përmetit dhe përgjatë
korridorit turistik që kalon në këtë rajon, 84 mijë banorë dhe 300 mijë turistë
Data e pritshme e përfundimit: Korrik 2022
Status: Në progres
2. Programi Punët në Komunitet IV “Zhvillimi I Alpeve Shqiptare dhe Zonës Bregdetare”
Data efektive e nisjes së projektit: Gjashtëmujori i dytë i vitit 2015
Kohëzgjatja: 4 vite
Objektivi: Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm social-ekonomik në komunitetet me potencial
të lartë turistik, nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës së integruar publike duke
respektuar mjedisin dhe ruajtur trashëgiminë kulturore dhe historike.
Data e pritshme e përfundimit: Për shkak të problematikave në zonën bregdetare të Jugut,
data e përfundimit të projektit është shtyrë me 1 vit deri në shtator 2020
Status: Në progres
3. Projekti “InnoXenia”: Inovacioni në Turizëm në rajonin e gjërë Adriatik
Buxheti i projektit: 1,055,190 Euro
Data efektive e nisjes së projektit: Janar 2018
Kohëzgjatja: 21 muaj
Objektivi: Përmirësimi i kapacitetit të inovacionit në sektorin e turizmit, duke u mbështetur
në produkte, proçese dhe shërbime të reja, që mund të plotësojnë ofertat turistike
kulturore dhe natyrore të rajonit.
Data e përfundimit: Shtator 2019
Status: Finalizuar
Burimi:https://www.albaniandf.org/ëp-content/uploads/2020/04/Raporti-Vjetor-2019.pdf
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PËRMBLEDHJE E SISTEMIT TË TAKSAVE
DHE TATIMEVE NË SEKTORIN E TURIZMIT
Seksioni më poshtë paraqet një panoramikë të përgjithshme të tarifave dhe taksave të
aplikuara në Republikën e Shqipërisë.
2.1.

Vështrim i përgjithshëm mbi tarifat dhe taksat

•

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar3

Tatimi mbi vlerën e shtuar
Norma Standarte

20%

Aplikohet për të gjitha bizneset që tejkalojnë pragun prej 5 milion lekësh
(afërsisht 36,700 EUR)4.

Normë e reduktuar

0%/6%

Eksportet, etj
Shërbime postare,
Shërbime shëndetësore;
Ndihma sociale;
Shërbime edukative;
Shërbime financiare dhe sigurimesh;
Etj

Përjashtuara

Periudha e
rimbursimit

30/60 ditë

Të tjera mbi TVSH

•

Tatimpaguesi mund të aplikojë për rimbursim të TVSH-së vetëm nëse
bilanci i TVSH-së i kalon 400,000 lekë dhe është mbartur për më shumë
se 3 muaj radhazi.
Periudha e rimbursimit kryhet brenda 30 ditëve për eksportuesit dhe 60
ditë për tatimpaguesit e tjerë.
Periudha standarde e TVSH-së është 1 muaj dhe deklarimet mujore
standarde të TVSH-së përbëhen nga librat e TVSH-së dhe deklarata e
TVSH-së.

Tatimi mbi të Ardhurat5

Shkalla aktuale e Tatimit mbi fitimin në Shqipëri është një normë e sheshtë prej 15%. Tatimi
mbi fitimin përllogaritet nga tatimpaguesi duke rregulluar fitimin kontabël për të gjithë të
ardhurave e patatueshme dhe shpenzimet e pazbritshme. Normat e reduktuara të taksave
përftohen nga kompanitë që gjenerojnë një qarkullim vjetor më pak se 8,000,000 Lekë.

3. https://www.tatime.gov.al/c/6/71/tatimi-mbi-vleren-e-shtuar
4. Duke filluar nga 2021, limiti i regjistrimit për TVSH do të jetë 10 milion leke. Ky limit është i aplikueshëm dhe
për profesionet e lira.
5. https://www.tatime.gov.al/c/6/70/tatimi-mbi-te-ardhurat
9

PAKETE INFORMUESE – SEKTORI TURIZMIT

Normat e mëposhtme të tatim fitimit janë të aplikueshme6:
Qarkullimi vjetor (ALL)

Norma e tatimit

Nga

Në

0

14,000,000

5%

14,000,001

dhe mbi

15%

Periudha tatimore fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik.
•

Tatimi në burim

Të gjitha njësitë rezidente në Republikën e Shqipërisë janë të detyruar të mbajnë tatimin në
masën 15% nga pagesat e mëposhtme bruto me burim në Republika e Shqipërisë, përveç
nëse një Marrëveshje për Tatimin e dyfishtë parashikon ndryshe:
ndarjet e fitimit;
interesat;
pagesat për të drejtat e autorit dhe për pronësinë intelektuale;
pagesat për shërbimet teknike, shërbimet e menaxhimit, shërbimet financiare dhe
ato të sigurimit;
pagesat për menaxhimin dhe pjesëmarrjen në këshillat drejtues;
pagesat për ndërtimin, instalimin, montimin ose për punë mbikëqyrëse që lidhen me
to;
pagesat për qeratë;
pagesat për shfaqjet e aktorëve, të muzikantëve ose sportistëve, përfshirë pagesa
të tilla që u bëhen personave, të cilët punësojnë artistë ose sportistë apo
ndërmjetësojnë për shfaqjet e tyre.
Lidhur me tatimin mbi dividentin, shkalla e aplikueshme është 8%.
•

Tatimi mbi të ardhura personale dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore

Tatimi mbi të ardhurat paguhen mbi të ardhurat që individët realizojne nga burime të
ndryshme në Shqipëri dhe / ose jashtë saj gjatë një viti kalendarik.
Tatimi mbi të ardhurat personale në Shqipëri aplikohet në një shkallë progresive si më
poshtë:
Baza e tatueshme

Norma

ALL 0- 30,000

0%

ALL 30,001 - 150,000

13% për shumën mbi 30,000 lekë

Mbi 150,001 lekë

15,600 lekë + 23% të shumës mbi 150,000 lekë

6. Duke filluar nga 2021, normat tatimore priten të ndryshohen si në vijim:
• 0% për tatimpaguesit me të ardhura deri në 14 000 000 lekë në vit.
• 15% për tatimpaguesit me të ardhura mbi 14 000 000 lekë në vit.
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Punonjësit, të vetëpunësuarit, punëdhënësit dhe personat e tjerë që marrin të ardhura të
rregullta nga burime të ndryshme, i nënshtrohen Kontributeve Sociale dhe Shëndetësore në
tarifat e mëposhtme:
Norma e sigurimeve shoqërore

Norma e sigurimeve shëndetësore

Punëdhënësi

15%

1.7%

Punëmarrësi

9.5%

1.7%

Total

24.5%

3.4%

Të vetëpunësuarit paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të cilat
përbëhen nga 3.4% sigurime shëndetësore për dyfishin e pages minimale mujore, si dhe
23% të pages minimale mujore sigurime shoqërore.
2.2.

Tarifat dhe taksa specifike për industrinë

Turizmi është një nga sektorët strategjik të vendit, dhe për rrjedhojë ka disa politika fiskale
incentivuese krahasimisht me sektorët e tjerë.
Shkalla e TVSH
Shkallë 6% për strukturat akomoduese “Hotel/Resort me pesë yje, status special”.
Shkalla e tatim fitimit
Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special” përjashtohen nga tatim fitimi.

Taksa e ndërtesës
Përjashtohen nga taksa e ndërtesës strukturat e akomodimit me 4 dhe 5 yje hotel/resort, me status special”
sipas parashikimeve të Ligjit “Për Turizmin” dhe të cilët janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe
njohur ndërkombëtarisht “brand name”.
Taksa e impaktit në infrastrukturë
Përjashtohen nga taksa e impaktit në infrastrukturë strukturat e akomodimit me 4 dhe 5 yje hotel/resort,
me status special” sipas parashikimeve të Ligjit “Për Turizmin” dhe të cilët janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”.
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MEKANIZMA NXITËS PËR SEKTORIN E
TURIZMIT
•

Incentiva fiskale

Lidhur me shkallën e aplikimit të TVSH-së
Shkalla e reduktuar e tatimit mbi vlerën e shtuar prej 6% aplikohet për furnizimin e shërbimit
të akomodimit brenda strukturave akomoduese “Hotel/Resort me 5 yje, status special”, në
fuqi që prej Janarit 2018. Kjo ulje në TVSH u zbatua me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr.71/2017
“Për një Shtesë në Ligjin Nr.92/2014 “Për TVSH” i ndryshuar. TVSH 6% do të zbatohet
vetëm mbi furnizimin e akomodimit ose “akomodim+ mëngjes” (në rastet kur është pjesë e
paketave), dhe filloi të aplikohet nga Qershor 2017.
Lidhur me shkallën e aplikimit të tatim fitimit
Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas
përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare
të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”, përjashtohen nga tatim-fitimi7.
Procedurat për marrjen e statusit të veçantë “Investitor në strukturë akomoduese me 4 ose
5 yje” kalojnë në hapat sa më poshtë:
Përgatitet dhe plotësohet dokumentacioni i nevojshëm, detajuar në vazhdim;
Dërgohet aplikimi pranë strukturave përgjegjese nëpërmjet postës ose pranë ministrisë përgjegjëse për turizmin,
në adresën e përcaktuar në dokumentet për pranimin e aplikimeve;
Shqyrtohet aplikimi nga komisioni i ngritur, përgatitet raporti përfundimtar i tyre;
Komisioni dërgon raportin tek ministri përgjegjës për turizmin i cili aprovon ose jo raportin e dërguar;
Në rast aprovimi, ministri përgjegjës i propozon Këshillit të ministrave dhënien e statusit;
Aprovohet ose refuzohet dhënia e statusit të veçantë “Investitor në strukturë akomoduese me 4 ose 5 yje, status
special”

7. Përjashtimi nga tatimi mbi fitimin, i parashikuar sipas këtij paragrafi, aplikohet për një periudhë 10-vjeçare për ato
struktura, të cilat përfitojnë statusin special deri në dhjetor 2024
12
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•

Kriteret që duhet të plotësojë aplikuesi për marrjen e statusit të veçantë “Investitor
në strukturë akomoduese me 4 ose 5 yje, status special”
Kriteri 1
a) është investitor në një strukturë akomoduese me 4 ose 5
yje, në Republikën e Shqipërisë,
të certifikuar si e tillë nga
struktura përgjegjëse, sipas
këtij ligji;

Kriteri 2
Kritere të përgjithshme,
detajuar si më poshtë

Kriteri 3
Kritere të veçanta, detajuar
si më poshtë

b) vlera e investimit është
të paktën 8 milionë euro për
ndërtimin e strukturës akomoduese me 4 yje dhe të paktën
15 milionë euro për ndërtimin
e strukturës akomoduese me
5 yje.

•

Kriteret e përgjithshme të kualifikimit që duhet të plotësohen njëkohësisht nga
aplikuesi janë, si më poshtë vijon:

a)

Të investojë në ndërtimin e një strukture akomoduese me 4 ose 5 yje, në zonat me
përparësi zhvillimin e turizmit, dhe struktura e ndërtuar të certifikohet si e tillë nga
struktura përgjegjëse.

b)

Të ketë lidhur kontratë të vlefshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së statusit, me një
operator menaxhues të strukturave akomoduese me 4 ose 5 yje, status special, i
cili plotëson kriteret e mëposhtme ose, në rastin kur aplikuesi do të menaxhojë
vetë këto struktura, ai duhet të paraqesë dokumentacionin që vërteton plotësimin e
këtyre kritereve:

i.
Nëse aplikon për statusin special për 4 yje, të ketë investuar në ndërtimin
		
dhe/ose menaxhon të paktën 5 (pesë) struktura akomoduese në fushën e
		
turizmit, të cilat janë të licencuara me 4 dhe/ose 5 yje nga autoritetet
		
kompetente për këtë licencim të vendeve ku ndodhen strukturat akomoduese
		
dhe nëse aplikon për statusin special për 5 yje të ketë ndërtuar dhe/ose
		
menaxhon të paktën 5 (pesë) struktura akomoduese në fushën e turizmit, të
		
cilat janë të licencuara me 5 yje nga autoritetet kompetente për këtë licencim
		
të vendeve ku ndodhen strukturat akomoduese;
ii.
Këto struktura akomoduese janë në pronësinë direkte të aplikuesit dhe/ose
		
operatorit menaxhues ose administrohen nga ata nëpërmjet kontratave të
		
menaxhimit, të qirasë, të kontratave frachising apo të ngjashme me to; si dhe
iii.
Strukturat akomoduese ndodhen në të paktën 3 vende të Bashkimit Evropian;
		apo
		
		

Në rastet kur strukturat akomoduese nuk ndodhen në të paktën 3 vende
të Bashkimit Evropian, atëherë aplikuesi duhet të ketë investuar në ndërtimin
13
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dhe/ose menaxhon të paktën 8 (tetë) struktura akomoduese në fushën e
turizmit, të cilat janë të licencuara me 4 apo 5 yje (sipas rastit) nga autoritetet
kompetente për këtë licencim të vendeve ku ndodhen strukturat akomoduese,
të cilat ndodhen në destinacione ndërkombëtare të turizmit.

c)

Të mos ketë qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra penale
të kryera me dashje.

d)

Të ketë përmbushur të gjitha detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni vendas/i huaj
për taksat dhe tatimet.

e)

Të ushtrojë veprimtarinë sipas legjislacionit në fuqi vendas/i huaj dhe të mos jetë
objekt i procedurave të falimentimit dhe/ose likuidimit, apo i ndonjë procedure tjetër
të ngjashme, e cila mund të cënojë ndërtimin dhe/ose operimin e strukturës
akomoduese.

•

Kriteret e veçanta ekonomike dhe financiare të kualifikimit që duhet të plotësohen
njëkohësisht nga aplikuesi janë, si më poshtë:

a)

Vlera e parashikuar e investimit është të paktën 8 000 000 (tetë milionë) euro për
ndërtimin e strukturës akomoduese me 4 yje dhe të paktën 15 000 000
(pesëmbëdhjetë milionë) euro për ndërtimin e strukturës akomoduese me 5 yje;

b)

Të ketë pasur xhiro të paktën 40% të vlerës së investimit në 3 (tri) vitet financiare të
fundit të marra së bashku.

Në rast se aplikuesi është një SPV (subjekt për qëllime të veçanta)8, atëherë do të duhet
që të gjitha kriteret e kualifikimit të përcaktuara në këtë krye të plotësohen nga kompania
mëmë. Në këtë rast, kompania mëmë është përgjegjëse solidare me detyrimet kontraktuale
të SPV-së që rrjedhin nga statusi special.
Në rast se aplikuesi është një Joint Venture ose Consortium, atëherë të gjitha kriteret e
kualifikimit të dhëna në këtë krye duhet të plotësohen nga të gjitha kompanitë e Joint Venture
ose Consortium-it së bashku. Në këtë rast, të gjitha kompanitë pjesë e Joint Venture ose
Consortium-it janë së bashku përgjegjëse në mënyrë solidare me detyrimet kontraktuale të
Joint Venture ose Consortium-it, të cilat rrjedhin nga statusi special.
•

Aplikuesit, elementët përbërëse dhe dokumentacioni për aplikim

Dokumentacioni i paraqitur pranë Ministrisë përgjegjëse të turizmit duhet të jetë origjinal
ose kopje e noterizuar e tij dhe çdo dokument duhet të përmbajë nënshkrimin e personit/
personave të autorizuar që paraqesin aplikimin.

8. Koncepti mëmë dhe shoqëri e kontrolluar. Ekziston një marrëdhënie mëmë-shoqëri e kontrolluar, kur një shoqëri
tregtare sillet e vepron rregullisht, sipas orientimeve dhe udhëzimeve të një shoqërie tjetër. Ky kontroll quhet grup
Kontrollues. Konsiderohet shoqëria mëmë kur në bazë të pjesës së kapitalit të zotëruar në një shoqëri tjetër ose në
bazë të një marrëveshjeje me atë shoqëri: 1) emëron të paktën 30 për qind të administratorëve, të anëtarëve këshillit të
administrimit apo të këshillit mbikëqyrës të saj; apo 2) zotëron të paktën 30 për qind të totalit të votave në asamblenë e
përgjithshme,
14
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Dokumentet për aplikim mund të shkarkohen nga aplikuesit në faqen zyrtare të autoritetit
ose/apo mund të tërhiqen pranë ministrisë përgjegjëse për turizmin. Këto dokumente
përbëhen nga:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
		
		

të dhënat bazë që kërkohen në lidhje me aplikimin;
kërkesat e kritereve të përgjithshme për kualifikim;
kërkesat e kritereve të veçanta ekonomike dhe financiare për kualifikim;
formularët, si më poshtë vijon:
formulari i aplikimit;
formulari i njoftimit të pranimit të aplikimit;
formulari i refuzimit të aplikimit;
formulari i ankesës;
formulari i sigurimit të marrëveshjes;
formulari i kryerjes së pagesë së tarifës.
prokura, në formën e përcaktuar nga legjislacioni në fuqi, që tregon se personi
/personat që kanë nënshkruar aplikimin kanë të drejtën e nënshkrimit të saj,
në rast se aplikimi nuk paraqitet nga vetë aplikuesi.

Prokura duhet të jetë e vlefshme gjatë gjithë kohës së vlefshmërisë së aplikimit, nga
momenti i protokollimit zyrtar të aplikimit pranë autoritetit deri në momentin e hartimit
dhe të nënshkrimit të marrëveshjes së zhvillimit.
Subjektet duhet të dorëzojnë pranë ministrisë përgjegjëse për turizmin informacion të
përmbledhur lidhur me:
a)

të dhënat e subjektit aplikues dhe të kontakteve të tij;

b)

përmbledhjen ekzekutive në lidhje me veprimtarinë e aplikuesit;

c)

jetëshkrimin e drejtuesve dhe të stafit të kualifikuar, të cilët do të menaxhojnë
strukturën akomoduese;

i.
		
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
		
vii.
viii.
		
		
		
		

propozimin e projektit teknik në lidhje me strukturën akomoduese, që duhet
të përmbajë, të paktën:
projektidenë;
projektin arkitekturor;
të dhëna për standardin turistik që do të zbatohet;
të dhëna për cilësinë e infrastrukturës dhe vlerat e investimit;
planin e zbatimit, planin operacional dhe metodat për funksionimin dhe
mirëmbajtjen e investimit;
grafikun, fazat dhe afatet e realizimit të investimit; dhe
të dhëna në lidhje me të drejtën e pronësisë mbi pronën ku parashikohet
ndërtimi i strukturës akomoduese me 4 ose 5 yje status special, apo të
drejtën e përdorimit të pronës përgjatë gjithë kohëzgjatjes së statusit
(kontratë shitblerjeje, dhurimi, shkëmbimi, qiraje, enfiteoze, hua-përdorjeje
apo të tjera si këto).

d)

burimet e financimit të projektit;

e)

studimin e fizibilitetit;
15
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f)

vlerësimin e ndikimit mjedisor të projektit; si dhe

g)

vlerësimin e ndikimit social, ekonomik dhe të nivelit të punësimit, që parashikohen
të realizohen.

Subjekti aplikues, së bashku me informacionin përmbledhës (specifikuar më sipër), duhet të
dorëzojë dokumentacionin e mëposhtëm:
a)

Dokumentacionin që vërteton plotësimin e të gjitha kritereve të kualifikimit të
veçanta dh të përgjithshme, detajuar më sipër.

b)

Vërtetimet se aplikuesi është i regjistruar sipas ligjeve në fuqi dhe se ai nuk është
objekt i ndonjë procedure falimentimi dhe/ose likuidimi, apo ndonjë procedure tjetër
të ngjashme, e cila mund të cenojë ndërtimin dhe/ose operimin e strukturës
akomoduese;

c)

Vërtetimet se aplikuesi nuk është dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, për
vepra penale që lidhen me veprimtarinë profesionale.

d)

Vërtetimet se aplikuesi ka përmbushur detyrimet në lidhje me pagesat e taksave
dhe të tatimeve;

e)

Vërtetimet se aplikuesi ka përmbushur detyrimet për derdhjen e kontributeve të
sigurimeve shoqërore;

f)

Deklaratën e aplikuesit, me anë të së cilës merr përsipër dhe garanton vërtetësinë
e të dhënave dhe të dokumenteve të paraqitura në aplikim, nuk ka pengesë ligjore
për të ushtruar veprimtarinë, si dhe njeh e pranon kriteret dhe detyrimet lidhur me
aplikimin për statusin “Investitor në strukturë akomoduese me 4 ose 5 yje, status
special”;

g)

Autorizimin me shkrim nga ana e aplikuesit, me të cilin komisioni, autoriteti apo çdo
person a entitet i caktuar prej tyre, autorizohen për të kryer të gjitha verifikimet e
nevojshme të të dhënave të paraqitura në materialet e aplikimit;

h)

Vërtetimin e pagesës së tarifës së aplikimit;

i)

Sigurimin e marrëveshjes, në formë dhe përmbajtje, sipas përcaktimeve të bëra në
marrëveshjen tip bashkëlidhur këtij vendimi.

Dokumentacioni dhe/ose vërtetimet e kërkuara më sipër paraqiten në format origjinal
ose kopje të noterizuara. Nëse ndonjë nga dokumentet e sipërpërmendura nuk lëshohet
në shtetin e origjinës, atëherë mjafton një vetëdeklarim me shkrim nga ana e subjektit të
huaj të interesuar, në të cilin të vendosen të dhënat e plota të kontakteve ku deklarimet e
aplikuesit mund të verifikohen.
Burimi: Vendim nr. 257, datë 9.5.2018 për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të
dokumentacionit për subjektet që aplikojnë për statusin “investitor në strukturë akomoduese
me 4 ose 5 yje, status special”9
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HAPI 1

1
Dorëzohet aplikimi
nëpërmjet shërbimit
postar ose pranë
ministrisë përgjegjëse për
turizmin, në adresën e
përcaktuar në dokumentet
për pranimin e aplikimeve.
(dokumentat në gjuhë të
huaj duhet të përkthehen
dhe noterizohen)
Aplikimi dorëzohet
nëpërmjet një zarfi ku
të jetë shënuar “Aplikim
për statusin e veçantë,
“Investitor në strukturë
akomoduese 4 ose 5 yje,
status special”. Të mos
hapet, përveçse në prani
të komisionit”. Zarfi duhet
të jetë i vulosur me vulën e
aplikuesit dhe të përmbajë
emrin dhe adresën e saktë
të tij.

•

2
Duhet paguar për
ministrinë përgjegjëse të
turizmit në llogari bankare,
tarifa e aplikimit:
1)për statusin investitor në
strukturë akomoduese me
4 yje 200,000 lekë
2)për statusin investitor në
strukturë akomoduese me
5 yje 300,000 lekë
Komisioni shqyrton
aplikimin dhe në
rast mangësie në
dokumentacion, aplikuesi
ka afat 15 ditë për të
plotësuar dokumentat

HAPI 3

Procedurat që ndiqen për dhënien e statusit “Investitor në strukturë akomoduese
me 4 ose 5 yje, status special”

HAPI 2

•

3
Komisioni harton një raport
përmbledhës dhe ja përcjell
Ministrit përgjegjës për
turizmin
Ministri përgjegjës për
turizmin shqyrton raportin
dhe në rast dakordësie,
i propozon Këshillit të
Ministrave dhënien e
statusit të veçantë
Në rast mosvijimi të
procedurave, refuzohet
aplikimi dhe njoftohet
aplikanti

Incentiva të tjera

Ligji “Për turizmin”, parashikon një sërë lehtësirash/mbështetje për investimet në zonat me
përparësi zhvillimin e turizmit siç janë:

1

Vënia në dispozicion e pasurive të paluajtshme shtetërore nëpërmjet kontratës simbolike 1 euro,
për një periudhë deri në 99 vjet;

2

Shpallja e porteve turistike apo pontileve të përhershme që shërbejnë si infrastrukturë
mbështetëse për strukturat turistike;

3

Vënia në dispozicion e hapësirave të plazhit për investimet pranë brigjeve të detit apo liqenit.

Burimi:https://www.investment.com.al/ëp-content/uploads/2018/11/AL-Technical-NoteVersioni-i-plote_15-10-2018.pdf

9. https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/vkm-257-2018-status-special.pdf
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04

SHËRBIMET E ZYRËS SË PUNËSIMIT,
NË RAPORT ME PUNËDHËNËSIT DHE
PUNËMARRËSIT
Në mbështetje të individëve me qëllim punësimin në sektorë të ndryshëm ekonomik, të
vetëpunësuarve apo sipërmarrjeve të reja, të individëve të prekur nga situata e COVID-19
zyra e punësimit ka implementuar programe me fokus kapitalin njerëzor. Të gjitha këto
programe, kanë themel të fortë ligjin nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”. Si më poshtë,
japim një platforme të përgjithshme të programeve:
4.1.

Programi i punëve publike në komunite

Është një program 12 mujor, i cili ka qëllim përfshirjen në tregun e punës të punëkërkuesve
të papunë afatgjatë nëpërmjet ofrimit të mundësive të trajnimit dhe të punësimit part-time
në aktivitete me fokus shërbimet në dobi të komunitetit.
Kriteret e aplikimit për punëkërkuesit
1.

Punëkërkuesit me të drejtë përfitimi janë të gjithë punëkërkuesit e papunë të
regjistruar dhe aktivë, për jo më pak se 12 muaj në zyrën e punës, të moshës mbi 25
vjeç, pasi të kenë marrë shërbimet e nevojshme të punësimit të përcaktuara në
legjislacionin në fuqi nga specialisti përkatës i punësimit. Nevojat dhe profili i
punëkërkuesit duhet të përshtatet me kërkesat për aftësi të vendit të punës që
siguron programi për ta.

2.

Punëkërkuesit, pjesëmarrës në këtë program, në rast largimi, mund të zëvendësohen
vetëm gjatë tre mujorit të parë të programit.

3.

Një punëkërkues mund të marrë pjesë vetëm një herë në këtë program brenda një
periudhë pesëvjeçare

Kriteret e aplikimit për punëdhënësin
1.
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Punëdhënësit (të regjistruar në zyrën e punës) me të drejtë përfitimi në këtë program
janë:
i.
organizata jofitimprurëse,
ii.
organizata vullnetare,
iii.
organizata të shoqërisë civile,
iv.
biznese sociale/sipërrmarje sociale/ndërmarrje sociale,
v.
organizata publike shtetërore
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2.

Punëdhënësit duhet të jenë të specializuar në fushat: shërbimet e kujdesit për
fëmijët;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

shërbime të kujdesit shëndetësor dhe social;
shërbime të rehabilitimit të ish-përdoruesve të substancave narkotike;
punime dhe shërbime për komunitetin dhe mjedisin;
shërbime këshillimi dhe informacioni;
shërbime Rinore;
sport;
art, turizëm dhe kulturë;

3.

Punëdhënësit, duhet të jenë të regjistruar sipas legjislaciont përkatës në fuqi dhe
të kryejnë aktivitete në përputhje me qëllimin e përcaktuar në aktet ligjore e nënligjore
që rregullojnë veprimtarinë e tyre, duhet të kenë shlyer detyrimet tatimore, mbartin
të gjitha përgjegjësitë dhe detyrimet e mbikëqyrjes dhe punësimit, sipas legjislacionit
në fuqi.

4.

Punëdhënësit kanë të drejtë të aplikojnë për maksimumi dy grupe, me numër jo më
të madh se 7 punëkërkues të papunë secili grup.

5.

Punëdhënësi ka për detyrë të vendosë një mbikëqyrës për çdo grup përfituesish nga
1 në 14 pjesëmarrës, i cili mund të punojë deri në 40 orë në javë.

6.

Në rast largimi të mbikëqyrësit, punëdhënësi është i detyruar ta zëvendësojë atë,
duke njoftuar në AKPA, dhe kjo e fundit të japë miratimin. Në rast të kundërt, duhet
të kthejë 100% të subvencioneve të përfituara për pjesën e punëdhënësit.

7.

Mbikëqyrësi ka për detyrë të ndjekë me përpikmëri mbikëqyrjen e punëkërkuesve
pjesëmarrës në program

Mbështetja e përfituesve në prizmin e punëkërkuesve dhe punëdhënësve
a)

Për punëkërkuesit e papunë pjesëmarrës në program:

1.

Financim i pagës në shumën 50% të pagës minimale në shkallë vendi të përcaktuar
sipas legjislacionit në fuqi.

2.

Kupon për trajnim të punëkërkuesve të papunë pjesëmarrës në program deri në
20,000 lekë, në rastet kur trajnimet e miratuara nuk ofrohen nga ofruesit publikë të
arsimit dhe formimit profesional.

3.

Për përfituesit jetimë, prindër të vetëm me fëmijë nën 6 vjeç, prindërit e fëmijëve
me aftësi të kufizuara, viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit, viktimat e
dhunës në familje ose të dhunës me bazë gjinore, përfitues të ndihmës ekonomike,
romë dhe egjyptianë mbulohen edhe shpenzime të tjera si më poshtë:
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i.
bonus për shpenzimet e transportit mbulohen për të gjitha kategoritë e
		
mësipërme; të cilët kanë vendbanimin mbi 2 km nga vendi i punës, në vlerën
		
prej 1,600 lekë në muaj;
ii.
për prindërit e vetëm me një fëmijë nën gjashtë vjeҫ jep një bonus në vlerën
		
prej 3.000 lekë në muaj për ndjekjen e kopshteve dhe çerdheve për fëmijët në
		ngarkim.
iii.
Financim deri në shumën 100.000 lekë (njëqind mijë) por jo më shumë se
		
200.000 (dyqind mijë) lekë, nëse punëson më shumë se dy persona, për
		
përshtatjen e arsyeshme të vendit të punës për personat me aftësi të kufizuar
b) Për punëdhënësin pjesëmarrës në program:
1.

Për mbikëqyrësin financim i pagës në shumën:

i.
50% të pagës mesatare në shkallë vendi të përcaktuar sipas legjislacionit në
		
fuqi, për grupin nga 1-7 punëkërkues të papunë pjesëmarrës, për 20 orë në
		javë.
ii.
100% të pagës mesatare në shkallë vendi të përcaktuar sipas legjislacionit në
		
fuqi, për grupin nga 1-14 punëkërkues të papunë pjesëmarrës, për 40 orë në
		javë.
2.

Kontributet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore (pjesën e kontributeve të
punëdhënësit), të llogaritura në bazë të pagës mesatare në shkallë vendi, të ofruara
gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit.

3.

Tarifë për mbulimin e shpenzimeve materiale të nevojshme për zbatimin e projekteve
të punësimit në komunitet, në shumën totale deri në 10,000 lekë për çdo përfitues,
këto të justifikuara me fatura tatimore sipas legjislacionit në fuqi.

Burimi: Procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të punëve publike në
komunitet.
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4.2.

Programi i punësimit të personave të dalë të papunë si pasojë e COVID-19 nga
data 10 mars 2020 deri në datën 23 qershor 2020, nëpërmjet financimit të
sigurimeve të detyrueshme.

•

Kriteret e aplikimit
Për punëkërkuesit

Për punëdhënësit

1. Punëkërkuesit me të drejtë përfitimi janë të gjithë a) të jenë shoqëri tregtare të regjistruara,
punëkërkuesit e papunë që kanë dalë të papunë si pasojë e
COVID 19, të cilët deklarojnë që kanë qenë të punësuar, por b) të jenë subjekt i pagimit të taksave dhe të jenë të
nuk evidentohen si të tillë në Drejtorinë e Përgjithshme të regjistruar si punëdhënës pranë autoriteteve tatimore;
Tatimeve dhe regjistrohen në zyrën e punës.
c) të mos kenë shkelur legjislacionin për punësimin në dy
2. Punëkërkuesi nuk mund të zëvendësohet.
vitet e fundit para shpalljes së gjendjes së pandemisë;
3. Një punëkërkues mund të marrë pjesë vetëm një herë d) të ofrojnë punë me kohë të plotë, për një minimum prej
në këtë program.
40 (dyzet) orësh në javë, me një pagesë mujore jo më pak
se paga minimale;
e) vendi i punës i financuar nga ky program duhet të vijë
si rezultat i rritjes së fuqisë punëtore në aktivitetin e
punëdhënësit;
f) të jenë shoqëri tregtare, të cilat nuk kanë detyrime
ndaj organeve tatimore para datës 10 mars, në bazë të
akteve normative në fuqi, ose, në momentin e aplikimit në
program, të vërtetojnë se:
i. kanë lidhur marrëveshjet përkatëse për shlyerjen
e këtyre detyrimeve dhe janë të rregullta në
shlyerjen e tyre;
ii. kanë shlyer detyrimet, por kanë ende pa paguar
gjobat;
iii. kanë shlyer detyrimet ose kanë vendosur
garanci bankare për shumën e plotë të detyrimit
dhe janë në proces të apelimit administrativ e në
procese gjyqësore me organet tatimore.

Programi, përfituesit dhe mbështetja
1.

Programi i punësimit është një program njëvjeçar punësimi, në të cilin profili dhe
nevojat e punëkërkuesit përshtaten me vendin e lirë nga punëdhënësi;

2.

Paga përcaktohet në kontratën e punës, në përputhje me pozicionin përkatës dhe
nivelin e pagave në treg.

3.

Programi subvencionon kostot e financimit të sigurimeve të detyrueshme (kontribut
i punëdhënësit dhe punëmarrësit) në masën 100 (njëqind) %, të llogarituara në bazë
të pagës minimale në shkallë vendi, të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi, të
ofruara gjatë të gjithë kohëzgjatjes së programit, të kompensuara çdo muaj.

Burimi: Procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes së punësimit
nëpërmjet punësimit të personave të dalë të papunë si pasojë e COVID-19

21

PAKETE INFORMUESE – SEKTORI TURIZMIT

4.3.

Programi i nxitjes së punësimit nëpërmjet vetëpunësimit

Është program një vjeçar, me qëllim nxitjen e vetëpunësimit nëpërmjet krijimit të
sipërmarrjeve të reja të punëkërkuesve të papunë të interesuar.
Mbulohen shpenzimet për:
a) grantin për hapjen e biznesit të ri;
b) vlerësimin e planeve të biznesit.
4.3.1. Kriteret për aplikim, përfituesit dhe mbështetja
Për të aplikuar në program:
1)

Aplikuesi duhet të jetë punëkërkues i papunë i regjistruar në strukturën vendore të
punësimit;

2)

Duhet të ketë një ide biznesi, e cila nuk është në kundërshtim me kriteret e
konkurrueshmërisë dhe që deklarohet në bazë të një formulari të posaçëm që
përmban:
i.
ii.
iii.
iv.

përshkrimin e idesë së biznesit;
relevancën (rëndësinë);
burimet e nevojshme për realizimin e biznesit;
vlerësimin e gjendjes së mjediseve ku do të zhvillohet biznesi.

3)

Punëkërkuesi duhet të marrë pjesë personalisht në të gjitha hallkat e procesit.

4)

Punëkërkuesi mund të përfitojë vetëm një herë nga programi.

5)

Shpenzimet për vlerësimin e planit të biznesit të të gjithë pjesëmarrësve, në vlerën
jo më shumë se 3000 lekë për çdo plan biznesi, mbulohen nga AKPA-ja (Agjencia
Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive), nga zëri i buxhetit “Programet e nxitjes së
punësimit”.

6)

Programi subvencionon të gjithë të përzgjedhurit deri në masën 500’000 lekë.

7)

Shpenzimet që nuk mbulohen nga granti i financuar:

i.
blerja e pasurive të patundshme;
ii.
çdo shpenzim që nuk lidhet dhe nuk përfshihet në planin e biznesit të
		miratuar;
iii.
shpenzimet e kryera përpara nënshkrimit të marrëveshjes së grantit;
iv.
pagat, shpërblimet, qiraja dhe shpenzimet e tjera administrative.
Burimi: Vendim Nr. 343, datë 29/04/2020 për Procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin
e programit të nxitjes nëpërmjet vetëpunësimit.
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4.4.

Programi i nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit, formimit në punë dhe
praktikave profesionale

•

Kriteret për aplikim
Për punëdhënesit

Për punëkërkuesit

a) të jenë shoqëri tregtare të regjistruara, për jo më pak 1. Punëkërkuesit me të drejtë përfitimi janë tëgjithë
se 6 muaj;
punëkërkuesit e papunë të regjistruar dhe aktivë, për jo më
pak se 3 (tre) muaj në zyrën e punës. Nevojat dhe profili i
b) të mos jenë në proces falimentimi;
punëkërkuesit duhet të përshtaten me kërkesat për aftësi
të vendit të lirë të punës të ofruar nga punëdhënësi.
c) të jenë subjekt i pagimit të taksave dhe të jenë të
regjistruar si punëdhënës pranë autoriteteve tatimore;
2. Punëkërkuesi, pjesëmarrës në programet nuk mund të
zëvendësohet.
d) të mos kenë shkelur legjislacionin për punësimin në dy
vitet e fundit para aplikimit në program;
3. Një punëkërkues mund të marrë pjesë vetëmnjë herë në
e) të kenë paguar rregullisht të gjitha sigurimet
edetyrueshme shëndetësore dhe shoqërore;

të njëjtin program brenda një periudhe pesëvjeçare.

f) të ofrojnë punë me kohë të plotë, për një minimum prej
40 (dyzet) orësh në javë, me një pagesë mujore jo më pak
se paga minimale. Punësimi me kohë të pjesshme ose
punët sezonale afatshkurtra nuk përfitojnë subvencionim;
g)
të jenë shoqëri tregtare, të cilat nuk kanë
detyrime ndaj organeve tatimore ose, në momentin e
aplikimit në program, të vërtetojnë se:
i. kanë lidhur marrëveshjet përkatëse për shlyerjen
e këtyre detyrimeve dhe janë të rregullta në
shlyerjen e tyre;
ii. kanë shlyer detyrimet, por kanë ende pa paguar
gjobat;
iii. kanë shlyer detyrimet ose kanë vendosur
garanci bankare për shumën e plotë të detyrimit
dhe janë në proces të apelimit administrativ e në
procese gjyqësore me organet tatimore;
h) vendi i punës i financuar nga ky program duhet të vijë
si rezultat i rritjes së fuqisë punëtore në aktivitetin e
punëdhënësit;
i) nuk duhet të ketë pakësuar numrin e të
punësuarve, duke reduktuar fuqinë punëtore
brenda 4 (katër) muajve të kaluar.
Punëdhënësit kanë të drejtë të aplikojnë në më shumë
se një program për një numër punëkërkuesish jo më të
madh se 20 (njëzet) % të fuqisë punëtore aktuale, por jo
më shumë se 21 (njëzet e një) pjesëmarrës. Punëdhënësit
me më pak se 5 (pesë) punonjës mund të aplikojnë për
maksimumi dy pjesëmarrës.
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4.5. Programet të tjera
Programi i punësimit
a)

programi i punësimit është një program një vjeçar punësimi;

b)

paga përcaktohet në kontratën e punës, në përputhje me pozicionin përkatës dhe
nivelin e pagave në treg;

c)

punëkërkuesit e papunë me të drejtë përfitimi janë nga kategoritë e mëposhtme:

i.
të rinjtë me moshë nën 29 (njëzet e nëntë) vjeç;
ii.
punëkërkuesit e papunë afatgjatë;
iii.
punëkërkuesit me moshë mbi 45 (dyzet e pesë) vjeç;
iv.
punëkërkuesit e papunë të pakualifikuar;
v.
punëkërkues të papunë, të kthyer prej jo më shumë se 2 (dy) vjetësh nga
		emigracioni;
vi.
punëkërkuesit që përfitojnë ndihmë ekonomike, duke trajtuar me prioritet
		
përfituesit e ndihmës ekonomike, që parashikohet të dalin nga skema e
		
ndihmës ekonomike në vitin përkatës dhe atë pasardhës;
vii.
punëkërkuesit që marrin pagesa papunësie për më shumë se 3 (tre) muaj;
viii. personat me aftësi të kufizuara;
ix.
viktimat e trafikimit, të dhunës me bazë gjinore dhe viktimat e dhunës në
		familje;
x.
punëkërkuesit nga komuniteti rom dhe egjiptian;
xi.
personat që kanë përfunduar kursin e formimit profesional ose programin e
		
formimit nëpërmjet punës dhe janë ende të papunë 6 (gjashtë) muaj pas
		përfundimit;
ç)

programi subvencionon kostot e mëposhtme:

i.
kontributet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore (pjesë e kontributit
		
të punëdhënësit), të llogaritura në bazë të pagës minimale në shkallë vendi,
		
të ofruara gjatë të gjithë kohëzgjatjes së punësimit, të kompensuara çdo
		muaj;
ii.
financimin e pagës në shumën 100 (njëqind)% të pagës minimale në shkallë
		
vendi, të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi:
		
- për 4 (katër) muaj, për të gjithë pjesëmarrësit në program, të kompensuara
		
në muajin e pestë dhe të gjashtë të kontratës, dhe në muajt e njëmbëdhjetë
		
dhe të dymbëdhjetë të kontratës;
		
- për 6 (gjashtë) muaj, për pjesëmarrësit, të cilët janë viktima të trafikimit,
		
të dhunës në familje apo viktima të dhunës me baza gjinore, romë dhe
		
egjiptianë, të kompensuara në muajin e katërt, të pestë, të gjashtë, të shtatë,
		
të njëmbëdhjetë dhe të dymbëdhjetë të kontratës;
		
- për 12 (dymbëdhjetë) muaj për pjesëmarrësit, persona me aftësi të
		
kufizuara, të kompensuara çdo muaj.
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Programi i formimit nëpërmjet punës
a)

ka si qëllim trajnimin në punë të punëkërkuesve, sipas nevojave të profilit të punës
të kërkuar nga punëkërkuesit dhe përshtatur me nevojat e punëdhënësit;

b)

kohëzgjatja e subvencionimit do të jetë për një periudhë katërmujore për të gjitha
profesionet;

c)

plani individual i trajnimit hartohet nga punëdhënësi e miratohet nga strukturat
përkatëse të institucionit përgjegjës për punësimin dhe aftësitë;

ç)

çdo punëdhënës cakton të paktën një trajner për çdo grup përfituesish, nga një deri
në shtatë persona përfitues, të përfshirë në program;

d)

përfitues i këtij programi është punëkërkuesi I papunë dhe i pakualifikuar në
profesionin e interesuar;

dh)

programi subvencionon kostot e mëposhtme:

i.
kontributet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore (pjesën e
		
kontributeve të punëdhënësit), të llogaritura në bazë të pagës minimale në
		
shkallë vendi, të ofruara gjatë gjithë kohëzgjatjes së formimit, të kompensuara
		çdo muaj;
ii.
financimin e pagës në shumën 100 (njëqind)% të pagës minimale në shkallë
		
vendi të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi, të kompensuara çdo muaj;
iii.
kontributet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore (pjesën e
		
kontributeve të punëdhënësit) për tetë muajt e ardhshëm, të llogaritura në
		
bazë të pagës minimale në shkallë vendi, në rastet, kur, pas përfundimit të
		
formimit nëpërmjet punës, punëdhënësi lidh kontratë punësimi të paktën
		
tetëmujore me punëmarrësin pas përfundimit të programit;
iv.
pagesën për mentorin në vlerën 2 000 (dy mijë) lekë për çdo përfitues,
		
pjesëmarrës të angazhuar nga ky punëdhënës.
Programi i praktikave profesionale
a)

ka si qëllim të garantojë tranzicion të shpejtë në tregun e punës, në të njëjtën fushë
ose në një fushë të ngjashme me atë, në të cilën ka studiuar i diplomuari, për një
kohëzgjatje 6-mujore;

b)

përfitues janë të gjithë punëkërkuesit e papunë, të cilët janë të sapodiplomuar, deri
në 24 (njëzet e katër) muajt e fundit pas diplomimit, të cilët janë regjistruar si
punëkërkues të papunë;

c)

programi subvencionon kostot e mëposhtme:
i.

kontributet për sigurimin nga aksidentet në punë;
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ii.
financim i pagës në shumën 50 (pesëdhjetë)% të pagës minimale në shkallë
vendi, të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi, të kompensuara çdo muaj.
Përveç subvencionimit të kostove të mbuluara nga këto programe, për përfituesit jetimë,
prindër të vetëm me fëmijë nën 6 (gjashtë) vjeç, prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara,
viktimat e viktimat e mundshme të trafikimit, viktimat e dhunës në familje ose të dhunës
me bazë gjinore, përfitues të ndihmës ekonomike mbulohen edhe shpenzime të tjera, si më
poshtë vijojnë:
a)

bonuse për shpenzimet e transportit mbulohen për të gjitha kategoritë e mësipërme,
të cilat kanë vendbanimin mbi 2 (dy) km nga vendi i punës, në vlerën prej 1,600 (një
mijë e gjashtëqind) lekësh në muaj;

b)

për prindërit e vetëm me një fëmijë nën 6 (gjashtë) vjeç jepet një bonus në vlerën
prej 3 000 (tre mijë) lekësh në muaj për ndjekjen e kopshteve dhe të çerdheve për
fëmijët në ngarkim;

c)

deri në shumën 200 000 (dyqind mijë) lekë për përshtatjen e arsyeshme të vendit të
punës për personat me aftësi të kufizuara për punëdhënësit.

Burimi: FZ nr. 3 dt 20/01/2020, botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare.
Shtojca 1
Projekti për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turizmin (PZHIUT)
Aktorët kryesorë: Banka Botërore, Ministrinë e Zhvillimit Urban, Ministrinë e Infrastrukturës
dhe Energjisë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
Financuesi: Banka Botërore
Vlera e financuar: 63.8 milionë Euro (me TVSH)
Programi Punët në Komuntet IV “Zhvillimi i Alpeve Shqiptare dhe Zonës Bregdetare”
Aktorët kryesorë: Banka për Zhvillim e Këshillit të Europës (CEB), Qeveria Shqiptare dhe
NJQV-të përfituese (Njësitë e Qeverisjes Vendore), WBIF (Western Balkans Investment
Frameëork).
Burimet e financimit: 28.7 milionë euro kredi nga CEB, 1 milion Euro grant nga CEB Social
Dividend Account (SDA), një kontribut 6 milionë Euro nga Qeveria e Shqipërisë dhe NJQV
përfituese, si dhe një 1 milion Euro grant nga WBIF.
Projekti “InnoXenia”: Inovacioni në Turizëm në rajonin e gjerë Adriatik - Jon
Aktorët kryesorë: Bashkimi Europian, Programi ADRION
Buxheti i projektit: 1,055,190 Euro
Buxheti i projektit për FSHZH (Fondin Shqiptar të Zhvillimit): 90,000 Euro
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