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Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: Zhvillimi i sektorit privat përmes zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit  

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: € 19,779.19;  Bashkënfinancimi (nëse ka) € 24,255.81 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/04/2018 
Përfundimi:  31/01/2019 

Organizata 
implementuese: 

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Rr. Perandori Justinian # 132, Prishtinë, 10000, Kosovë 
info@amchamksv.org; +383 38 609 012 
www.amchamksv.org 

Grupet e synuara: 1. Bizneset e sektorit privat, me fokus të veçantë në kompanitë e sektorit të prodhimit  

2. Ministritë e linjës (gjegjësisht Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Financave, 
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale) 

Partnerët: NA 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Projekti do të zbatohet kryesisht në Prishtinë, mirëpo do të ketë shtrirje edhe në komunat e 
tjera të Kosovës, përmes anketës që do të zhvillohet me 500 kompani. 

Qëllimi i përgjithshëm: Të analizojë aftësinë konkurruese të sektorit privat në vend dhe potencialin e tyre për t'u 
ballafaquar me konkurrencën në rritje nga MSA, të informojë bizneset mbi MSA dhe 
mundësitë që marrëveshja mundëson; të rrisë njohurinë e bizneseve dhe institucioneve për 
tema specifike në kuadër të MSA, si dhe të nxisë institucionet në përshpejtimin e hapave për 
zbatimin e planit kombëtar për zbatimin e MSA. 

Aktivitetet kryesore: 1. Zhvillimi i një ankete me 500 biznese në gjitha komunat e Kosovës 
2. Përpilimi i materialeve promovuese dhe informuese për biznese 
3. Organizimi i punëtorive tematike me biznese dhe zyrtarë publik në fushat e lëvizjes së lirë 
të mallrave dhe shërbimeve, arsimi dhe tregu i punës, dhe e drejta e pronësisë intelektuale 
4. Rishikimi i ecurisë së Kosovës në zbatimin e Planit Kombëtar për Zbatim të MSA 

Rezultatet e pritura:  1. Krijimi i një dinamike të re për plotësimin e kritereve ekonomike në kuadër të MSA për të 

rritur konkurrueshmërinë e sektorit privat dhe për të maksimizuar përfitimet nga MSA 

2. Sektori privat të jetë më i informuar mbi Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit si dhe 

proceset e integrimit evropian, me focus në komponentë ekonomik dhe tregtar 

3. Nxitja e institucioneve publike për të hartuar dhe zbatuar politika që do të rrisin 
konkurrueshmërinë e sektorit privat për t’u ballafaquar me konkurrencën në rritje nga MSA.  
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