
  

 

Ulja e varfërisë dhe përjashtimi i të varfërve në Kosovë për 
shkak të të ardhura më të larta dhe mundësi punësimi për 
gratë dhe burrat në sistemet më të qëndrueshme të tregut 

OBJEKTIVI 

150 

REZULTATET 

vende pune të krijuara / ruajtura 

PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E PROJEKTIT DHE 
REZULTATET E PRITURA 

Shërbimet e Qasjes në Treg dhe Dixhitalizimit të Biznesit 
për Kompanitë e Kosovës 

Nëntor 2018 - Qershor 2022 

REZULTATET E PRITURA 

NMVM-të përdorin mjete / shërbime të reja 
dixhitale 

800 NVMV përdorin mjete të reja dixhitale 

4000 NVMV përdorin informacione të reja dixhitale 

përmes Shërbimit të Themeluesit 

8 mjete / shërbime të reja dixhitale të zhvilluara me 

Shërbimet e Themeluesit 

NMVM-të përmirësojnë dixhitalizimin dhe 
krijojnë lidhjet e tregut 

75 NMVM përdorin shërbimet e dixhitalizimit të ofruara 
përmes Nismës për Fuqizimin Dixhital 

40 NMVM krijojnë lidhje tregu përmes Export Hub 

Këshilltarët e biznesit ofrojnë shërbime efektive 
dhe të përballueshme të dixhitalizimit për NMVM-

të 

20 konsulentë të certifikuar me certifikim dixhital të 

ndërlidhur 

50 NMVM paguajnë për shërbimet e dixhitalizimit të 

ofruara nga konsulentë të certifikuar për dixhitalizim 

70% e NMVM-ve të kënaqura me shërbimet e 

dixhitalizimit të ofruara nga konsulentë dixhitalë 

të çertifikuar 

 

AKTIVITETET E PROJEKTIT 

Rritja e efikasitetit të biznesit përmes lehtësimit 

të zbatimit të eIDAS (shërbimet e identifikimit dhe 
autentifikimitelektronik i identifikimit, dhe besimit) 

Lehtësimi i ofrimit të shërbimeve dixhitale për 
kompanitë e reja / NMVM-të përmes krijimit 
të Shërbimit Themelues 

Lehtësimi i transformimit dixhital të NMVM-ve 
përmes Shërbimeve të Dixhitalizimit të Biznesit 
në shënjestër 
Lehtësimi i ndërkombëtarizimit të NVM-ve të Kosovës 
përmes aktiviteteve të promovimit të eksportit 

Lehtësimi i përmirësimit të cilësisë së Shërbimeve të 
Dixhitalizimit të Biznesit përmes certifikimit 

REZULTATI I PRITUR 

Deri 

në 

4800 
kompani të e sektorit privat, 

punonjësit e tyre dhe popullsia e 
gjerë (e varfër) përfitojnë nga 

aktivitetet e projektit 

 
PARTNERËT KRYESORË 

Ministria Federale e Austrisë për Çështje 

Dixhitale dhe Ekonomike 

Oda Ekonomike Federale e Austrisë  

Instituti Austriak për Kërkimin e NVM-ve 

Universiteti Teknik i Grazit, dhe  

Universiteti i Danubit Krems. 

PËRFITUESIT KRYESORË 

 

Ministria e Ekonomisë dhe Mjedisit (MEE) 

NMVM-të në Kosovë 

Qeveria dhe institucionet mbështetëse të biznesit të mbështetura për t’i përmirësuar dhe 
përshtatin shërbimet dhe politikat e tyre për të siguruar qëndrueshmëri dhe përfshirjen e të 
varfërve 

 

ACCESS punon në mënyrë aktive në fuqizimin e grave dhe forcimin e barazisë gjinore. 

Me financim nga Bashkëfinancuar nga Zbatuar nga 

 


