THIRRJE PËR MBLEDHJEN E IDEVE

Programi për rritjen e punësueshmërisë në treg (IME).
Rritja e punësueshmërisë së tregut (Increasing Market Employability - IME ) është një program i
Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, i zbatuar nga Palladiumi. Në bashkëpunim me
aktorët e tregut, IME-ja përpiqet të përmirësojë cilësinë dhe ofrimin e shërbimeve mbështetëse të
biznesit, qasjen në financa dhe investime, si dhe të krijojë një mjedis që do t'u mundësojë
kompanive të ofrojnë mundësi përfshirëse për të rritur volumin e punësimeve. Këto aktivitete
synojnë të kontribuojnë në ndryshime të qëndrueshme në sektorët e turizmit aktiv, teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit (TIK) dhe agrobiznesit të qëndrueshëm, për të nxitur rritjen e tyre,
ashtu që të shndërrohen në sektorë dinamikë të cilët do të krijojnë mirëqenie dhe punësime.
Programi për rritjen e punësueshmërisë në treg synon të krijojë 2706 vende të reja pune me
kualifikim të lartë përmes zhvillimit të sektorit privat në sektorë te përzgjedhur me potencial të lartë
rritjeje. Programi kontribuon që shumë njerëz të papunë në vend, veçanërisht të rinj dhe gra, të
kenë një punësim ose vetëpunësim të qëndrueshëm dhe të denjë dhe të fitojnë të ardhura më të
larta. Rezultatet që përpiqemi të arrijmë janë si më poshtë:
•
•
•

Rezultati 1: Zhvillimi dhe rritja e kompanive në sektorët e përzgjedhur, duke përmirësuar
produktet dhe shërbimet dhe duke zgjeruar tregjet.
Rezultati 2: Përmirësimi i shërbimeve dhe përmirësimi i politikave dhe rregulloreve, të cilat
do të krijojnë një mjedis më stimulues për rritjen e kompanive në sektorët e përzgjedhur.
Rezultati 3: Kompanitë do të ofrojnë kushte pune më tërheqëse dhe gpërfshirëse për
punonjësit, veçanërisht për të rinjtë dhe gratë.

Mbështetja е mëparshme dhe aktuale e programit IME
Gjatë zbatimit, programi IME identifikoi mangësitë e tregut dhe bashkëpunoi me sektorin privat,
organizatat afariste lokale (Business Service Organizations BSO) dhe institucionet qeveritare, për
të gjeneruar mundësi ekonomike përfshirëse dhe të qëndrueshme në tre sektorët e përzgjedhur:
turizëm aktiv/aventurier, agrobiznes i qëndrueshëm dhe teknologji informacioni dhe komunikimi.
Pavarësisht sfidave të mëdha të shkaktuara nga pandemia, programi IME ka bashkëpunuar me
sukses me kompani–nxitëse të sektorëve, si dhe me organizata kyçe të biznesit në sektorët e
përzgjedhur. Nëpërmjet Fondit të Mundësive, programi IME ka bashkinvestuar në 35 projekte
zhvillimore. Përmes këtyre projekteve, IME-ja inkurajoi kompanitë që të inovojnë, të përmirësojnë
konkurrentshmërinë, të përshtatin operacionet e tyre afariste dhe të krijojnë vende të reja pune,
veçanërisht për të rinjtë dhe gratë.
IME-ja zbatoi edhe një qasje më përfshirëse mbështetjeje nëpërmjet Fondit të Mundësive, krijimit
të aleancave dhe pilotimit të praktikave inovative, si dhe bashkëpunoi me institucionet publike. Një
qasje e tillë, e kombinuar me një kuptim përfshirës të sektorëve të mbështetur, ka rezultuar në disa
ndërhyrje të suksesshme, ashtu që kompani të shumta janë organizuar në aleanca për të arritur
ndryshime sistemike konkrete dhe të qëndrueshme. Për shembull: u krijua një aleancë e
përpunuesve të vegjël të produkteve premium për të ndërtuar një model të përbashkët për
marketing dhe distribucion të produkteve të tyre në tregun vendas. Në turizëm u formua një
shoqatë/aleancë joformale me ofruesit e vegjël të shërbimeve turistike dhe operatorëve turistikë
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kryesorë, të cilët investuan në përmirësimin, diversifikimin dhe promovimin e ofertës aktive turistike
të Ohrit si destinacion, me qëllim tërheqjen e turistëve nga tregjet e BE-së perëndimore.

Qasja e re mundësoi gjithashtu që IME-ja në partneritet me Fondin për Inovacion dhe Zhvillim
Teknologjik të krijojë dhe të zbatojë dy thirrjet në vijim: 1) Digjitalizimin në bujqësi: kompanitë me
zgjidhje inovative TIK ndihmohen të finalizojnë produktet e tyre për t'i prezantuar komercialisht te
prodhuesit dhe përpunuesit dhe 2) Heronjtë startup ("Startup Heroes"): u ndihmuan disa prodhues
‘’startup’’ për të finalizuar dhe për të vendosur produktet e tyre në raftet e zinxhirëve kryesorë të
supermarketeve në të gjithë vendin.
Qëllimi i thirrjes
Qëllimi i kësaj thirrje është mbledhja e ideve për bashkëfinancimin e aktiviteteve/investimeve
përmes së cilave adresohen problemet dhe sfidat sektoriale, të cilat sigurojnë kushte që kompanitë
të rrisin konkurrentshmërinë në mënyrë të qëndrueshme, të rrisin të ardhurat e tyre dhe të
furnizuesve të tyre në sektorët e mësipërm të mbështetur nga programi IME nëpërmjet:
•

•
•
•

•
•

Përmirësimit të bashkëpunimit të kompanive me furnizuesët e tyre dhe me të gjithë aktorët
në zinxhirin e furnizimit, në mënyrë që të fuqizojnë kapacitetet dhe konkurrentshëmërinë e
zinxhirit të furnizimit,
Përmirësimit të cilësisë së produkteve dhe shërbimeve, optimizimit të proceseve, rritjes së
produktivitetit dhe rritjes së përshpejtuar, rritjes së shitjeve dhe qasjes në tregje të reja,
Përmirësimit të shërbimeve të biznesit dhe rritjes sistematike në sektorë të përzgjedhur,
duke fuqizuar kapacitetet e ofruesve të shërbimeve të zhvillimit të biznesit,
Përmirësimit të kapaciteteve për përfaqësim dhe dialog publik privat për reforma dhe
zgjidhjen e problemeve kryesore me të cilat përballen sektorët,
Përmirësimit të kapaciteteve për menaxhimin e burimeve njerëzore në sektorin privat, për
të krijuar vende të denja pune, veçanërisht për të rinjtë dhe gratë,
Lidhjes dhe krijimit të partneriteteve mes sektorit privat me institucioneve arsimore formale
dhe joformale dhe ofruesve të trajnimeve, ashtu që t'u përshtaten nevojave të tregut të
punës.

Të gjitha aktivitetet e propozuara duhet të çojnë në ndryshime sistemike afatgjata në sektorë (për
shembull: përmirësimi i mjedisit të biznesit, shërbime më të mira biznesi, rritje në sektorë,
përmirësimi i praktikave përfshirëse etj.), dhe si rrjedhim një rritje të të ardhurave të kompanive
dhe krijimin e vendeve të reja të qëndrueshme të punës, veçanërisht për gratë dhe të rinjtë.
Procesi përbëhet nga dy faza:
Faza I: Mbledhja e propozim-ideve
Aplikantët e interesuar duhet të paraqesin një koncept të shkurtër prej 2 faqesh që do të përmbajë
informatat e mëposhtme:
•
•
•
•
•
•

Profilin e aplikantit(ve) (informatat relevante për thirrjen).
Problemi/sfidat me të cilat po përballeni?
Përshkruani aktivitetin/investimin e propozuar.
Si do ta zgjidhë problemin aktiviteti/investimi i propozuar? Si e keni përcaktuar nevojën për
një aktivitet të tillë në treg, a keni bërë kërkime në treg?
Cili është inovacioni që ju propozoni?
Sa është vlera totale e investimit? Si do ta siguroni pjesëmarrjen tuaj financiare
(pjesëmarrja juaj e drejtpërdrejtë, institucionet jofinanciare, bankat, programet mbështetëse
lokale apo kombëtare)?
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•
•

•
•
•

Kush tjetër do të përfitojë nga aktiviteti/investimi (furnizuesit, partnerët, komuniteti, sektori,
etj.)?
Cilat janë rezultatet e pritura të investimit të propozuar për ju si dhe për zinxhirin e furnizimit
(shembull: tregje të reja, punësim, rritje produktiviteti, rritje shitjesh, produkte të reja/të
përmirësuara, furnizues të rinj, blerje më e madhe e lëndëve të para ose shërbimeve,
kushte të përmirësuara të punës për punonjësit)?
Pse nuk mund të bëni investimin pa mbështetjen nga IME-ja?
Si do të vazhdojë të funksionojë dhe të jetë i qëndrueshëm investimi pas përfundimit të
mbështetjes së IME-së?
Afati (periudha) kohore për zbatimin e aktivitetit/investimit.

Aplikantët e ideve të propozuara që korrespondojnë me objektivat e thirrjes dhe me rezultatet e
pritura do të ftohen të prezentojnë idenë në IME brenda 30 ditëve nga dorëzimi i propozimit.
Konceptet e vlerësuara pozitivisht në Fazën I do të zhvillohen më tej në Fazën II.
Faza II: Partnerët e mundshëm do të ftohen për të zhvilluar projekt-propozime të plota, të cilat do
të përfshijnë informacion më të detaluar dhe rezultate konkrete të pritshme nga investimi.
Më poshtë janë disa shembuj ilustrues të ideve/projekteve të mundshme të propozuara për
bashkëfinancim dhe rezultatet e pritshme:
Agrobiznes i qëndrueshëm
Shembuj
• Bashkimi i një grupi përpunuesish bujqësorë të vegjël për distribucionin e përbashkët dhe
promovimin e produkteve të tyre me vlerë të shtuar në tregun lokal ose eksportues etj.
• Paraqitja e përbashkët e një grupi kompanish në tregjet e reja (përmes misioneve tregtare, B2B ,
angazhimit të agjentëve komercialë etj.).
• Prezantimi i një produkti inovativ për prodhues ose eksportues për mbështetjen e zinxhirit të
furnizimit (prodhim i planifikuar me marrëveshje).
• Mbështetje në arritjen e standardeve për hyrje në tregje të reja të një apo një grupi kompanish.
Rezultatet e pritura
• Rritja e shitjeve dhe të ardhurave të gjeneruara për kompanitë dhe furnizuesit e tyre
• Vende të reja punë,veçanërisht për të rinjtë dhe gratë
• Futja e teknologjisë/produkteve inovative
• Hyrja në tregje të reja, klientë të rinj
• Numri i bizneseve që përfitojnë nga investimi/aktivitetet
• Përmirësimi i kushteve të punës, veçanërisht për gratë dhe të rinjtë

Turizëm aktiv/aventurier
Shembuj
• Bashkim i ofruesve lokalë të shërbimeve turistike dhe operatorëve turistikë vendas, me qëllim të
zhvillimit të produkteve të qëndrueshme dhe të integruara, për të rritur interesin e turistëve dhe
zgjatjen e qëndrimit të tyre.
• Bashkimi i aktorëve të ndryshëm të turizmit për një qasje të organizuar dhe të integruar ndaj
tregjeve, duke përdorur mjete inovative promovuese për të tërhequr turistët rajonalë dhe të huaj.
• Futja e standardeve ekologjike (eco-green) për objektet e akomodimit në destinacioni.
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Rezultatet e pritura
• Rritja e shitjeve për kompanitë që ofrojnë forma aktive të turizmit dhe operatorëve turistikë
• Vende të reja pune, veçanërisht për të rinjtë dhe gratë
• Numri i produkteve/ofertave inovative ekologjike (eco-green) (të pazhvilluara deri më tani në vend)
• Rritja e numrit të turistëve në destinacion
• Tregje të reja dhe klientë të rinj
• Zhvillimi dhe promovimi i mjeteve të reja inovative promovuese (digjitale dhe konvencionale)
• Rritja e numrit të aktorëve të turizmit me një certifikatë ekologjike (eco-green) në destinacion
• Rritja e numrit të turistëve në destinacion, për shkak të krijimit të një oferte ekologjike (eco-green)
në destinacion.

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK)
Shembuj
• Aleancë e kompanive të bashkuara për të hyrë dhe për të pushtuar një treg të huaj (ngjarje B2B,
panaire dhe misione tregtare, angazhimi i një përfaqësuesi tregtar etj.).
• Fuqizimi i kapacitetit për të futur teknologji të reja ose për të përvetësuar njohuri specifike në një
fushë të caktuar për krijimin e produkte të reja.
• Avancimi i zinxhirit të furnizimit dhe krijimi i partneriteteve afatgjata për teknologji specifike që
kërkohet.
• Mbështetje në krijimin e kompanive spin-off si rezultat i teknologjisë inovative dhe njohurive
specifike që do të pasurojnë rrjetin e furnizuesve të kompanisë lider në TIK.
• Zhvillimi dhe aplikimi i zgjidhjeve të integruara digjitale për nevojat e disa kompanive ose një
aleance kompanish nga një sektor tjetër, shembull 1) aplikimi i teknologjive digjitale për bujqësi
precize, që duhet të çojë në rritjen e produktivitetit dhe uljen e kostove, 2) aplikimi i një zgjidhjeje
digjitale për organizim dhe funksionim më të mirë të blerjeve, nga e cila do të përfitojnë më shumë
kompani në zinxhirin e furnizimit; 3) digjitalizimi i aktiviteteve të shitjes, pra zgjidhje digjitale për
shitje, të cilat do të përdoren nga më shumë kompani ose aleanca kompanish.
• Mbështetje për lidhjen e startup-eve që kanë zgjidhje të zbatueshme/aplikative për sektorët e
mbështetur nga IME-ja me përdoruesit e mundshëm të zgjidhjeve.
• Ide dhe koncepte inovative për të kapërcyer mungesën e fuqisë punëtore të TIK-ut në këtë sektor.
Rezultatet e pritura
• Rritja e sektorit
• Rritja e shitjeve të zgjidhjeve TIK
• Vende të reja pune,veçanërisht për të rinjtë dhe gratë
• Futja e teknologjisë/produktit inovativ në vend të shërbimeve "lon".
• Hyrja e tregjeve të reja, klientëve të rinj
• Numri i bizneseve që përfitojnë nga investimi/aktivitetet
• Përmirësimi i kushteve të punës, veçanërisht për gratë dhe të rinjtë

Aktivitete të tjera të programit në përputhje me qellimet e thirrjes
Shembuj
Rezultatet e pritura
• Lidhja e një ose më shumë institucioneve
• Kompani që do të krijojnë bashkëpunim
arsimore me kompanitë.
thelbësor me institucionet arsimore
• Studentë që do të punësohen ose
angazhohen si praktikantë në kompani
• Studentë të mbështetur nga kompanitë në
sektorët për përgatitjen e tezave të diplomës,
masterit dhe doktoraturës
• Programe arsimore të reja ose të përshtatura
të avancuara në përputhje me nevojat
e tregut të punës.
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•

Zhvillimi dhe zbatimi i programeve për
krijimin e praktikave përfshirëse të
menaxhimit me burimet njerëzore në
kompani, me fokus te të rinjtë dhe gratë.

•
•

Kompani që prezantojnë masa të reja nxitëse
dhe/ose politika për të rritur punësimin e
grave dhe/ose të rinjve
Kompani që miratojnë politika dhe/ose
praktika të përmirësuara dhe përfshirëse për
burimet njerëzore, kushtet e punës dhe
promovimin, me fokus te gratë dhe të rinjtë

•

Organizimi i aktiviteteve/hakatoneve mes
institucioneve arsimore/studentëve për
rrjetëzimin e studentëve të shkencave të
informacionit, bujqësisë dhe turizmit, me
kompani nga tre sektorët e IME –së, për
të krijuar zgjidhje softuerike që do të
aplikohen në kompanitë e sektorëve
përkatës.

•
•

Zgjidhje softuerike të zhvilluara
Zgjidhje softuerike të komercializuara

•

Krijimi i një programi
arsimor/trajnimi/akademie të krijuar
posaçërisht për nevojat e një teknologjie
specifike për një grup kompanish TIK të
cilat do të ofrojnë mundësi për trajnime
praktike dhe punësim të kandidatëve.

•
•

Studentë të punësuar
Përmirësimi i kushteve të punës, veçanërisht
për gratë dhe të rinjtë
Avancimi i njohurive dhe aplikimi i teknologjisë
së re

•

Mbështetja e kompanive në pronësi të
grave dhe të të rinjve për t'u lidhur me
tregun, për hapjen e kanaleve të reja të
shitjeve, për zhvillimin e një
produkti/shërbimi të ri ose për
përmirësimin e një produkti/shërbimi
ekzistues, për zhvillimin dhe zbatimin e
një strategjie marketingu, zhvillimin e edyqaneve ose qasjen në tregje të reja.

•
•

Rritja e shitjeve
Vende të reja pune

•

Futja e instrumenteve të reja financiare të
destinuara për kompanitë; sigurimi i
qasjes së kompanive te mjetet digjitale,
platformat dhe/ose instrumente të cilat
përmirësojnë financat, kapitalin
qarkullues dhe kreditë e tyre.

•

Kompani që përdorin instrumentet e reja
financiare
Vëllimi i burimeve financiare të siguruara nga
burime të jashtme

•

•

Aktivitetet/shpenzimet e mëposhtme nuk mund të mbështeten:
• Shpenzimet kapitale, duke përfshirë aktivitete ndërtimi ose blerjen e pasurive të
patundshme, automjete/makineri fikse;
• Kostot për kreditë kapitale (kredi, interes, provizione, sigurime);
• Shpenzimet e përgjithshme;
• Subvencionimi i pagave të punonjësve;
• Dogana për qëllimet/shpenzimet për të cilat kërkohet subvencioni;
• Diferencat e këmbimit;
• Mbështetja ose lobimi në emër të partive politike;
• Veprimtaritë fetare;
• Mbështetje policore ose ushtarake.
Kush mund të paraqesë një propozim idesh :
•

Kompanitë dhe organizatat e regjistruara si persona juridikë të paktën një vit përpara
paraqitjes së idesë, sipas ligjeve të Republikës së Maqedonise së Veriut.
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•

•

Një grup kompanish të organizuara në një aleancë që veprojnë së bashku dhe bien dakord
që njëra prej tyre të aplikojë në emër të të tjerave. Aleanca mund të përfshijë komunat si
institucione mbështetëse dhe komunitetin akademik, por ato nuk mund të jenë përfitues
/aplikues të drejtpërdrejtë.
Organizatat e shërbimit të biznesit me një mandat specifik në një nga sektorët e
mbështetur nga IME-ja.

Kjo thirrje nuk është e destinuar për individë, institucione publike ose qeveritare ose organizata të
kontrolluara nga një entitet qeveritar.
Partnerët e mundshëm duhet:
•
•
•
•
•
•

të jenë inovatorë ose nxitës të industrisë;
të jenë gati për të bashkinvestuar të paktën 50% të investimit;
të dëshmojnë se ideja/aktiviteti i propozuar do të çojë në rritje të punësimit ose të
ardhurave për kompanitë/organizatat dhe/ose të furnizuesve/bashkëpunëtorëve tyre;
të dëshmojnë pse nuk mund të realizojnë investimin pa mbështetjen e IME-së;
të dëshmojnë se kanë një angazhim konkret, interes për bashkëpunim me një gamë të
gjerë palësh të interesuara (partnerë, bashkëpunëtorë, kompani në zinxhirin e furnizimit,
projekte të tjera etj.);
të demonstrojnë qëndrueshmëri të qasjes dhe investimit si dhe burime njerëzore të
përgatitura për realizimin e investimit në kornizën e propozuar kohore.

Vlera e mbështetjes
Financimi nga IME-ja është deri në 50% nga totali i buxhetit të propozuar për aktivitet/investim.
Shuma e mbështetjes së bashkëfinancimit është maksimumi deri në 30,000 CHF për
bashkinvestim me kompani individuale dhe partnerët e tyre të zinxhirit të furnizimit në përputhje
me kërkesat e mësipërme, ose deri në 100,000 CHF me më shumë aktorë të bashkuar në një
aleancë për të adresuar çështjet sektoriale.

Afati për dërgimin e ideve
Aplikantët e interesuar duhet të dërgojnë idetë e tyre në gjuhën maqedonase, në adresën
elektonike në vijim: ContactIME@thepalladiumgroup.com , jo më vonë se të premten, 23 shtator
2022, deri në orën 17:00.
Pyetjet në lidhje me thirrjen mund
ana.mihajlova@thepalladiumgroup.com

të

dërgohen

në

adresën

e

mëposhtme:

Ideja/aktiviteti i propozuar duhet të formulohet në 2 faqe, me përgjigje në pyetjet e mësipërme, si
dhe me buxhet të propozuar në denarë me vlerën totale të projektit, dhe bashkinvestimit nga
aplikanti dhe/ose të gjitha palët e përfshira.
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