
  
  

Formular për Shprehje Interesi i RCF-së (formular i zbrazur vetëm për qëllime 
informimi) 

Pjesa e 1-rë – Kriteret për pranim 

Përbërja e Konsorciumit 

A përbëhet Konsorciumi i Arsimimit dhe Aftësimit nga një (1) Institut për Aftësim Profesional  
(shkollë, institut tjetër arsimor ose institute për Aftësim) dhe të paktën dy (2) sipërmarrje? 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Veprimtaria 
A kanë funksionuar Instituti i Aftësimit Profesional dhe sipërmarrjet për të paktën për 2 vjet?  

○ 

○ 

Po 
Jo 

Vetëm propozimet 
A përfaqësohen partnerët e Konsorciumit të Arsimit Profesional vetëm në një propozim projekt për një 
thirrje? 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Objektet e aftësimit 
A ofron aftësimi i propozuar vende trajnimi për të paktën 30 kursantë në vit ose angazhim për të paktën 
15 vende trajnimi në vendin e punës për vitin e parë dhe angazhim për të paktën 30 vende trajnimi në 
vendin e punës në vitin e dytë dhe vitet vijuese? 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Numri i përgjithshëm i vendeve të trajnimit 
A e rrit projekti i propozuar numrin e përgjithshëm të vendeve të trajnimit në Institutin e Aftësimit 
Profesional me më shumë se 50%? 

○ 

○ 

Në përputhje 
Jo në përputhje 

Grupet etnike të pakicave 
Projekt propozimi nuk përjashton ndonjë grup të pakicave etnike nga trajnimi i ofruar?  

○ 

○ 

Në përputhje 
Jo në përputhje 
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Licenca/akreditimi 
A është i licencuar/akredituar Instituti i Aftësimit Profesional nga autoriteti përkatës i vendit? 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Kualifikim i njohur zyrtarisht 
A sjellë trajnimi i propozuar në një kualifikim të njohur zyrtarisht në përputhje me kërkesat e  legjislacionit 
përkatës kombëtar? 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Sigurimi 

A kanë rregulluar sigurimin e aksidentit të gjithë kursantët brenda programeve ekzistuese të trajnimit për 
pjesëmarrjen e tyre në trajnimin brenda sipërmarrjes apo do të rregullohet një e tillë për programet e 
aftësimit të sapo planifikuar në përputhje me rregulloret kombëtare? 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Financimi i kërkuar 
A varion financimi i kërkuar ndërmjet 150,000 dhe 600,000 EUR? 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Pjesa e 2-të – Infomacione për Institutin e Aftësimit Profesional 

Instituti i Aftësimit Profesional 

Emri 

Adresa 

Telefoni 

E-maili 

Uebfaqja 

Përfaqësuesi ligjor 

Personi i kontaktit/Koordinatori për trajnim bashkëpunues në emër të Institutit për Aftësim Profesional  

Akreditimi i Institutit/numri i miratimit 

Instituti i Aftësimit Profesional – Karakteristikat kryesore 
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Lloji i Institutit për Aftësim Profesional (ang. VTI)  (zgjidhni nga menuja zbritëse) 

Pronësia e VTI-së  (zgjidhni nga menuja zbritëse) 

Specializimi i VTI-së (zgjidhni nga menuja zbritëse) 

Numri i përgjithshëm i personelit 

Numri i mësimdhënësve 

Numri aktual i nxënësve 

Numri i nxënësve të regjistruar në tre vitet e fundit 

Profil i shkurtër i VTI-së 
Përgatitni një përmbledhje të shkurtër të profileve arsimore, trajnimit të profesionit, kurseve, organizimit dhe përvojës me 
programe akademike/trajnuese. 

Grantet dhe ndihmat tjera të pranuara në tre vitet e fundit 
Ju lutemi theksoni vlerën e miratuar, shfrytëzimin, qëllimin kryesor të atij financimi 

Ju lutemi shkruani përvojën e deritanishme nga bashkëpunimi me sipërmarrjet; listoni të gjitha 
sipërmarrjet partnere përkatëse  

VTI nuk ka asnjë përgjegjësi ndaj zyrës së kredive, autoriteteve tatimore dhe të punësimit 
○ 

○ 

Po 
Jo 

Nëse keni ndonjë përgjegjësi, ju lutemi jepni shpjegim 

Pjesa e 3-të – Informacione mbi sipërmarrjet e Konsorciumit të VTI-së 

Ju lutemi vini re se në rast të dy sipërmarrjeve pjesëmarrëse, aplikanti ofron informacione për 
Sipërmarrjen 1 dhe Sipërmarrjen 2. 

Hollësi për Sipërmarrjen 1 

Emri 

Adresa 

Telefoni 

E-maili 

Uebfaqja 

Përfaqësuesi ligjor 

Personi i kontaktit/koordinatori i trajnimit në emër të sipërmarrjes 
Numri tatimor i regjistrimit 
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Sipërmarrja 1 – Karakteristikat kryesore 

Forma juridike (zgjidhni nga menuja zbritëse) 

Veprimtaria 

Sektori ekonomik (zgjidhni nga menuja zbritëse) 

Kategorija e sipërmarrjes 
Sipas përkufizimit përkatës të vendit 

○ 

○ 

○ 

E vogël 
E mesme 
E madhe 

Numri i përgjithshëm i personelit 

Numri i personelit menaxherik 

Numri i personelit teknik 

Kualifikime dhe certifikata të pranuara: p.sh., ISO, Licencë për Trajnim 

Profil i shkurtër i sipërmarrjes 
Përgatitni një përmbledhje të shkurtër të veprimtarisë së biznesit, pozitës dhe përvojës në treg, burimeve, nevojave për 
trajnim, bashkëpunimit me VTI dhe kontributit të planifikuar për Konsorciumet. 

Sipërmarrja ka asnjë përgjegjësi ndaj zyrës së kredive, autoriteteve tatimore dhe të punësimit. 
○ 

○ 

Po 
Jo 

Nëse keni ndonjë përgjegjësi, ju lutemi jepni shpjegim 

Sipërmarrja ka arritur rezultate pozitive të fundvitit në vitin paraprak të paraqitjes së Shprehjes së 
Interesit. 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Hollësi për Sipërmarrjen 2 

Emri 

Adresa 

Telefoni 

E-maili 

Uebfaqja 

Përfaqësuesi ligjor 

Personi i kontaktit/koordinatori i trajnimit bashkëpunues në emër të sipërmarrjes 

Numri tatimor i regjistrimit 
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Sipërmarrja 2 – Karakteristikat kryesore 

Forma juridike (zgjidhni nga menuja zbritëse) 

Veprimtaria 

Sektori ekonomik (zgjidhni nga menuja zbritëse) 

Kategoria e sipërmarrjes 
Sipas përkufizimit përkatës të vendit 

○ 

○ 

○ 

E vogël 
E mesme 
E madhe 

Numri i përgjithshëm i personelit 

Numri i personelit menaxherik 

Numri i personelit teknik 

Kualifikime dhe certifikata të pranuara: p.sh., ISO, Licencë për Trajnim 

Profil i shkurtër i sipërmarrjes 
Përgatitni një përmbledhje të shkurtër të veprimtarisë së biznesit, pozitës dhe përvojës në treg, burimeve, nevojave për 
trajnim, bashkëpunimit me VTI dhe kontributit të planifikuar për Konsorciumet. 

Sipërmarrja nuk ka asnjë përgjegjësi ndaj zyrës së kredive, autoriteteve tatimore dhe të punësimit 
○ 

○ 

Po 
Jo 

Nëse keni ndonjë përgjegjësi, ju lutemi jepni shpjegim 

Sipërmarrja ka arritur rezultate pozitive të fundvitit në vitin paraprak të paraqitjes së Shprehjes së 
Interesit. 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Hollësi për sipërmarrjen 3 

Emri 

Adresa 

Telefoni 

E-maili 

Uebfaqja 

Përfaqësuesi ligjor 

Personi i kontaktit/koordinatori i trajnimit bashkëpunues në emër të sipërmarrjes 

Numri tatimor i regjistrimit 
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Sipërmarrja 3 – Karakteristikat kryesore 

Forma juridike (zgjidhni nga menuja zbritëse) 

Veprimtaria 

Sektori ekonomik (zgjidhni nga menuja zbritëse) 

Kategoria e sipërmarrjes 
Sipas përkufizimit përkatës të vendit 

○ 

○ 

○ 

E vogël 
E mesme 
E madhe 

Numri i përgjithshëm i personelit 

Numri i personelit menaxherik 

Numri i personelit teknik 

Kualifikime dhe certifikata të pranuara: p.sh., ISO, Licencë për Trajnim 

Profil i shkurtër i sipërmarrjes 
Përgatitni një përmbledhje të shkurtër të veprimtarisë së biznesit, pozitës dhe përvojës në treg, burimeve, nevojave për 
trajnim, bashkëpunimit me VTI dhe kontributit të planifikuar për Konsorciumet. 

Sipërmarrja nuk ka asnjë përgjegjësi ndaj zyrës së kredive, autoriteteve tatimore dhe të punësimit 
○ 

○ 

Po 
Jo 

Nëse keni ndonjë përgjegjësi, ju lutemi jepni shpjegim 

Sipërmarrja ka arritur rezultate pozitive të fundvitit në vitin paraprak të paraqitjes së Shprehjes së 
Interesit. 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Pjesa e 4-t – Sipërmarrje plotësuese 

Sipërrmarje plotësuese 

A keni nevojë për sipërmarrje plotësuese? 

○ 

○ 

Po 
Jo 
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Pjesa e 5-të - Programi i Trajnimit Bashkëpunues Subjekti i Aplikimit 

Program i ri ose ekzistues 
Programi i Trajnimit Bashkëpunues, i cili është subjekt i aplikimit për grant, është i planifikuar apo 
ekzistues? 

○ 

○ 

I ri 
Ekzistues 

Ju lutem shkruani titullin ose titujt (nëse ka më tepër se një) e Programit(eve) të Trajnimit Bashkëpunues. 

Certifikimi/akreditimi 
A keni certifikim ose akreditim për programin? 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Komente plotësuese (posaçërisht në rast të disa programeve trajnuese që do të merren parasysh për financim) 
 Sektori 
Ju lutemi jepni hollësi për sektorin (et) e Programit të Trajnimit Bashkëpunues (lejohet një ose më shumë) 

Lloji i programit të trajnimit 
Ju lutemi zgjidhni llojin e programit të trajnimit që do të realizoni. 

○ 

○ 

Afatshkurtër (më pak se 12 muaj) 
Afatgjatë (më tepër se 1 vit) 

Kohëzgjatja 
Ju lutemi theksoni kohëzgjatjen e programit (eve) të trajnimit bashkëpunues:: 

Për programet afatshkurtra, theksoni kohëzgjatjen në muaj. 

Për programet afatgjata, theksoni kohëzgjatjen në vite akademike. 

Numri i vendeve të trajnimit në vit (viti i 1-rë) 
Ju lutemi jepni numrin e përgjithshëm të vendeve të trajnimit në vitin e parë (Shënim: shuma e të gjitha vendeve të trajnimit për të 
gjitha programet e mbështetura nga granti për një vit duhet të jetë minimum 15 në vitin e parë dhe minimum 30 në çdo vit pasues).   

Numri i vendeve të trajnimit në vit (viti i 2-të) për të gjitha programet që zgjasin më tepër se 12 muaj 
Përgjigjuni vetëm për programet e trajnimit afatgjatë që zgjasin më tepër se 12 muaj.  Ju lutemi jepni numrin e përgjithshëm të 
 të trajnimit në vitin e 2-të (Shënim: shuma e të gjitha vendeve të trajnimit për të gjitha programet e mbështetura nga granti duhet të 

jetë minimum 30 vende në vitin e 2-5ë  

Numri i programeve të përsëritura ose paralele të trajnimit 
Ju lutemi jepni numrin e programeve të përsëritura ose paralele të trajnimit (Shënim: përgjigjuni vetëm për programet e trajnimit 
afatshkurtër që zgjasin më pak se 12 muaj). 

Data e fillimit të Programit të Trajnimit Bashkëpunues  
Ju lutemi theksoni ose datën e fillimit të programit ekzistues ose datën e synuar të fillimit të një programi të ri. 
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Objektet e mësimit 

Sipërmarrjet janë të përkushtuara për të ofruar numrin vijues të vendeve të mësimit në punë gjatë programit të trajnimit. Ju lutemi 
vini re se në rast të dy sipërmarrjeve pjesëmarrëse, aplikanti ofron informacione për Sipërmarrjen 1 dhe Sipërmarrjen 2. 

Sipërmarrja 1 

Sipërmarrje 2 

Sipërmarrja 3 

Kursantë të punësuar 
Ju lutemi jepni numrin e parashikuar të kursantëve që do të punësohen nga sipërmarrjet pjesëmarrëse pas përfundimit të Programit të 
Trajnimit Bashkëpunues. 

Përvoja paraprake 
Ju lutemi jepni hollësi për përvojën e mëparshme me Programin e Trajnimit Bashkëpunues për secilin partner të konsorciumit të Arsimit 
dhe Aftësimit Profesional. 

Arsyetim 
Ju lutemi jepni hollësi për arsyetimin e bashkëpunimit ndërmjet partnerëve të konsorciumit duke përmendur të 
paktën tre përfitime.  
Qëndrueshmëria 
A kontribuon programi i Trajnimit Bashkëpunues në përmirësimin e qëndrueshmërisë së Institutit/Sipërmarrjes për Aftësim Profesional 
në situata si COVID-19? 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Nëse përgjigja juaj është Po, ju lutemi jepni shpjegim 

Komente plotësuese 
Nëse nuk ka hapësirë të disponueshme në pyetjet e sipërpërmendura, mund të shkruani shpjegimet 
tuaja këtu. 

Pjesa e 6-të – Gjendja Aktuale e Kapaciteteve të Trajnimit Bashkëpunues 

Statusi aktual i kapaciteteve të Trajnimit Bashkëpunues - Instituti i Aftësimit Profesional  

Koordinatori i Trajnimit Bashkëpunues 
Ju lutemi theksoni emrin dhe pozitën e koordinatorit të Trajnimit Bashkëpunues të caktuar për programin e trajnimit. 

Objekte në dispozicion 
○ 

○ 

○ 

Po 
Pjesërisht 
Jo 

Pajisje/vegla/makineri në dispozicion 
○ 

○ 

○ 

Po 
Pjesërisht 
Jo 
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Materiale mësimore në dispozicion 
○ 

○ 

○ 

Po 
Pjesërisht 
Jo 

Nevoja të mësimdhënësve për trajnim 
○ 

○ 

Po 
Jo 

Buxhet operativ dhe për mirëmbajtje i mbështetur nga autoritetet për periudhën e projektit (Letër mbështetjeje) 

○ 

○ 

Po 
Jo 

Komente plotësuese 
Nëse nuk ka hapësirë të disponueshme në pyetjet e sipërpërmendura, mund të shkruani shpjegimet 
tuaja këtu. 

Statusi aktual i kapaciteteve të Trajnimit Bashkëpunues - Sipërmarrja 1 

Koordinatori i Trajnimit Bashkëpunues 
Ju lutemi shkruani emrin dhe pozitën e Koordinatorit të Trajnimit Bashkëpunues të caktuar për programin e trajnimit. 

Instruktorët/trajnerët brenda sipërmarrjes 
Ju lutemi shkruani emrin dhe pozitën e instruktorit/ëve dhe trajnerit/ëve brenda sipërmarrjes 

Statusi aktual i kapaciteteve të trajnimit bashkëpunues - Sipërmarrja 2 

Koordinatori i Trajnimit Bashkëpunues 
Ju lutemi shkruani emrin dhe pozitën e Koordinatorit të Trajnimit Bashkëpunues të caktuar për programin e trajnimit. 

Instruktorët/trajnerët brenda sipërmarrjes 
Ju lutemi shkruani emrin dhe pozitën e instruktorit/ëve dhe trajnerit/ëve brenda sipërmarrjes 

Statusi aktual i kapaciteteve të trajnimit bashkëpunues - Sipërmarrja 3 

Koordinatori i Trajnimit Bashkëpunues 
Ju lutemi shkruani emrin dhe pozitën e Koordinatorit të Trajnimit Bashkëpunues të caktuar për programin e trajnimit. 

Instruktorët/trajnerët brenda sipërmarrjes 
Ju lutemi shkruani emrin dhe pozitën e instruktorit/ëve dhe trajnerit/ëve brenda sipërmarrjes 

A keni nevojë për sipërmarrje plotësuese? 
○ 

○ 

Po 
Jo 

Pjesa e 7-të – Subjekti i Financimit të Grantit 

Nevojat e financimit 
Ju lutemi jepni një përshkrim të shkurtër të nevojave të vlerësuara të financimit të projektit 

Shteti 
Ju lutemi zgjidhni vendin ku do të zhvillohet Programi i Trajnimit Bashkëpunues. 
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Monedha kombëtare 
Ju lutemi zgjidhni monedhën kombëtare të vendit ku zhvillohet Programi i Trajnimit Bashkëpunues. 

Përmbledhje e financimit të projektit 

a) Objektet (rehabilitim dhe/ose zgjerim): 

Nëse është e zbatueshme, ekuivalenti i monedhës kombëtare për koston e objekteve: 

b) Pajisjet/Veglat/Makineria (prokurimi dhe/ose përmirësimi i tyre): 

Nëse është e zbatueshme, ekuivalenti i monedhës kombëtare për koston e 
pajisjeve/veglave/makinerisë: 

c) Materialet mësimore (përgatitja ose përmirësimi i tyre): 
Nëse është e zbatueshme, ekuivalenti i monedhës kombëtare për koston e materialeve 
mësimore: 

d) Trajnimi i koordinatorit/mësimdhënësve/trajnerëve të Trajnimit Bashkëpunues brenda sipërmarrjes: 
Nëse është e zbatueshme, ekuivalenti i monedhës kombëtare për koston e trajnimit të 
Koordinatorit/mësimdhënësve/trajnerëve brenda sipërmarrjes: 

e) Të tjera: 

Nëse është e zbatueshme, ekuivalenti i monedhës kombëtare për kosto të tjera: 

Nëse keni nevojë për një lloj tjetër të financimit, ju lutemi shpjegoni 

Kontributi 
Ju lutemi theksoni kontributin e parashikuar të përgjithshëm që pritet nga partnerët 
e konsorciumit. 
Ju lutemi shpjegoni kontributet financiare dhe në natyrë 

Totali i grantit të kërkuar: € 

Ekuivalenti total i monedhës kombëtare: 

Pjesa e 8-të – Dokumentacioni mbështetës 

Marrëveshja e Memorandumit të Mirëkuptimit 

Ju lutemi ngarkoni një kopje të marrëveshjes së nënshkruar të Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet partnerëve të konsorciumit të 
Arsimit dhe Aftësimit Profesional në format PDF ose PNG, JPEG, JPG. Ju lutemi përdorni modelin që është në dispozicion në https://rcf-
wb6.org/rcf-application/ 
Ngarko 

Data e firmosjes së Memorandimit të Mirëkuptimit: 
Ju lutemi shënoni datën kur është firmosur Memorandumi i Mirëkuptimit: 

Data: 
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Licencat 

Ju lutemi ngarkoni një kopje të licencës së Institutit të Aftësimit Profesional të lëshuar nga autoritetet/organi kompetent arsimor në 
format PDF ose PNG, JPEG, JPG. 

Ngarko 

Dokumenti i akreditimit 
Ju lutemi ngarkoni një kopje të dokumentit të akreditimit të programit/eve të aftësimit/arsimimit në format PDF ose PNG, JPEG, JPG. 

Ngarko 

Letër mbështetjeje 
Ju lutemi ngarkoni letrën mbështetëse nga autoriteti përkatës që siguron realizimin e mjaftueshëm të operacioneve dhe buxhetit të 
mirëmbajtjes për periudhën e projektit në format PDF ose PNG, JPEG, JPG. Ju lutemi përdorni modelin që është në dispozicion në 
https://rcf-wb6.org/rcf-application/ 

Ngarko 

Regjistrimi i veprimtarisë së sipërmarrjes 
Ju lutemi ngarkoni një kopje të regjistrimit të veprimtarisë së sipërmarrjes në format PDF ose PNG, JPEG, JPG. 

Ngarko 

Pjesa e 9-të - Deklaratë 

Deklaratë 

Me këtë deklaratë, do të dëshironim të shprehim interesin tonë për të zbatuar programin e propozuar të Trajnimit Bashkëpunues në 
bashkëpunim me Fondin Rajonal të Sfidave. Të gjithë partnerët e konsorciumit bien dakord të zbulojnë statusin e tyre financiar duke 
dorëzuar të dhënat financiare të kërkuara kur ftohen të paraqesin propozimin e plotë. Në të njëjtën kohë, konfirmojmë që 
informacionet e dhëna në këtë formë dhe të gjitha shtojcat janë të vërteta, të plota dhe të sakta. 

Duhet të lexoni dhe të bini dakord për deklaratën e theksuar përpara se të paraqisni aplikimin tuaj, duke shënuar 
kutinë e zgjedhjes◙ 
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