Formulari i Aplikimit

FONDI I EKONOMISE KREATIVE (ARTIZANATIT)
1. Të dhëna të ndërmarrjes:
Emri i Ndërmarrjes
Përfaqësuesi /personi i autorizuar për të
bërë aplikimin.
Adresa
Rruga
Qyteti
Tel
Fax
E-mail
Website:
Viti i krijimit
Statusi Ligjor
Kualifikimi si SME
Mikro
E vogël

Numri i stafit
< 10
< 50

Xhiro vjetore (Lek)
< 10 milion
< 50 milion

Produktet /shërbimet kryesore
Fillimi si eksportues nëse eksporton
2. Formimi Profesional:
Fillesa e zanatit tuaj :

Tradite Familjare

Rrethi Shoqëror

A keni marrë pjesë në trajnime (nëse po listo 5 kryesoret)

A keni marrë pjesë në panaire ( nëse po listo vëndet)

Pasioni Personal

3. Informacion për ndërmarrjen:
Aktiviteti i
Ndërmarrjes
Shitjet
totale(në
mijë/lekë)
Numri i
punonjësve

Viti-2

Viti-1

Viti
aktual(V)

Parashikimi për vitin e
ardhshëm (V+1)

4. Produkti (produktet):
Produktet kryesore të prodhuar

Vendi ku
eksportohet
nëse ka
1
2
3
4

Viti-2
(Vlera në lekë)

Viti-1
(Vlera në lekë)

Viti aktual (V)
(Vlera në lekë)

5. Synimet për të ardhmen:
Shitjet e synuara
Totali i shitjeve
Listo artikujt e rinj
që mendon të
krijosh
Listo tregjet që
synon nga eksporti

Viti aktual

Viti pasardhës

Pas dy Vitesh

Dokumente e dorëzuara
a)Këtu listohet inventari i të gjitha dokumenteve të dorëzuara nga personi që paraqet
aplikimin.
Dokumentet e tjera shoqëruese
a) Këtu listohet inventari i të gjitha dokumenteve të tjera shoqëruese të dorëzuara nga
personi që paraqet aplikimin.

Deklarata e përgjithshme në emër të kërkuesit të grantit
Deklaroj nen përgjegjësinë time dhe te subjektit që përfaqësoj se:
Të dhënat e deklaruara dhe dokumentet e dorëzuara janë të vërteta. Njoh dhe pranoj
kriteret e aplikimit si dhe kufizimet dhe detyrimet ligjore që duhet te zbatoj e respektoj
përgjatë zbatimit të projektit. Pranoj se paraqitja në mënyrë të vetëdijshme e
informacione të rreme ose të paqarta do të çojë në refuzimin e këtij aplikimi dhe çdo
aplikimi të mëtejshëm.
1

3

Emri dhe Nënshkrimi i
deklaruesit
Nënshkrimi i specialistit
të SME/Eksporteve që
pranon aplikimin
Numri i aplikimit

4

Data e aplikimit

2

Emri dhe firma
Emri dhe firma

Një numër serial, i cili dallon në mënyrë unike
aplikimin.
Data kur është bërë aplikimi.

