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Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj
Kontributi i BE-së: 39,000 Euro
Aktivitetet shtrihen në 9 qytete: Shkodër, Lezhë, 
Fushë-Arrëz, Pukë, Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë e 
Pogradec. 
Aktivitetet kryesore:
- Seminare/ trajnime në shkolla dhe universitete 

në 9 qytete.
- Seminare për informimin e të rinjve dhe femrave 

për fonde dhe grante të BE-së apo kombëtare 
në 9 qytete.

- Workshop-e dhe trajnime për transferim 
njohurish dhe forcim kapacitetesh në rrjetin e 
OJF-ve të grave sipërmarrëse në 9 qytete.

- Tryeza të rrumbullakta me shoqatat e 
sipërmarrjes femërore - pushtetin lokal/ qendror 
- gratë sipërmarrëse, për diskutim në lidhje me 
politikat nxitëse.

- Workshop-e për prezantimin e eksperiencave 
më të mira të grave sipërmarrëse.

- Vizitë studimore pranë Qendrës së të Mësuarit 
mbi Sipërmarrjen SEECEL në Zagreb/Kroaci.

Total duration of project: 18 months
EU contribution: 39,000 Euro
Activities extend to 9 cities in Albania: Shkodra, 
Lezha, Fushë-Arrëz, Puka, Tirana, Durrës, Fier, Vlora 
and Pogradec 
Main Activities:
•	 Seminars/trainings	 in	9	 schools/universities	 in	

9 cities.
•	 Workshops	 to	 increase	 knowledge	 about	 the	

EU and national funds for young people and 
women entrepreneurs in 9 cities.

•	 Workshops	 and	 mentoring	 for	 knowledge	
transfer and capacity building in the network of 
BWAs of women entrepreneurs in 9 cities.

•	 Round	tables	with	business	women	associations,	
entrepreneurs and government’s local/national 
representatives to discuss the measures to 
support and foster women entrepreneurship. 

•	 Seminars	 to	 share	 the	 best	women’s	 business	
stories.

•	 Study	visit	 in	 South	East	 European	Centre	 for	
Entrepreneurial Learning (SEECEL), in Zagreb/
Croatia.

 ZHVILLIMI I SIPËRMARRJES ËSHTË 
SHUMË I RËNDËSISHËM PËR RRITJEN 
E QËNDRUESHME EKONOMIKE DHE TË 

PUNËSIMIT NË SHQIPËRI

ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT IS VERY IMPORTANT 

FOR SUSTAINABLE ECONOMIC 
GROWTH AND EMPLOYMENT 

INCREASE IN ALBANIA

PROJEKTI:
NXITJA E SIPËRMARRJES DHE TË 

MËSUARIT PËR SIPËRMARRJEN TEK 
TË RINJTË DHE FEMRAT NË SHQIPËRI

PROJECT:
PROMOTING ENTREPRENEURSHIP 

AND ENTREPRENEURIAL LEARNING 
AMONG YOUNG PEOPLE AND 

WOMEN IN ALBANIA

PROJECT DETAILSDETAJET E PROJEKTIT

This project is funded by 
the European Union



Shoqata Kombëtare e Grave Profesioniste, 
Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ) po zbaton projektin 
e financuar nga Bashkimi Europian në kuadër të 
IPA II – 2014: 

“Nxitja e sipërmarrjes dhe të mësuarit për 
sipërmarrjen tek të rinjtë dhe gratë në Shqipëri” 
Ky projekt ka si objektiv:
Të kontribuojë për njohuri më të mira mbi politikat 
e BE-së për sipërmarrjen dhe të mësuarin për 
sipërmarrjen tek të rinjtë dhe gratë, për të ndikuar 
më shumë në veprimtarinë e biznesit të tyre, me 
qëllim përmirësimin e mirëqenies familjare, si dhe 
për të nxitur bashkëpunimin ndërmjet shoqatave 
të grave sipërmarrëse dhe administratës lokale/ 
qendrore.

Albanian National, Professional, Businesswomen 
and Crafts’ Association (SHGPAZ) is implementing 
the project funded by the European Union under 
IPA II – 2014:

 “Promoting entrepreneurship and entrepreneurial 
learning among young people and women in 
Albania” 
Overall objective:
To contribute to better knowledge of EU 
entrepreneurial learning and entrepreneurship 
policy among young people and women, to 
comprehend the impact in their own business 
activity in order to improve their family welfare, 
as well as to foster cooperation between business 
women associations and local/national public 
administration.

OVERALL OBJECTIVE OBJEKTIVAT SPECIFIKE

SPECIFIC OBJECTIVES

OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM

•	 Të	 rritet	 ndërgjegjësimi	 publik	 i	 studentëve,	
nxënësve dhe mësuesve mbi rëndësinë e planit 
të veprimit të BE-së për sipërmarrjen 2020, si 
dhe për strategjinë kombëtare dhe programin 
mbështetës për zhvillimin e sipërmarrjes. 

•	 Të	rritet	mundësia	e	punësimit	për	të	rinjtë	dhe	
gratë nëpërmjet programeve të sipërmarrjes 
dhe të të mësuarit për sipërmarrjen. 

•	 Të	 forcohen	kapacitetet	e	 shoqatave	 të	grave	
sipërmarrëse në rajone për të përmirësuar 
dialogun me qeverisjen lokale/ qendrore 
për implementimin e planit të veprimit për 
sipërmarrjen 2020 të BE-së.

•	 To	 raise	 public	 awareness	 among	 students,	
pupils and teachers for the importance of the 
EU entrepreneurship action plan 2020 as well as 
the national strategy and supporting program 
to entrepreneurship development. 

•	 To	increase	employment	opportunities	for	young	
people and women through entrepreneurial 
learning and entrepreneurship programs. 

•	 To	 strengthen	 capacities	 of	 Business	 Women	
Associations  and fostering cooperation with all 
relevant public institutions in local and national 
level.


