
  

 

 
 

SHERBIMET QE DO T’I OFROHEN BIZNESIT NE KUADER TE PROJEKTIT  
FOCUS  

 
 Do të kenë mundësinë të marrin informacione të avancuara mbi Agro 

Industrisë përmes platformës online, duke filluar nga tendencat e tregut 
Europian dhe global për produktet e këtij sektori, artikuj dhe raporte 
shkencore, teknologjitë dhe inovacionet e teknologjisë. 

 Do të kenë mundësinë e marrjes së mendimit profesional dhe 
ekspertizës nga anëtarët e Klasterit rajonal për të gjeneruar ide apo 
produkte të reja; të gjejnë shtigje për burime të reja të financimit dhe 
qasje në tregjet e reja, duke shfrytëzuar sinergjitë dhe efektin e rrjetit. 

 Do të kenë mundësi të rrisin dhe të zhvillojnë aftësitë dhe kompetencat e 
tyre për të përballuar sfidat sipërmarrëse, produktet, shërbimet apo 
strategjitë për të hyrë në tregjet ndërkombëtare, përmes pjesëmarrjes së 
tyre në Seminare rajonale. 

 Do të vendosin kontakte me biznese të tjerë që operojnë ne zonën e 
Ballkanit Mesdhetar në sektorët e Agro-Industrisë në një kontekst të 
hapur dhe fleksibël brenda Klasterave rajonal dhe do të kenë mundësi të 
marrin pjesë në projekte individuale ose në partneritet me aktorët e tjerë. 

 Do të njihen me zhvillimet e fundit të teknologjive në sektorët e agro-
industrisë, do të jenë në rrjet me investitorët në rajonin e Ballkanit 
Mesdhetar që operojnë në këta  sektorë. 

 Do të jenë pjesë aktive të transferimit të teknologjisë, me qëllim për të 
promovuar teknologjitë e reja përmes vizitave të drejtpërdrejta dhe 
prezantime në rrjetin e tyre, krijimit të partneriteteve, zhvillimin e 
bashkëpunimeve të bizneseve  dhe krijimin e spin-off_eve. 

 Do të kenë mundësi të marrin pjesë në mënyrë aktive në evente, panaire 
apo ngjarje në nivel rajonal dhe ndërkombëtar me qëllim që të zhvillojnë 
produktet e tyre, të bashkëpunojnë me kompanitë e tjera në të njëjtin 
sector apo me qendrat e teknologjive, institutet kërkimore, universitetet 
dhe studiues private që ofrojnë  këto shërbime brenda Klasterit Rajonal.  

 Do të kenë mundësi të ngrene partneritete për të aplikuar  për projekte 
evropiane dhe rajonale të kërkimit dhe zhvillimit të produkteve të tyre, 
gjetjes së tregjeve dhe hyrje në tregjet e reja. 

 Do të kenë mundësi të nxisin inovacionin, produktivitetin dhe të rrisn 
fitimin e tyre. 

 Do të përfitojnë nga një marketing më cilësor dhe një imazh më të fortë 
për biznesin e tyre nëpërmjet  Kluster-it ndernacional  

 Do të jenë ndër biznest e para që do të jenë pjese e një Klasteri 
ndernacional dhe do të punojnë për të rritur  potencialit e sektorit Agro 
Ushqimor. 

 
 
 
 



  

 

 
KRITERET QE DUHET TE PLOTESOJNE  BIZNESET  

 
Vlerësimi i bizneseve që do të aplikojnë për t’u bërë pjesë e projektit FOCUS do 
të bëhet me pikë (1= nivel shumei larte i interesit ; 2=nivel i mire i interesit ; 3 = 
nivel normal ; 4 = nivel i ulet dhe 5 = nivel shume i ulet) duke u bazuar në 
kriteret e mëposhtëme : 

 
1. Të operojnë në një nga sektorët: Përpunimit të qumshtit; Përpunimit të 

verës; Përpunimit të ullirit; Agrume 

2. Të jenë të rregjistruar si Biznese 

3. Të operojnë në Qarkun e Vlorës  

4. Të jenë të qëndrueshëm në treg 

5. Të jenë vlerë e shtuar për sektorin  

6. Të ketë aftësi ekspotuese 

 

 


