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Titulli i projektit: “Përforcues inteligjent ndërkufitar për IKT inovative start-up (iPGA)“ 

- Punëtori trajnuese 

Në kuadër të projektit “Përforcues inteligjent ndërkufitar për IKT inovative start-up (iPGA)“, në 
muajin prill 2021 ishin organizuar dy komplete të punëtorive për trajnim. Seti i parë i punëtorive u 
mbajt më datat 13, 15 dhe 16 prill në Prilep, Manastir dhe Ohër, ndërsa seti i dytë i punëtorive u 
mbajt më datat 27, 28 dhe 29 prill. Gjithsej 130 pjesëmarrës ishin të regjistruar për pjesëmarrjen e 
të dyja seteve të punëtorive, me gjithsej 60 ide biznesi. Shumica e pjesëmarrësve vinin nga pjesa 
ndërkufitare. 

Punëtoritë për trajnim ishin të udhëhequra nga 
ligjërues dhe mentorë të njohur nga mjedise 
rrethuese të ndryshme nga sektori afarist dhe 
akademik. Në setin e parë, profesori Tashko 
Rizov dhe profesori Dragan Xhutevski nga 
Republika e Maqedonisë dhe prof. Anastasios 
Ntabizas nga Republika e Greqisë flisnin për 
zhvillimin e idesë së biznesit, model biznesi në 
kanavacë, testim të modelit të biznesit etj. Në setin e dytë, fokusi, fokusi ishte vendosur mbi 
mbrojtjen e ideve të reja: strategji sipërmarrëse e start up, identifikim të tregut për start up, 
financim, përgatitje financiare dhe investuese, marketing të teknologjive të reja. Me të gjithë këtë 
pjesëmarrësve u ishte mundësuar që të mësojnë shumë nga ekspertët dhe të fitojnë njohuri për 
strategji dhe qasje të reja që do të mund t’i shfrytëzojnë më tej në bizneset e tyre. Pjesëmarrësit 
të gjithë ishin të kënaqur nga punëtoritë dhe organizimi i përgjithshëm, ndanë se sa e rëndësishme 
është kjo përvojë për krijimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të bizneseve të tyre. 

Ishte emocionuese të shihje entuziazmin e të gjithëve 
të pjesëmarrësve në punëtori me çka kishte mundësi 
të shihej qartë potenciali në vend dhe në rajonin 
ndërkufitar në tërësi. Si pjesë e biznesit përforcues, 
pjesëmarrësit kishin mundësinë që të marrin pjesë në 
garën për ide biznesi në Ohër, nga të cilët finalistët 
më tej ishin pjesë e eventit final në Selanik, ku fituan 
çmime të vlefshme. Me qëllim përforcimin e 
sipërmarrjes në rajonin ndërkufitar midis dy vendeve, 
ky përforcues me siguri do të nxitë ndryshime dhe 
rritje ekonomike nëpërmjet mbështetjes së 
sipërmarrjes. 
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Program për mentorim si pjesë e projektit iCBA 

Pas punëtorive online për trajnim që u mbajtën nga më shumë ekspertë nga sfera e biznesit në 
muajin prill, ishin përzgjedhur 28 pjesëmarrës me idetë më cilësore të biznesit. Këta sipërmarrës 
kishin mundësinë që të jenë pjesë e procesit të 
mentorimit, ku secili prej tyre bashkëpunon me një nga 
mentorët e emëruar. Në periudhën kohore prej dy 
muajsh, mentorët bashkëpunonin me sipërmarrësit me 
qëllim që t’i ndihmojnë gjatë kirjimit të planit të tyre të 
biznesit dhe modelit të biznesit në kanavacë, si edhe 
prezantimin e tyre për Bootcamp-in në Ohër. Të gjithë 
mentorët që merrnin pjesë në këtë program vinin nga 
industri të ndryshme dhe sipërmarrësit kishin shansin 
që të përzgjedhin fushën në të cilin kishin nevojë për 
ndihmë nga ana e mentorëve. 

Si pjesë e përforcuesit të biznesit, këta sipërmarrës së përzgjedhur morën pjesë në garën për ide 
biznesi në Ohër, ku patën mundësinë që ta prezantojnë idenë e tyre të biznesit para investitorëve 

potencialë. Kjo përvojë i ndihmoi bizneset e tyre që të 
ekspozohen edhe më shumë në treg, të mbledhin më shumë 
mjete, qasje ndaj klientëve dhe blerësve të rinj etj. Bëhet fjalë 
për ide inovative, me potencial më të madh për zhvillim si për 
shembull: Birrari mikro kraft, platformë interaktive 3D për 
prona të patundshme, platformë online për aredim të 
brendshëm, platformë online që i lidh studentët dhe personat e 
papunësuar me kompani, vizita virtuale të objekteve, aplikacion 
telefonik për dorëzim eko të dërgesave, punime maqedonase 
me dorë, produkte-prodhimtari të helmit të bletëve etj. 
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Bootcamp Ohër 

Në kuadër të projektit “Përforcues inteligjent 
ndërkufitar për IKT inovative start-up (iPGA)“ në 
periudhën nga data 22-24 Korrik ishte organizuar 
eventi Bootcamp Ohër. Në këtë event treditor 
morën pjesë më shumë se 70 pjesëmarrës, 24 
start up dhe ekipe që ishin përzgjedhur që t’i 
prezantojnë idetë e tyre të biznesit, ligjërime të 
jashtëzakonshme dhe kushte dhe mundësi të 
shkëlqyera për realizimin e kontakteve. Anëtarët 
e jurisë përzgjodhën 13 ide biznesi dhe ekipe që 
si finalistë do të udhëtojnë në eventin final në 
Selanik në muajin shtator. 

Si miq nderi në këtë event morën pjesë Delegacioni Izrael për inovacione të kryesuara nga 
ambasadori i Izraelit, Dan Orijan dhe Zotëria Majkll Mizrahi, që i ndanë praktikat më të mira izraelite 
në programet përforcuese dhe ekosistemin start up. Në këtë event gjithashtu morën pjesën dhe 
përfaqësues nga të gjithë partnerët, zbatues të projektit: Universiteti për shkenca informatike dhe 
teknologji “Shën Apostulli Pavle” Fondacioni për servis sipërmarrës për të rinj dhe Qendra 
kombëtare për zhvillim dhe inovacione dhe të mësuar të sipërmarrëse (QKZHIMS), Alexander 
Innovation Zone S.A., SEERC, Technopolis Thessaloniki ICT BusinessPark. 

 

 

 


