Forma e aplikimit për projekt

Forma e aplikacionit për projekt
Informatat mbi ndërmarrjen
Detajet: 		 		
Emri i plotë i ndërmarrjes:

Numri i regjistrimit:

Adresa:
Tel:

Fax:

Email:

Website:

Emri i drejtorit:

Pozita zyrtare e drejtorit (nëse ndryshe):

Gjinia e drejtorit:

Mosha e drejtorit:

Viti i themelimit:

Qarkullimi vjetor (në Euro):

TVSH/Numri fiskal (nëse e aplikueshme):

Punëtorët: 		 		
Numri i përgjithshëm i punëtorëve:

Numri i punëtoreve femra:

Industria:
Përshkrimi i ndërmarrjes (historia, produktet, shërbimet, klientët, kapaciteti dhe zhvillimet kryesore)

Historia e zhvillimit të ndërmarrjes (5-10 vitet e fundit):
Viti

Nr. i
punëtorëve

Qarkullimi (në Euro)

Arritjet e rëndësishme
(privatizim, ristrukturim, implementimi i standardeve të industrisë, etj.)

Financuar nga Bashkimi Evropian, Fondi
i veçantë i aksionerëve të BERZH-it,
Luksemburgu dhe Suedia.
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Struktura e pronësisë (shpërndarja e aksioneve apo njësive në %):
Lokale % 				
Huaj % 				
Private % 				
Femër %

			

Produktet apo shërbimet dhe përqindja e tyre në të ardhura: 		 	
			 %
			 %
			 %
			 %
Eksporti 			

%

Investimet (ju lutem shënoni të dhënat mbi kreditë që ndërmarrja ka marrë dhe shfrytëzuar):
Viti

Emri i bankës

Shuma (në Euro)

Përshkrimi i Projektit
Cilat janë problemet që do donit ky projekt t’i adreson?

Çfarë lloj këshille kërkoni?

Çfarë pritni që ky projekt të arrijë?

Financuar nga Bashkimi Evropian, Fondi
i veçantë i aksionerëve të BERZH-it,
Luksemburgu dhe Suedia.

Kamata

Statusi

(aktive, e paguar, e
kërkuar)

Konsulenti i propozuar
(nëse e keni të caktuar konsulentin, ju lutem shkruani emrin e kompanisë, kontaktet dhe emrin e personit përgjegjës):

Data e pritshme e fillimit të projektit: 				
Personi përgjegjës për projektin nga kompania juaj: 		 
Emri: 		

Titulli: 		

Adresa: 				
Tel: 		 		
Email: 		 		

Data: 		

Nënshkrimi: 		

Nënshkruar nga: 				
Si jeni informuar për ne?
Website

Konsulent

Klient i mëparshëm

Ngjarje promovuese

Zyra rezidente e BERZH-it

Ekipi ynë

Të tjera (ju lutem specifikoni) 		 	

A ka përdorur në të kaluarën ndërmarrja juaj konsulentë profesional? Nëse po, ju lutem specifikoni:

Kursi i këmbimit i përdorur për të llogaritur vlerat euro në këtë formë: 1Euro = 		
Ju lutem bashkëngjitni paketës së aplikimit këto dokumentet:
Formën e aplikimit për projekt
Kopjen e certifikatës së biznesit
Informatat mbi biznesin (dokumentet që vijnë me certifikatën nga MTI)
Pasqyrat Financiare Vjetore për DY vitet e fundit (Bilanci i gjendjes, Pasqyra e të ardhurave dhe Rrjedhja e parasë) të vulosura

Vërejtje: Nëse dorëzoni informata apo të dhëna (“Dokumentet e juaja”) si pjesë të këtij aplikacioni, BERZH-i do mban një kopje të këtyre dokumenteve.
Vërejtje: BERZH-i do trajton të gjitha Dokumentet e Dorëzuara konfidenciale dhe nuk do i prezanton ato në mënyrë të qëllimshme tek palët e treta përveç nëse kërkohet nga ndonjë ligj i aplikueshëm.

Këshilla për Bizneset e Vogla, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
FAH 122 kati i parë, Fushë Kosovë, 10600
Tel: +381 38 242 07000 Fax: +381 38 242 07000
E: knowhowkosovo@ebrd.com W: ebrd.com/knowhow
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