Republika e Maqedonisë
KOMUNA E KËRÇOVËS

Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar dhe fondet evropiane
Projekt : “Krijimi i mjedisit të favorshëm biznesi për qëndrueshmërin ekonomike të rajonit ndërkufitar
Strumicë – Kërçovë – Kukush” - Rrjeti i biznesit S - K - K
IPA Programi për bashkëpunimin ndërkufitar 2007-2013
Numri i Grant kontratës : IPA/2010/DN023657/CN2016/375-951
E- mail : businesscircle.skk@gmail.com

Në kuadër të realizimit të projektit “Krijimi i mjedisit të favorshëm biznesi për
qëndrueshmërin ekonomike të rajonit ndërkufitar Strumicë – Kërçovë – Kukush” - Rrjeti i
biznesit S - K – K ( në tekstin e mëposhtëm – projekt Rrjeti i biznesit S-K-K) i financuar nga
Unioni Evropian përmes IPA Programit për bashkëpunim ndërkufitar midis Republikës së
Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë 2007 – 2013, Komuna e Kërçovës më dt.12.10.2016,
shpall:
SHPALLJE PUBLIKE
PËR ZGJIDHJEN E PJESMARRËSVE NË TRAJNIME NË KUADËR TË PROJEKTIT

,,Rrjeti i biznesit S-K-K”
Komuna e Kërçovës, në bashkëpunim me Komunën e Strumicës dhe Njësinë lokale të
Kukushit nga Republika e Greqisë e realizon projektin ,, Rrjeti i biznesit S-K-K ", i cili ka për
qëllim të krijojë kushte të favorshme për bashkëpunim, dhe zhvillimin ekonomik të rajonit
ndërkufitar Strumicë - Kërçovë - Kukush.
Në këtë kuadër të tij është parashikuar mbajtja e trajnimeve të shumta të
dedikuara për përfaqësuesit e sektorit të biznesit (ndërmarrjet e vogla dhe të mesme,
prodhuesit, tregtare dhe ndërmarrjet e shërbimeve), autoritetet lokale dhe rajonale,
organizatat, për mbështetje të biznesit, dhomat e tregtisë dhe subjekteve të tjera të
ngjashme. Në kuadër të projerktit do të realizohen këto trajnime :
1. Trajnim në temë „Brendim“
Data e mbajtjes: 24.10.2016 (e hënë) -25.10.2016 (e martë);
Vendi i mbajtjes: Kukush, R. e Greqisë;
Numri i pjesmarrësve nga Komuna e Kërçovës: 10;
Gjuha e punës: Anglisht.
2. Punëtoria në temë ,,Legjislacioni nacional dhe ndërkombëtar për eksport-import”
Data e mbajtjes: 05.11.2016 (e shtunë) - 06.11.2016 (e diel);
Vendi i mbajtjes: Kukush, R. e Greqisë;
Numri i pjesmarrësve nga Komuna e Kërçovës: 10;
Gjuha e punës: Anglisht.
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3. Trajnim në temë ,,Përfaqësim i suksesshëm i panairit”
Data e mbajtjes: 08.11.2016 (e mart) - 10.11.2016 (e enjte);
Vendi i mbajtjes: Strumicë;
Numri i pjesmarrësve nga Komuna e Kërçovës: 10;
Gjuha e punës: Maqedonisht / Shqip
4. Trajnim në temë „ Konkurrenca dhe përmisimi i zbatimit të e standardeve”
Data e mbajtjes: 11.11.2016 (e premte) - 13.11.2016 (e diel);
Vendi i mbajtjes: Kërçovë;
Numri i pjesmarrësve nga Komuna e Kërçovës: 10;
Gjuha e punës: Maqedonisht / Shqip
5. Trajnimi për përgatitjen e projekteve për programet e BE-së KOSME dhe Horizon
2020
Data e mbajtjes: 07.03.2017 (e martë) - 10.03.2017 (e premte);
Vendi i mbajtjes: Strumicë;
Numri i pjesmarrësve nga Komuna e Kërçovës: 10;
Gjuha e punës: Maqedonisht / Shqip
Në trajnim do të marrin pjesë përfaqësues të grupeve të synuara të komunave
Strumicë, Kërçovë dhe Kukush (R. e Greqisë). Kandidatët të cilët janë të interesuar të marrin
pjesë në trajnim duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
•
•
•
•
•

Të jenë përfaqësues të një prej grupeve të synuara (sektorit të biznesit, autoritetet
lokale dhe rajonale, organizatat për mbështetjen e biznesit, dhomat e tregtisë dhe
subjekte të tjera të ngjashme);
Të jetojnë dhe punojnë në teritorin e rajonit ndërkufitar Strumicë – Kërçovë –
Kukush;
Të kenë njohuri solide për gjuhë angleze (komunikim me gojë dhe me shkrim )
Të kenë të kryer minimum arsim të mesëm;
Të tregojnë interes, dëshirë dhe motivim për pjesmarrje në trajnime.
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Për t'u regjistruar për trajnim, kandidatët duhet të dorëzojnë formularin e aplikimit
(në dispozicion në faqen e Komunës së Kërçovës) për praninë e trajnimit të duhur dhe të
njejtat ti dorëzojë në - dijana@mchamber.mk ose vlora.bekteshi@gmail.com

Afati i fundit për të aplikuar për trajnimet është pesë ditë para mbajtjes së trajnimit
përkatës.
Kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e nevojshme për pjesëmarrje në trajnimet
do të informohen në mënyrë të rregullt për zgjedhjen e tyre përmes e- mailit dhe
telefonit.
Shpenzimet për akomodim, ushqim si dhe shpenzimet për rrugë për pjesëmarrësit
nga Kërçova për ngjarjet të cilët do të mbahen në Kukush (Greqi) dhe Strumicëdo të
mbulohen plotësisht nga ana e Unionit Evropian përmes IPA Programit për bashkëpunim
ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë 2007-2013.
Informata shtesë mund të merrni në numrat e telefonit: 075212526, 078255706,
070824543.
Komuna e Kërçovës
Kryetar
Fatmir Dehari
___________________
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