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Në kuadër të realizimit të projektit “Krijimi i mjedisit të favorshëm biznesi për
qëndrueshmëri ekonomike të rajonit ndërkufitar Strumicë – Kërçovë – Kilkis” - Rrjeti i
biznesit S - K – K ( në tekstin e mëposhtëm – projekt Rrjeti i biznesit S-K-K) i financuar nga
Bashkimi 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 DY PANAIRE RAJONALE NË KILKIS, GREQI DHE
STRUMICË
Komuna e Kërçovës, në bashkëpunim me Komunën e Strumicës dhe Njësinë lokale të Kilkisit
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 - Kilkis.
Në kuadër të projektit është parashikuar mbajtja e panaireve rajonale të dedikuara
për përfaqësuesit e sektorit të biznesit (ndërmarrjet, autoritetet lokale dhe rajonale, dhoma
e tregtisë dhe organizatat për mbështetje të biznesit).
Thirrja publike i referohet zgjedhjes së kompanive nga Kërçova të cilët do të marrin
pjesë në dy panaire rajonale në Strumicë dhe Kilkis (Greqi).
Në kuadër të projektit do të realizohen këto panaire rajonale:
1. Panair Rajonal në Kilkis, Greqi
Numri i pritshëm i ekspozuesve: 50 ndërmarrje nga Kilkisi dhe Polikastroja, Greqi;
20 ndërmarrje nga Strumica dhe 15 ndërmarrje nga Kërçova;
Data e mbajtjes: 16.11.2016 (e mërkurë) - 17.11.2016 (e enjte);
Vendi i mbajtjes: Kilkis, Greqi;
Gjuha e punës: Anglisht.
2. Panair rajonal në STRUMICË
Numri i pritshëm i ekspozuesve: 25 ndërmarrje nga Kilkisi dhe Polikastroja, Greqi;
15 ndërmarrje nga Kërçova;
Data e mbajtjes: 22.11.2016 (e mart) - 23.11.2016 (e mërkurë);
Ky projekt është bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian dhe nga fondet nacionale të shteteve pjesmarrëse në IPA
Programet për bashkëpunim ndërkufitar 2007 - 2013
IPA/2010/DN023657/CN2016/375-951

Republika e Maqedonisë
KRYETARI I KOMUNËS SË KËRÇOVËS
Projekt : “Krijimi i mjedisit të favorshëm biznesi për qëndrueshmëri ekonomike të rajonit ndërkufitar
Strumicë – Kërçovë – Kilkis” - 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

Vendi i mbajtjes: Strumicë;
Gjuha e punës: Shqip/Maqedonisht/Greqisht.
Qëllimi i panaireve rajonale është që të arrihet zhvillim më i shpejtë ekonomik në
rajonin kufitar Strumicë - Kërçovë - Kilkis duke ofruar mundësinë për krijimin e rrjeteve dhe
bashkëpunim midis ndërmarrjeve.
Përfitimet e pjesëmarrjes së dy panairet rajonale:
• Prezentim ne Panair i 85 kompanive nga Kilkisi, Polikastroja, Kërçova dhe
Strumica në Kilkis;
• Prezentim në Panair i 45 kompanive nga Kilkisi, Polikastroja, Kërçova në
Strumicë;
• Mundësi për krijimin e rrjeteve, realizim i takimeve të bizneseve dhe krijim i
patnerëve te rinjë ne biznis;
• Të përfituarit e informacioneve dhe trendeve të reja mbi tregun për rajonin
ndërkufitar Strumicë-Kërçovë-Kilkis;
• Pjesëmarrje në promovime dhe degustim të produkteve;
• Programi shoqërues – Seanca informuese dhe prezentim i praktikave më të
mira në këto tema:
o „Marketing dhe brendim “ në panairin rajonal në Kilkis, Greqi
o „ Përgjegjësia Sociale ” në panairin rajonal në Strumicë.
Kompanitë e interesuara për pjesmarrje ne panairet rajonale duhet që ti plotësojnë
kriteriumet e cekura më poshtë:
• Të jenë të themeluara më së paku 6 (gjashtë) muaj përpara fillimit të panairit të parë
në Kilkis, Greqi (16.11.2016);
• Të ketë seli në territorin e rajonit ndërkufitar Strumicë-Kërçovë-Kilkis;
• Të ketë të punsuar staf të përhershëm me orar të plotë pune;
• Të ketë produktet / shërbimet që kanë potencial për shitje në rajonin ndërkufitar;
• Të demonstrojnë gadishmëri për të promovuar produktet dhe/ose shërbimet e tyre
në mënyrë inovative gjatë panairit
Për t'u regjistruar në një apo dy panairet rajonale, kompanitë duhet të
dorëzojnë formularin e aplikimit (në dispozicion në faqen e Komunës së Kërçovës) për
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pjesmarrje ne panairet e parashikuara dhe të njejtat ti dorëzojë në - dijana@mchamber.mk
ose vlora.bekteshi@gmail.com
Formulari për paraqitje gjithashtu mund të dorëzohet në hapsirat e Arhivës në
Komunën e Kërçovës, për: Departamentin për zhvillim Ekonomik dhe Lokal rr.”Boris Kidriç”
nr.1 Kërçovë
Vërejtje e rëndësishme: Shpenzimet për pjesëmarrje (hapsira ekspozuese, vendosja
në hotel, ushqim dhe shpenzime rruge) nga dy përfaqësues të çdo kompanie të përzgjedhur
nga Komuna e Kërçovës në panairin rajonal të Kilkisit, Greqi dhe Strumicë do të jenë
plotësisht të mbuluara nga projekti i financuar me mjete të Bashkimit Evropian nëpërmjet
IPA Programit për bashkëpunim ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës
së Greqis 2007-2013
Informata shtesë mund të merrni në numrat e telefonit: 075212526, 078255706,
070824543.
Afati i fundit për të aplikuar në një/apo dy panairet rajonale është 7 (shtatë)
Nëntor, 2016 më së voni ora 12:00.
Kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e nevojshme për pjesëmarrje në panairet
rajonale do të informohen në mënyrë të rregullt për zgjedhjen e tyre, përmes e- mailit dhe
telefonit në bazë të informacioneve te paraqitura.
Komuna e Kërçovës
Kryetar
Fatmir Dehari
___________________
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