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een.ec.europa.eu 

Rrjeti Europian                             

i Ndërmarrjeve 

 

EEN Albania 

 
 

 

een.ec.europa.eu 

Çfarë është Rrjeti Europian i 

Ndërmarrjeve (EEN)? 

Rrjeti më i madh mbështetës në botë 

për NVE-të me ambicie ndërkombëtare 
 

• Prezantuar në Shkurt të 2008 nga Komisioni 

Europian. 

• Instrument kyç për strategjinë e BE-së në 

mbështetjen ndaj rritjes së vendeve të punës. 

• Bashkëfinancuar me programet financuese COSME 

dhe HORIZON 2020 – duke inkurajuar konkurencën 

dhe inovacionin e NVE-ve në Europë. 

• Financim total prej më shumë se 180 milion EURO. 
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Misioni i Rrjetit 

• Të sigurojë biznese gjithëpërfshirëse dhe mbështetje inovative. 

• Të identifikojë partnerët e mundshëm komercial për kompanitë. 

• Të ndihmojë kompanitë të bëjnë biznes në tregun e brendshëm. 

• Të lehtësojë transferimin e teknologjisë. 

• Të ndihmojë NVM-të për të pasur akses në tregje të reja dhe të 

informoj ata për aktivitetet e BE-së dhe mundësitë e financimit. 

• Të këshillojë kompanitë në legjislacionin dhe politikat e BE-së, si 

dhe çështje teknike të tilla si standardet e DPI. 

• Të japi feedback për qëndrimet dhe problemet e sipërmarrësve. 

een.ec.europa.eu 

3000 600+ 
VENDE EKSPERTË LOKAL 

60+ 
VENDE NË TË 

GJITHË BOTËN 

Struktura e Rrejtit Europian i 

Ndërmarrjeve (EEN)  
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Stimulon rritjen dhe ngritjen e 

vendeve të punës në EU (2014 – 2018) 

13,000 Lidhje 

Biznesesh 
nëpërmjet organizimit  

me kompani të tjera 

jashtë EU 

10,000 Oferta 
biznesi, teknologjie 

dhe kërkimi 

7,000 SME  
Lidhen çdo 

muaj 

13,000 
Audit dhe 

rishikimTeknologjie 

biznesi çdo vit 

een.ec.europa.eu 

Stimulon rritjen dhe ngritjen e 

vendeve të punes në EU(2014–2018) 

11,000  kompani 

kanë nënshkruar 

Partneritete biznesi, 

teknologjie ose 

kërkimore 

90,000 

kompani 
ndoqën evente 

brokerimi dhe misone 

kompanish 

internacionale 

1.7 

milion  
Njerëz 

morën 

pjesë në 

evente 

70,000 
mbledhje 

biznesi të 

targetuara çdo 

vit 

600,000 
përgjigje ndaj 

pyetjeve 

rreth çështjeve të 

EU 
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17 Sektorë Kyç 
Ekspertët e rrjetit bashkëpunojnë në 17 sektorë kyç për të siguruar 

mbështetje të rregullt 

Grate 

sipërmarrëse 

Agro-

Ushqimore 

Automobilizmi, 

Transporti dhe 

Logjistika 

BioChemTech  Industri 

krijuese 

Mjedisi 

Kujdesi 

shëndetësor 

Industra & 

Sherbimet ICT   

Energjia 

Inteligjente 

Industri dhe 

Shërbime detare 

Materiale Nano dhe mikro 

teknologji 

Shërbime dhe 

Pakica 

Ndërtime të 

qëndrueshme 

Textile & Fashion Turizëm dhe 

Trashëgimi 

Kulturore 

Aeronautika 

dhe hapësira 

een.ec.europa.eu 

Pse kanë nevojë NVM-të për 

Rrjetin Europian të Ndërmarrjeve? 

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme – Rëndësia e tyre 

• 23 milion NVM në Europë = 99% të bizneseve 

• 58% kontribut në GDP e EU 

• 75 milion vende punë të krijuara nga NVM-të 

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme– Nevojë për mbështetje të 
qëndrueshme 

• Nevojë për mbështetje aktive dhe të plotë përmes rrugëve rajonale të biznesit. 

• Nevojë për të eksploruar biznese dhe teknologji të reja. 

• Nevojë për të dhënë kontributin në formimin dhe përmirësimin e politikave e BE-
së për NVM-të. 



5 

een.ec.europa.eu 

Një qasje e integruar 

One stop shop – 
Shërbimi në një 
pikë të vetme 

Pozitë të fortë 
rajonale 

Fokusimi në 
shërbime të 

cilësisë së lartë 

een.ec.europa.eu 

I gjendur në rajonin tuaj 

dhe i lidhur me botën 
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1. Kredibiliteti dhe Besimi - Rrjet i themeluar me njerëz që frymëzojnë 

besimin. 

2. Ekspertë dhe ekspertizë - Njerëzit të cilët e dijnë se për çfarë po flasin. 

3. Vlefshmëria - Një investim shumë i çmuar i kohës. 

4. Asnjë Varësi -  Pa pagesë, asnjë detyrim, klienti mbetet në kontroll. 

5. Kontaktet - Kontaktet dhe arritjet që klienti ka nevojë. 

6. Së Bashku – Mbështetje gjatë gjithë procedurave. 

Nevojat kryesore të klientit (vazh…) 

een.ec.europa.eu 

1. Kredibiliteti dhe Besimi. 

Mesazhi 
• Mbështetur nga Komisioni Europian. 

• Ndihmon bizneset për të gjetur partner 

ndërkombëtar. 

• Këshilla konkrete mbështetur në 

eksperincë. 

• Një partner i besuar për biznesin tuaj. 

• Eksperienca të mëparshme të 

vërtetuara. 

• Të tjerët kanë përfitimet që edhe ju 

gjithashtu mund ti keni. 

“Ato janë këtu për 
mua jo për të 
tjerët” 

“Ato kuptuan problemet e mia dhe 
bënë atë që ata thanë se do të bënin” 

“Ato e dijnë se për 
çfarë po flasin” 

“Nuk ka 
kapje” “Do t’ia rekomandoj rrjetin 

miqve të mi” 

Nevojat kryesore të klientit (vazh…) 
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Mesazhi 

• Një rrjet ekspertësh që punojnë 

në interesin tuaj. 

• Ekspertizë e pavarur për rritjen e 

biznesit tuaj. 

• Një rrjet ekspertësh që punojnë 

për t’ju ndihmuar të keni sukses. 

• Të dhëna të vlefshme për të 

arritur qëllimin tuaj. 

• Angazhimi personal me 

ekspertët. 

“Ato kuptuan 
biznesin tim dhe ku 
do të ishte hapi 
tjetër” 

“U ndieva i 
kuptuar” 

“Kjo 
funksionoj 
për mua” 

“Ato kishin të 
gjitha 
përgjigjet e 
duhura” 

“Ato e kanë 
bërë këtë 
me përpara” 

“Falë rrjetit 
unë qëndroj në 
rrugën e 
duhur” 

“Ato kanë qenë 
të suksesshëm 
në të kaluarën” 

“Fitova 
mbeshtetje 
përtej 
ekspertizës” 

2. Ekspertë dhe Ekspertiza. 

Nevojat kryesore të klientit (vazh…) 

een.ec.europa.eu 

Mesazhi 

• Një përdorim i mirë i kohës 

suaj. 

• E gjitha që ju na detyroheni 

është angazhimi juaj. 

• Ofrimi i këshillave konkrete 

bazuar në përvojën dhe 

kuptimin e situatës suaj. 

• Le të përshpëjtojmë rritjen tuaj. 

 

“Ato me 
ndihmuan që të 
arrij qëllimin me 
shpejt dhe 
investimi i vetëm 
ishte koha” 

“Erdha në vendin e 
duhur dhe mora një 
mbështetje që 
përkthehet në 
rezultate” 

“Koha e investuar 
me lejoj që të 
fokusohem në 
biznesin tim” 

“Një përdorim 
shumë i mirë 
i kohës sime” 

“Dy ore teë 
javës sime të 
shpenzuara 
shumë mirë” 

3. Vlefshmëria 

Nevojat kryesore të klientit (vazh…) 
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Mesazhi 

• Gjithcka që ju kushton është 

koha. 

• Gjithcka që ju na detyroheni 

është koha juaj. 

• Ju vendosni ritmin – pa 

asnje varësi nga ne. 

• Lehtësi në hyrje. 

• Dera jonë është gjithmonë e 

hapur. 

“Me drejtuan në 
drejtimin e duhur, por 
gjithmonë isha në 
vendin e shoferit” 

“Ato ecën me 
ritmin tim dhe unë 
qëndrova në 
kontroll” 

“Nuk bëja dicka që 
nuk kisha deshira 
të bëja” 

4. Asnjë Varësi 

Nevojat kryesore të klientit (vazh…) 

een.ec.europa.eu 

Mesazhi 

• Lidhjet me tregjet e reja për 

të komercializuar risinë tuaj. 

• Një rrjet që ju lidh në të 

gjithe Evropën. 

• Përgjigjet për të gjitha 

pyetjet tuaja. 

• B2B në mbarë botën. 

“Nuk i njihja 
njerezit e duhur 
por ato i njihnin” 

“Nuk jam me 
i humbur” 

“Isha në 
kontakt me 
përsonat e 
duhur që kanë 
besimin tim” 

5. Kontaktet. 

Nevojat kryesore të klientit (vazh…) 
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Mesazhi 

• Me ju në çdo hap të rrugës. 

• Suksesi juaj është suksesi 

ynë. 

• Në e njohim situatën tuaj 

dhe e dimë ku t’ju marrim. 

• Partnerë të barabartë në 

suksesin tuaj. 

 

“Ato ishin në 
gjendje të më vinin 
para njerëzit e 
duhur në kohën e 
duhur” 

“Ndihem i 
mbështetur në 
çdo hap të 
udhëtimit” 

“Unë nuk mund 
ta kisha bërë 
këtë vetëm” 

“Ato janë 
këtu për 
mua” 

“Ato me bënë të 
ndihem i 
veçantë” 

6. Së Bashku 

Nevojat kryesore të klientit (vazh…) 

een.ec.europa.eu 

Shërbime për NVM-të 

• Informacion më të fundit në lidhje me legjislacionin Europian. 

• Këshillim ekspert për çështjet dhe poitikat Europinane. 

• Organitimi i aktiviteteve për rritjen e ndërgjegjësimit. 

Informacion për 
NVM-të 

• Raportimi i rasteve nëpërmjet mekanizimit të feedbackut. 

• Kontribut në studimin për vlerësimin e ndikimit të NVM-ve në 
fusha të caktuara. 

• Mbështetja e organizimit të panelëve të bizneseve. 

Feedback për 
Komisionin 

• Ofron shërbime bashkëpunimi për të gjithë NVM-të. 

• Evente Business to Business. 

• Drejton databazën më të madhe në Europë për bashkëpunimin 
e bizneseve. 

Bashkëpunim 
Biznesi 
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Shërbime për NVM-të 

• Informacion në lidhje me politikat dhe të rejat e inovacionit. 

• Identifikon pengesat për inovacionin në nivel rajonal. 

• Prezantimi i praktikave të mira nga vende të tjera. 

Shërbime 
Inovacioni 

• Audite për të vlerësuar fuqitë dhe dobësitë në inovacion. 

• Identifikimi i nevojave për teknologji të reja. 

• Zhvillimi i bashkëpunimeve Europiane dhe Internacionale.  

• Ndihmon në krijimin e bashkëpunimeve komerciale për NVM-
të. 

Transferimi i 
teknologjisë 

dhe njohurive 

een.ec.europa.eu 

Si ofrojmë ndihmë? 

Ne kombinojmë ekspertizën e biznesit 

ndërkombëtar me informacionet lokale 

për ta çuar inovacionin tuaj në tregje të reja. 
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Si funksionon: partneritete 

ndërkombëtare 

Baza e të dhënave të bizneseve të Rrjetit përmban mijëra profile 

kompanish për të gjetur kombinimet perfekte. Gjithashtu, ne 

organizojmë:  

Evente Matchmaking (për krijimin e 

bashkëpunimeve) në Europë, ku SME-të mund të 

takojnë përsonalisht partnerë të mundshëm biznesi. 

Misione të kompanive ku ju përgatisim për 

takimet e synuara në nivel ndërkombëtar, me 

pikëpamje të fuqishme në biznes.   

een.ec.europa.eu 

Si funksionon: partneritetet 

ndërkombëtare 

Lindi një partneritet i fortë 

me më shumë projekte në horizont.  

Rrjeti identifikon 

Artizanë qelqi në 

Vendin Y 

Projektues në 

Vendin X kërkon 

përpunues të aftë 

të qelqit 
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Si funksionon: mbështetje 

këshilluese  

Identifikimi i oportuniteteve që ofron tregu i huaj. 

Informacion mbi legjislacionin dhe standartet 

Europiane. 

Lehtësimi i feedbackut të NVM-ve mbi rregullat 

e BE-së. 

Këshilla mbi pronësinë intelektuale. 

Këshilla praktike mbi të bërit biznes në një shtet tjetër. 

Ekspertët e Rrjetit ofrojnë këshilla të personalizuara 

een.ec.europa.eu 

Si funksionon: mbështetje 

inovative 

Paketa mbështëse për t’ju orientuar  drejt gjurmimit të shpejtë të 

suksesit. 

Këshillim dhe ndihmë për SME-të e reja që të qasen 

në R&L funding (H2020, SME Instrument …) 

Shërbimet KAM për Instrumentet përfituese të SME-ve. 

Ndihmë në gjetjen e teknologjisë së duhur për të përmirësuar 

inovacionin tuaj. 

Ndihmë në gjetjen e financimit të nevojshëm për rritjen. 

Mbështetje e përsonalizuar për të ndihmuar në formimin e 

potencialit inovativ në tregje të suksesshme ndërkombëtare. 
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EEN Albania 

 Ofron mundësi për ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) Shqiptare 

në gjetjen e partnerëve strategjikë dhe zgjerimin në tregje të reja. 

 

 Qëllimi: Të ndihmojë NVM-të të shfrytëzojnë mundësitë për të bërë 

biznes, për transferim teknologjie si dhe për të rritur aftësinë 

konkurruese dhe inovative të tyre në tregun Europian dhe më gjërë. 

een.ec.europa.eu 

IPPM 

Shërbime 
Këshillimore 

Përfshirja e 
aktorëve lokal 

Përforcimi i 
Rrjetit 

Organizimi i 
eventeve të 
ndryshme 

Rritja e 
ndërgjegjësimit 

rreth shërbimeve 
të EEN 

Kontribut në 
hartimin e 

Newsletterit të 
EEN Albania 

Jep kontributin 
në hartimin dhe 

përpilimin e 
Newsletter të 
EEN-Albania. 
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Jeni gati për këtë përvojë të re? 

 

Jemi këtu për t’ju ndihmuar! 

 

Mjafton të na shkruani në: 

secretary@ippm.al  
 


