ANEX 1

Formulari i Aplikimit - Fondi për Zhvillimin e
Bujqësisë Organike
Seksion 1. Informacion bazë mbi aplikantin (Max 2 faqe)
1.1
1.2
1.3

Emri i
organizatës/kompanisë/biznesit
Emri i përfaqësuesit / personi i
kontaktit
Detajet e kontaktit: Adresa,
e-mail, website, nr. telefoni

1.4

Lloji / statusi ligjor i organizatës

1.5

Numri i punonjësve në
organizatë/kompani/biznes
Të ardhura vjetore të biznesit
(për 3 vitet e fundit në
monedhën lokale)
Misioni / qëllimi organizativ i
kompanisë

1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

Anëtarësimi në rrjete
bashkëpunëtorësh, shoqata
ose lloje të tjera grupesh
interesi
Cilat janë aktivitetet kryesore të
biznesit tuaj? Ju lutem jepni
shembuj të çdo aktiviteti dhe
informacion se për sa kohë i
keni zbatuar këto aktivitete.
Ju lutem tregoni numrin e
punonjësve të punësuar dhe sa
prej tyre janë të moshës midis
18 dhe 40 vjeç.
Ju lutem rendisni raportin
femra/meshkuj si për
punonjësit jashtë sezonit ashtu
edhe ata sezonalë, nëse është
e aplikueshme

Seksioni 2. Prezantimi i përgjithshëm i Skemës së propozuar të Fondit për zhvillimin e
bujqësisë organike (Max 4 faqe)
Ju lutem përshkruani në kutitë më poshtë objektivat, rezultatet e pritura, fokusin tematik, qasjen dhe
aktivitetet kryesore të ndërhyrjes së propozuar:
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Titulli i propozimit
Cilat janë temat dhe
çështjet kryesore që
propozimi juaj dëshiron
të trajtojë?
Cilat janë objektivat dhe
rezultatet e pritura të
propozimit tuaj?
Ju lutem përshkruani se
si iniciativa që propozoni
ju kontribuon në
zhvillimin e tregut organik
lokal?
Cfare impakti social ka
iniciativa juaj dhe si
kontribuon në zhvillimin e
rajonit tuaj?

2.6

A ka në propozimin tuaj
ndonjë risi për prodhimin,
përpunimin ose tregtinë e
produktit tuaj? Nëse po,
ju lutemi përshkruani.

2.7

Ju lutem tregoni
shkurtimisht aktivitetet
kryesore të propozimit
tuaj dhe mënyrën se si
ato trajtojnë çështjet që
përmendët më lart
(përmendini shkurtimisht
me pika)
Ju lutemi tregoni
(shkurtimisht në pika)
rezultatet tuaja kryesore
(cilësore dhe sasiore) që
synoni të arrini deri në
fund të projektit.
Ju lutemi tregoni se si
rezultatet e arritura dhe
përmirësimet në iniciativë
mund të bëhen të
qëndrueshme në kohë.

2.8

2.9

3.0

Buxheti (totali dhe shuma
e propozuar për
bashkëfinancim) në
monedhën lokale.

3.1

Te ardhurat vjetore te
biznesit tuaj (për 3 vitet e
fundit të shprehura në
monedhën lokale)

3.2

Ju lutem bashkangjisni
dokumentin e buxhetit.

3.3

Ju lutem bashkangjisni
dokumentin e vleresimit
tuaj organizativ.

