
Çfarë është Inovacion në 
kontekstin e Challenge Fund?
Çdo ide e re që i shton vlerë biznesit tuaj, e bën më 
efiçent ose redukton kostot dhe kohën. Mund të 
jetë një proces i ri, një përqasje e re ndaj 
marketingut, një produkt apo shërbim i ri që i 
përgjigjet sfidave ekzistuese në biznesin tuaj dhe 
është funksional në kontekstin vendas.

Çfarë propozimesh presim
prej jush?
Çdo propozim duhet të jetë inovativ, i 
realizueshëm, i qëndrueshëm dhe duhet të ketë 
impakt social në zonën ku do të operojë.

Kush mund të aplikojë në 
Challenge fund?
Mirëpriten aplikime nga çdo individ apo skuadër që 
paraqet një projekt në fazën e idesë apo start-up të 
regjistruar (0-3 vite). Aplikimi është i hapur gjithashtu 
për Organizata që Mbështesin Inovacionin si 
inkubatorë, akseleratorë, OJQ, kompani private dhe të 
gjithë organizatat që mbështesin start-up. Aplikimet 
mund të bëhen nga çdo sektor biznesi.

Për cilin fond mund të aplikoni?

Jepi kohë të mjaftueshme aplikimit.
Merrni parasysh që aplikimi kërkon kohë.

Plotësimi i formularit mund të zgjasë disa ditë pasi mbështetet 
në analiza të qenësishme të biznesit tuaj. Ju sugjerojmë që ta 
nisni procesin e aplikimit përpara kohe duke shkarkuar 
formularët offline. Pasi të keni nisur plotësimin online ju nuk 
mund ta ruani atë për t’iu rikthyer në një moment të dytë. Në 
çastin që klikoni DËRGO, aplikacioni konsiderohet i përfunduar.

INNOVATION
CHALLENGE FUND

7,000 €
DERI NË

NË FAZËN E IDESË
15,000 €

DERI NË

START-UP I REGJISTRUAR
MIDIS 0-1 VIT

25,000 €
DERI NË

START-UP I REGJISTRUAR
MIDIS 1-3 VITI

100,000 €
DERI NË

ORGANIZATA
QË MBËSHTESIN INOVACIONIN

MINIMALISHT 1 VIT VJETËRSI

Apliko Tani
http://challengefund.euforinnovation.al/index.php/apply/



DATA TË RËNDËSISHME

TURI PROMOVUES
I CHALLENGE FUND

NË VEND

16 SHTATOR - 15 TETOR

LANÇIMI
I THIRRJES SË DYTË

TË CHALLENGE FUND 

10 TETOR

MBYLLJA
E APLIKIMEVE PËR
THIRRJEN E DYTË

10 NËNTOR

VLERËSIMI
I THIRRJES SË DYTË

NËNTOR ‘19 - JANAR ’20

Çfarë ofrojmë ne?
Ne nuk ofrojmë vetëm fonde por një monitorim të 
thellë përgjatë periudhës së zbatimit që përfshin 
mbështetje specifike financiare, ligjore dhe teknike. 
I gjithë procesi është transparent: aplikimi, 
vlerësimi dhe përgjigjet për pyetjet tuaja – gjithçka 
është online.

FAZAT E VLERËSIMIT KENI PYETJE?

Kushtet për të fituar fondin
• Aplikuesi duhet te jetë person fizik / juridik / individ

• Biznesi duhet të jetë i regjistruar në Shqipëri ose të sigurohet se do të operojë dhe do të regjistrohet në Shqipëri gjatë procesit (gjithashtu 
diaspora dhe shtetas jo shqiptar mund të aplikojnë për këtë fond, përderisa biznesi është i regjistruar dhe operon në Shqipëri)

• Mos kryerja e aktivitetit të regjistruar për më shumë se 36 muaj nga data e publikimit të thirrjes 
• Aplikuesit duhet të marrin përsipër të mbulojnë minimalisht 50% të kostos së financimit (të vlerës totale të projektit)

• Individët / skuadrat të cilat aplikojnë, kanë përgjegjësi të plotë për përgatitjen dhe zbatimin e aktiviteteve të përfshira në aplikim. 
• Periudha për zbatimin e fondit do të jetë deri më 12 muaj

 

Skuadra e Challenge Fund 
challengefund@euforinnovation.al

Skuadra NOA
info@noafin.al

1.  Skuadra e menaxhimit
2.  Skuadra e konsultimit financiar
3.  Komiteti suedez i vlerësimit
4.  Bootcamp
5.  Skuadra e konsultimit ligjor




