
DHOMA E BIZNESIT TË 
DIASPORËS SHQIPTARE 
PROJEKTLIGJ “PËR MBËSHTETJEN DHE ZHVILLIMIN E 
STARTUP-EVE INOVATIVE”

JAVA NË LAJME 

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

KURSI I KËMBIMIT

Qëllimi i këtij projektligji është krijimi i një kuadri rregullator dhe institucional të 
favorshëm për krijimin dhe zhvillimin e "Startup-eve Inovative" në fushën e teknologjisë 
dhe inovacionit, për nxitjen e kërkimit, realizimit dhe përdorimit të ideve, modeleve, 
produkteve dhe proceseve të reja, të cilat sjellin risi në çdo fushë të ekonomisë. Ky "ligj" do 
të përcaktojë masat mbështetëse, organet shtetërore, kriteret, rregullat dhe procedurat 
që zbatohen për certifikimin dhe mbështetjen e "Startup-eve Inovative" dhe krijimin e një 
eko-sistemi të favorshëm për to në Republikën e Shqipërisë. 

GREQI/ AMBASADA E SHQIPËRISË: GATI 
DOKUMENTAT, DORËZIMI VETËM ME POSTË

BRITANIA NDRYSHON RREGULLAT PËR 
EMIGRACIONIN, JA ÇFARË DUHET TË DIMË

ZYRTARE/ GREQIA NUK RIHAPET, SHTYN AFATIN E 
LOCKDOWN DERI NË 14 DHJETOR

DIASPORA / 800 MILIONË EURO NË KOSOVË

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Sipas të dhënave të Bankës Qendrore e Kosovës, në periudhën Janar-Tetor janë dërguar 
90 milionë euro më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. “Gjatë 
periudhës janar-tetor 2020, vlera e dërgesave nga mërgimtarët arriti në shifrën prej 795.6 
milionë euro apo 90 milionë euro më shumë se periudha e njëjtë e vitit 2019, ku totali i 
remitencave ishte në vlerën prej 705.6 milionë euro. Ekonomia e Kosovës vazhdon të ketë 
një varshmëri të madhe nga remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë 
dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Këto mjete përgjatë viteve kanë pasur një 
rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike
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MONEDHA BLERJE SHITJE

RUMANI / “FORUMI VIRTUAL B2B”: SHQIPËRIA SI NJË DESTINACION 
TËRHEQËS TURISTIK

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Ambasada Shqiptare në Rumani, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Turizmit 
realizuan “Forumin Virtual B2B” midis aktorëve turistikë nga të dy vendet, Shqipëria dhe 
Rumania. Të pranishmit në këtë forum folën për destinacione të ndryshme turistike në 
Shqipëri. Fokusi i “Forumit Virtual B2B” është promovimi i Shqipërisë si një destinacion 
tërheqës turistik për verën e vitit 2021 për të dyja vendet si dhe  shkëmbimi i eksperiencave 
për të zhvilluar më tej turizmin.
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https://www.adbc.al/projektligj-per-mbeshtetjen-dhe-zhvillimin-e-startup-eve-inovative/
https://diasporashqiptare.al/2020/12/03/rumani-forumi-virtual-b2b-shqiperia-si-nje-destinacion-terheqes-turistik/
https://diasporashqiptare.al/2020/12/01/mergimtaret-kete-vit-derguan-800-milione-euro-ne-kosove/
https://diasporashqiptare.al/2020/12/04/greqi-ambasada-e-shqiperise-gati-dokumentat-dorezimi-vetem-me-poste/
https://diasporashqiptare.al/2020/12/02/britania-ndryshon-rregullat-per-emigracionin-ja-cfare-duhet-te-dime/
https://diasporashqiptare.al/2020/12/03/greqia-shtyn-afatin-pika-kufitare-e-kapshtices-mbyllet-deri-me-14-dhjetor/

