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Fundim Gjepali, sipërmarrësi i suksesshëm nga Diaspora Shqiptare 
i cili jeton midis Shqipërisë dhe Italisë 

Fundim Gjepali, lindi në Shijak të Shqipërisë në vitin 1981, emigroi 
në 1996. Me të mbërritur në Romë, ai filloi të punojë në kuzhinë, 
fillimisht si ndihmës, por me dëshirën e madhe për të bërë përpara. 
Aktualisht Shef Gjipali është “Cook - Arch” midis Italisë dhe 
Shqipërisë, Shef Ekzekutiv i “Antico Arco” në Romë (Italy), i “Padam 
Boutique Hotel & Restaurant” dhe “Agrotourism Gjepali” (në 
Shqipëri, Shijak).
Si një Shef Kuzhine kurajoz dhe kureshtar, ai zotëron një teknikë 
gatimi të saktë dhe të rafinuar që e shoqëruar nga dashuria për 
ushqimin dhe produktet e cilësore, përshkruan konturet e kuzhinës 
së tij gjithmonë duke tentuar shijen dhe kënaqësinë.  
Fundim Gjepali mendon që investimi që ai bëri në Shqipëri është një 
nga zgjedhjet më të bukura që ka bërë në jetë. Ai është i mendimit 
se Shqipëria ka një traditë dhe natyrë të mrekullueshme dhe që 
ofron mundësi të mëdha biznesi sidomos në fushën e agroturizmit 
dhe bujqësisë. 
Ai ka përqafuar me një pasion të madh dhe ka aplikuar në Shqipëri 
filozofinë e “Antico Arco”, i përbërë nga klas i lartë dhe kreativitet, 
duke mësuar teknika të reja të përpikta për të ekzekutuar në mënyrë 
të përsosur pjatat e traditës Romake duke përdorur produkte 
shqiptare për ushqime të përgatitura me kujdes.
Pasi vendosi të investonte në Shqipëri, ai u zgjodhi të ishte një 
shembull pozitiv për të ndihmuar në zhvillimin e vendit duke dhënë 
mbështetjen e tij për Programin Connect Albania, i cili është një 
mekanizëm inovativ që lehtëson përfshirjen e Agjentëve të 
Zhvillimit të Diasporës Shqiptare për të kontribuar në zhvillimin e 
vendit të tyre të origjinës nëpërmjet thithjes dhe rritjes së 
invetsimeve të huaja në Shqipëri.

“Shqipëria është një vend plot tradita dhe bukuri dhe në zhvillim të 
vazhdueshëm, gjë që krijon mjaft mundësi. Shfrytëzojini ato!”

Mësoni më shumë se si mund të bëheni Agjent Zhvillimim:  
https://www.adbc.al/en/become-a-development-agent/ 

Më shumë detaje mund të gjenden duke klikuar në linkun: 
 https://www.azhbr.gov.al/skema-kombetare-2021

Shënim për lexuesin: 

Ky numër i Newsletter është fokusuar në sektorin e bujqësisë dhe 
turizmit rural i cili përfaqëson një nga mundësitë më të mira që 
ofron ekonomia shqiptare për të bërë biznes. Bujqësia dhe Turizmi 
rural janë ndër fushat më me interes ku Agjentët e Zhvillimit të 
Programit Connect Albania mund të fokusohen për të eksploruar 
mundësitë për të investuar në Shqipëri.

Skema Kombëtare për mbështetjen e sipërmarrësve në sektorin e 
bujqësisë dhe zhvillimit rural 

Agjensia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural (AZHBR) ka shpallur 
thirrjen për aplikime për skemën e mbështetjes në nivel kombëtar 
në sektorët e prodhimit bujqësor dhe blegtoral. Qëllimi kryesor i 
kësaj skeme është promovimi i prodhuimit bujqësor dhe blegtoral të 
sipërmarrësve të vegjël të zonave rurale duke ndihmuar në 
përmirësimin e sektorit të bujqësisë dhe të zhvilimit të 
qëndrueshëm.
Fondet e vëna në dispozicion do të përdoren për: 
a) rritjen e konkurueshmërisë së produkteve bujqësore dhe 
blegtorale në zonat e mbrojtura dhe reduktimin e kostove të 
prodhimit nëpërmjet pagesave për kafshët e matrikulluara dhe 
subvenconimit të cmimit për plastmasin; 
b) shtimin e sipërfaqeve të mbjella me bimë mjeksësore dhe 
aromatike; 
c) çertifikimin e produkteve bujqësore dhe fermave organike; 
d) mbështetjen dhe diversifikimin e aktivitetit ekonomik në zonat 
rurale.
Gjithashtu, planet e biznesit te subjekteve të sektorit të agroturizmit 
do të mbështeten deri në masën 50%, por në një vlerë jo më të 
madhe se 10 000 000 lekë/subjekt aplikues. Ngritja ose 
rikonstruksioni i ambienteve të njësive të turizmit rural që kanë një 
kapacitet 6 deri 10 dhoma, do të mbështetet deri në masën 50%, por 
në vlerë jo më të madhe se 5 000 000 lekë/subjekt aplikues.

Agjentët e Zhvillimit të Connect Albania mund të nxisin dhe 
mbështesin investitoret e rinj dhe ata egzistues që të shfrytëzojnë 
këtë mundësi dhe të aplikojnë në portalin e-Albania brenda datës 
15 Prill 2021. 


