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Shënim për lexuesin:  

Jemi të lumtur që të ndajmë me ju dhe të prezantojme të parin 
Agjent të Interesuar të Zhvillimit të Connect Albania. Arbri Merkaj, 
anëtar i Diasporës Shqiptare që jeton në Itali, është çertifikuar nga 
Njësia e Connect Albania e përbërë nga: Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë, IOM në Shqipëri dhe AICS Tirana. 

Pas prezantimit të saj, Zyra e Programit Connect Albania është duke 
mare një numër të konsiderueshëm aplikimesh nga anëtarë të 
Diasporës Shqiptare të cilët kanë interes të jenë Agjentë Zhvillimi 
dhe të kontribuojnë për zhvillimin eknomik të vendit të tyre të 
origjinës. Çertifikata e parë për Agjent të Interesuar Zhvillimi u 
lëshua për Arbri Merkaj në datë 25 Mars 2021. 

Kush është Arbri Merkaj?

“Integrim i mire” e përshkruan siç duhet Arbri Merkajn, një shqiptar 
që tashmë jeton në Itali prej 16 vjetësh. Ishte vetëm 15 vjeç kur ai 
dhe familja e tij migroi nga Fieri në Gargano në provincën e Foxhias. 
Ai u regjistrua në Institutin Shtetëror Teknik – Tregtar për Kontrollor 
dhe Kontabilist "Mauro Del Giudice" i ndodhur në Rhodes Garganico 
dhe u diplomua si Ekspert në Kontabilitet dhe Tregti. Ai ka marrë 
diplomat bachelor dhe master në Universitetin e Molises. 
Specializimin e ka për Shkencat e Turizmit në fushën e Turizmit dhe 
Trashëgimisë Turistike. Me mbarimin e universitetit, ai u bë pjesë e 
Qendrës së Studimeve të Traditës Arbëreshe “Skander” në 
Casalvechio të Pulias dhe filloi të punonte me projekte që synonin 
progresin qytetar dhe kulturor të këtij komuniteti. Tema e tij e 
masterit ishte në fushën e Trashëgimisë Antropologjike në 
Festivalin Folklorik të Carpino-s i mbajtur në Pulia dhe që 
përfaqëson një monument të kulturës dhe jetës së këtij rajoni. 

Z. Merkaj synon të mbështesë projekte të unversiteteve në Shqipëri. 
Ai nënvizon që “Vendi im Shqipëria ka mundësi të mira për t’u 
shndërruar në një vend turistik evropian. Jam i lumtur që më jepet 
kjo mundësi për tu bërë Agjent Zhvillimi i Programit Connect 
Albania, për t’u bërë një urë lidhëse dhe për të kontribuar në 
lehtësimin e investimeve nga Italia” 

Arbri ka shumë plane dhe ëndrra kur bëhet fjalë për zhvillimin 
ekonomik dhe social të Shqipërisë dhe të qenit i çertifikuar si Agjent 
Zhvillimi është hapi i parë drejt realizmit të këtyre planeve. 

Si u bë Arbri Agjent Zhvillimi? 

Arbri aplikoi nëpërmjet Platformës së Connect Albania:
https://www.adbc.al/support-page/login dhe shprehu interesin e tij 
për tu bërë Agjent Zhvillimi. Pas dorëzimit të aplikimit, Zyra e 
Programit Connect Albania qëndroi në komunikim të vazhdueshëm 
me aplikantin për plotësimin e të gjitha dokumentave të nevojshme. 
Aplikimi i tij ishte në përputhje të plotë me kërkesat e Rregullores së 
Connect Albania dhe kështu ai u çertifikua si Agjent Zhvillimi brenda 
një kohë të shkurtër.
Arbri është i çertifikuar për të ndërmjetësuar  midis sipërmarrësve të 
Diapsorës Shqiptare dhe/ose investitorëve të mundshëm të huaj me 
shtetin shqiptar, i përkushtuar për të qenë “Agjent Zhvillimi i 
Suksesshëm”. 

“Agjent Zhvillimi i Suksesshëm” është një titull i aprovuar nga Njësia 
e Connect Albania për ata Agjentë Zhvillimi të cilët kanë 
ndërmjetësuar me sukses realizimin e një investimi. Programi 
Connect Albania do të shpërbleje Agjentët e Sukseshëm të 
Zhvillimit me nje bonus prej 1000 Euro për çdo pozicion pune të 
krijuar nga kompania në rastet kur ato kanë kontribuar në krijimin e 
një biznesi të suksesshem në Shqipëri sipas kritereve të Rregullores 
së mekanizmit Connect Albania. 

Mekanizmi Connect Albania është një pjesë e rëndësishme e 
programit “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Social dhe 
Ekonomik të Shqipërisë”. Ai do të kontribuojë në rritjen e 
investimeve në Shqipëri, që do të krijojë vende të reja pune dhe do të 
ndikojë në rritjen ekonomike. Programi zbatohet nga Misioni në 
Shqipëri i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) – 
Agjencia e Migrimit e OKB-së, me financimin e Ministrisë Italiane 
për Punët e Jashtme dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar, në 
bashkëpunim të ngushtë me Ministrin e Shtetit për Diasporën të 
Shqipërisë, Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, Ministrinë 
e Financave dhe Ekonomisë si edhe Agjencinë Italiane për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS).


