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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 
“MENAXHIMI I FINANCAVE PËR PROJEKTET E HUAMARRJES NGA BANKA BOTËRORE”   

                                             Nga data  20 - 23 Shkurt 2020, në Ohër, Maqedoni 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Gjatë  kë tij trajnimi do të  trajtohën tëmat ë ndryshmë që  kanë  të  bë jnë  më projëktë që  financohën nga                 

Banka Botë rorë, dukë pë rfshi më nyrë n ë mënaxhimit të  financavë, procësin ë hartimit dhë                           

implëmëtimit të  projëktëvë sipas afatëvë, spëcifikat që  duhët të  plotë sohën gjatë  kthimit të  mjëtëvë 

dhë kohë zgjatja ë tyrë, trajtimin ë pëngësavë në  implëmëntimin ë projëktëvë. Gjithashtu gjatë                      

trajnimit do të  ëlaborohën rastë konkrëtë që  kanë  të  bë jnë  më mënaxhimin ë financavë pë r projëktët 

ë ndryshmë të  Bankë s Botë rorë në  kuadë r të  Institucionëvë dhë Ndë  rmarrjëvë Publikë dhë të  njëjtat 

do të  komëntohën ëdhë në  aspëktin tëorik, që  d.m.th: së ëlëmënt mjaft më  rë ndë si që  ë karaktërizon 

kë të  trajnim  është  kombinimi i pjësë s praktikë dhë tëorisë  së  mënaxhimit të  projëktëvë të  

huamarrjës nga Banka Botë rorë. 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?                                                                                                                                                       

Të  gjithë  zyrtarë vë të  ndryshë m të  Institucionëvë dhë Ndërmarrjëvë Publikë të  nivëlit qëndor dhë lo-

kal  që  në  një  formë  apo tjëtë r aplikojnë  pë r projkëtë në  Bankë n Botë rorë. 

 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 550 EURO. 

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët: transporti nga Prishtina pë r në  Ohë r dhë anasjëlltas, akomodimi në  

Hotël në  Ohë r, më ngjësi, drëka dhë darka, matërjali i trajnimit, trajnimi, cërtifikimi dhë vizita rëlë-

vantë në  Shë n Naum dhë Strugë  sipas programit të  që ndrimit në  Ohë r, Maqëdoni.  

Imformata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pë r shkak të  akomodimit në  Ohë r, Maqëdoni te  gjithe  te   interesuarit 

janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta 

bëjnë gjithsesi deri me  14.02.2020 në ora 12.00.    

 Mëgjithatë , pë r cfarë do informatëVshtësë  lidhur më   trajnimin rëlëvant mund të  kontaktoni në   kon-

taktët ë më poshtmë:  Tel: 038 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo pë rmës ë-mailit:  info@kmi-rks.com 

&  aajvazi@kmi-rks.com apo ë ëb faqë s: e e e .kmi-rks.com osë në zyrë: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja 

Nr 08, Kati IV-rë, Nr 9 afë r rëstaurant “Pishat”,     Prishtinë, 10 000,   Rëpublika ë Kosovë s. 


