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AIDA është institucion publik, në varësinë e Ministrisë së Financave
dhe Ekonomisë dhe ka në fokus rritjen e konkurueshmërisë së
sektorit privat por gjithashtu dhe tërheqjen e investimeve të huaja
direkte. AIDA është institucioni i vetëm publik i përcaktuar me një ligj
për të menaxhuar një platformë e cila quhet Akses në Financë
ndërtuar me ndihmën e bashkëpunëtorit BERZH.  Është e vetmja
platformë në Shqipëri e cila shërben si një dritare unike “One Stop
Shop”, për të përmbledhur të gjitha nismat financiare, qofshin kredi,
grante nga institucione Shqiptare dhe të huaja. 

Përveç asistencës teknike që AIDA ofron në lidhje me aplikimin me grante, vetë AIDA ofron grante
publike për ndërmarrjet e vogla, mikro dhe të mesme. Për vitin 2014 dhe 2019 kemi menaxhuar 4
fonde, dhe rreth 70% e aplikimeve kanë qënë fituese, dhe nga këto aplikime fituese në 2 vitet e
fundit 40 – 50% kanë qënë fituese femrat sipërmarrëse. 

Në ndryshim nga strategjia e mëparshme, strategjia 2021 – 2027 jep një fokus të veçantë grave
sipërmarrëse ku ndër objektivat kryesore theksohet se minimalisht 40% e aplikuesve në fonde jo
vetëm të AIDËs, por dhe në fonde nga donatorë të tjerë duhet të jenë përfituese gratë
sipërmarrëse. 

Pra tani ka një kuadër ligjor i cili duhet zbatuar për t’ju dhënë prioritet grave sipërmarrëse jo vetëm
në nivel grantesh, por dhe në nivel informacioni për aksesin në financë, nëpërmjet trajnimeve të
ndryshme të cilat janë parashikuar për t’u zhvilluar nga AIDA. 

Për vitin 2022, AIDA si një nga zbatuesit kryesore të strategjisë së biznesit dhe investimeve,
menaxhon grantin i cili për këtë vit është ristrukturuar dhe mban emrin Fondi për Zhvillimin e
ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. Është dhënë në prioritet në një përqindje të caktuar
fituesish duhet të jenë femra. 

Këtë vit, periudha e post Covid na tregoi që nevoja për digjitalizim është më e madhe sesa nevoja
për të patur qëllime të tjera që të mund të aplikosh në biznes, kështu që AIDA së bashku me
Ministrinë e Financave ristrukturoj skemat ekzistuese me një fond të vetëm me qëllim digjitalizimin
e bizneseve. Në një kohë shumë të shkurtër nga shpallja e thirrjes dhe deri në mbylljen e saj, janë
rreth 400 biznese të cilat kanë aplikuar për të qenë fitues të këtij granti. Përveç pjesës së granteve
në periudhën e Covid dhe post Covid, AIDA për të qenë sa më afër bizneseve, veçanërisht grave
sipërmarrëse, ka ofruar informacion dhe trajnime të ndryshme në lidhje me tematika siç mund të
jenë menaxhimi financiar dhe digjitalizimi. 

Unë do ju ftoja që të ndiqni vazhdimisht platformën akses në financë, e cila mban nisma dhe kredi
dhe grante të ndryshme. Të mund të drejtoheni drejt AIDËs në rastet kur hasni vështirësi në
mënyrën e shkrimit të projektit ose buxhetimit dhe jemi të hapur për çdo informacion. Sigurisht që
në botën e ekosistemit, është shumë e rëndësishme të bashkëpunohet me aktorë të rëndësishëm
dhe AIDA, këtë vit në krahasim me vitet e tjera dhe sidomos pas periudhës Covid e ka parë shumë të
rëndësishëm bashkëpunimin me aktor të ndryshëm siç është BERZH, Banka Botërore dhe GIZ.  
 


