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Për të përfituar nga shërbimet e
Programit AgroKapital kontaktoni:
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Tiranë
Këshilltari i Biznesit - Cel: 0696031306
Adresa: Rr. Mustafa Matohiti, Nr 4, Kati III

GJIROKASTER

Zyrat rajonale

DELVINE

Fier
Këshilltari i Biznesit - Cel: 0696031307, 0696031308
Lagjia 1Maji, Rr. Jani Bakalli, P.82, Kati I

SARANDE

SHTRIRJA E CBS

Gjirokastër
Këshilltari i Biznesit - Cel: 0696031311
Lagjia 18 Shtatori, Rr. Xhorxh Soros, Kati III
Korçë
Këshilltari i Biznesit - Cel: 0696031305
Blv. 6 Dëshmorët - përballë Katedrales

Legjenda e hartës
Rrethet e mbuluara
nga Zyra e Tiranës
Rrethet e mbuluara
nga Zyra e Fierit

Rrethet e mbuluara nga
Zyra e Gjirokastrës
Rrethet e mbuluara
nga Zyra e Korçës

AgroKapital

Tel: +355 4453 6891
Email: info@cbs.al
www.cbs.al

Program për Agrobiznesin për të krijuar
rritje ekonomike të sektorëve të bujqësisë,
nëpërmjet financimit dhe rritjes së aftësisë
sipërmarrëse të agrobizneseve

Kush është CBS
CBS (Creative Business Solutions) është një
organizatë konsulence, jo fitim-prurëse, me
ekspertizë dhe njohuri të thella për sektorin e
Agrobiznesit dhe të Financimit.
Në partneritet me agjensi të fuqishme donatore,
CBS zbaton programe afatgjata me impakt të
lartë dhe konkret zhvillimi.

Qëllimi i Programit
AgroKapital

Rritja e sipërmarrjeve bujqësore
Rritja ekonomike e sektorëve të bujqësisë
nëpërmjet financimit.
Bashkëpunimi me bankat dhe institucionet
financiare për të përmirësuar kredidhënien, në
mënyrë që fermerët dhe agropërpunuesit të rrisin
biznesin e tyre.
Rritja e kapacitetit të agrobizneseve në
përthithjen e kapitalit dhe të fondeve të tjera nga
donatorët.

Misioni i CBS
Përshpejtimi i zhvillimit ekonomik të sektorëve në
nevojë, përfshirë bujqësinë, duke prodhuar
zgjidhje reale për klientin, me standarde të larta
profesionale dhe benefite të matshme.

Shërbimet e AgroKapital

• Akses në kapital për Agrobiznesin
• Mbështetje për përthithjen e fondeve IPARD
dhe DCA
• Plane biznesi dhe Menaxhim tregëtar
• Mbështetje dhe lehtësim për kredimarrje
• Promovim të eksportit dhe krijimin e lidhjeve të
duhura në treg
• Analizë dhe vlerësim tregu
• Mbështetje teknike për plotësimin e standardeve
ushqimore si ISO, HACCP, GMP etj,

Impakti i Programit

• Mbështetje për krijimin e shoqatave dhe
kooperativave

AgroKapital do të rrisë investimet në Agrobiznes,
nëpërmjet financimeve, me 18.5 milion USD, si
dhe do të rrisë xhiron e sipërmarrjeve të
mbështetura nga programi, me 28 milion USD
duke gjeneruar mbi 1,150 vende të reja pune.

• Mbështetje të investimeve në eficiencën e energjisë
së gjelbër
• Trajnime, seminare, këshillim dhe asistencë

Rritja e kredidhënies për Agrobiznesin
Ky program 3 vjeçar financohet nga USAID dhe
zbatohet nga CBS.

• Konsulencë dhe asistencë teknike për Bankat dhe
Institucionet Financiare për të mbështetur
Agrobiznesin në vend
• Zhvillim të produkteve bankare për të plotësuar
nevojat e përgjithshme dhe ato specifike të
Agrobiznesit

Zhvillim i marketingut bujqësor
• Shërbime marketing dhe promovim produktesh
• Kerkime tregu dhe promocion të produkteve
bujqësore
• Informacion online, shërbime portali dhe në rrjete
sociale për Agrobizneset
• Mbledhje dhe shpërndarje online të informacionit
për fermerët dhe Agropërpunuesit.

