
 

                            

Konkursi për Produktin Turistik Inovativ  

 
Konkursi Risi Turistike është një konkurs që nxit idetë e reja dhe inovative të turizmit, dhe jep mundësi 
mbështetjeje për ti sjellë në jetë. Nëse keni një ide të tillë, mund të realizoni një biznes tuajin! 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS), Agjencia Shqiptare e 
Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Industria Shqiptare të Turizmit, me mbështetjen e Projektit 
RisiAlbania1 organizon konkursin e tretë kombëtar të quajtur "Risi Turistike" për rajonin e Korçës në 
mënyrë që të nxisë zhvillimin e produkteve të reja turistike. Produktet e reja inovative të turizmit do të 
ndihmojnë për të krijuar itinerare të reja ose gjeneruar vlerë të shtuar të atyre ekzistuese, duke siguruar 
një përvojë të pasur dhe autentike për turistët në këto rajone. 

“Risi Turistike" fton të gjitha kompanitë e interesuara që të dorëzojnë një propozim dhe plan biznesi për 
të zhvilluar dhe zbatuar një produkt të ri turistik në rajonin e Korçës. Afati i fundit për dorëzimin e 
propozimit është data 10 Nëntor 2016. 

Të gjitha propozimet2 konkurruese do të vlerësohen nga një juri e përbërë nga panel ekspertësh. 
Rezultatet e konkursit do të shpallen gjatë aktivitetit publik të organizuar në dt. 9 Dhjetor 2016. 

 

1. Qëllimi i konkursit për produktin turistik inovativ është: 

 

 Të tërheqë më shumë turistë në rajonin e Korçës, nëpërmjet diversifikimit të produktit të 
turizmit; 

 Të zgjasë kohën e qëndrimit në rajonin e Korçës; 

 Të rrisë të ardhurat nga turizmi në rajonin e Korçës; 

 Të rrisë mundësitë e punësimit për të rinjtë në rajonin e Korçës. 
 
2. Kriteret e vlerësimit 

Juria e konkursit do t'i japë prioritet propozimeve të cilat marrin në konsideratë: 
 

 Inovacionin; 

 Bashkëpunimin ndërmjet aktorëve të ndryshëm në sektorin e turizmit, ideve që përfshijnë 
përfitime për bizneset e ndryshme dhe palët e interesuara në këtë sektor; 

 Qëndrueshmërinë e produktit, e parashikuar kjo në formatin e planit të biznesit.  

 Gjenerimin e vendeve të reja të punës në sektorin e turizmit sidomos për të rinjtë; 

 Ide për fuqizimin ekonomik të grave përmes turizmit; bizneset rurale dhe të pazhvilluara, 
etj. 

                                                           
1
 Risi Albania është një projekt i SDC i cili synon punësimin e të rinjve. 

2
 E drejta e autorit të produktit / itinerarit do të mbetet me kompaninë që fiton dhe zbaton propozimin 



 

                            

 Ide që përfshijnë operatorë turistikë/ agjenci udhëtimi si pjesë e marketimit dhe shitjes së 
produktit turistik. 
 

Do të aplikohen kriteret e përgjithshme të vlerësimit si më poshtë: 

Pikët e vlerësimit të propozimeve Pikët 

Inovacioni 15 pikë 

Bashkëpunimi ndërmjet bizneseve/ organizatave të ndryshme 10 pikë 

Qëndrueshmëria e produktit (gjetja e tregut, biznes plani, etj) 20 pikë 

Ndikimin në hapjen e vendeve të punës 20 pikë 

Eksperienca e mëparshme në kryerjen e aktivitetevetë ngjashme. Referencat 
nga klientë të mëparshëm 

15 pikë 

Kosto: Plani financiar, si edhe përqindja/sasia e ndarjes së kostove të 
kërkuara në propozim 

20 pikë 

Totali i Pikëve 100 pikë 

 

Këtë vit konkursi Risi Turistike do të shpallë nëntë (9) çmime në total sipas temave të mëposhtme: 

 Inovacioni (1 çmim) 

 Konkurrueshmërisë (1 çmim),  

 Artizanatit (1 çmim),  

 Start up (4 çmime),  

 Teknologjia inovative (2 çmime). 

3. Kush mund të aplikojë dhe si? 

Pjesëmarrësit në konkursin Risi Turistike për  çmimin e Inovacionit duhet të jenë biznese turizmi të 
regjistruara, shoqata, OJQ ose një konsortium i këtyre organizatave. Rekomandohen propozimet e 
përbashkëta të dy ose më shumë kompanive/organizatave, për të siguruar bashkëpunimin në zinxhirin e 
vlerës së turizmit, si edhe rritjen e marketingut dhe promovimin e produktit të turizmit.  

Ndërsa kriteret e pjesëmarrjes së aplikantëve për tetë (8) çmimet e tjera, janë si më poshtë: 

1. Konkurrueshmëria – biznes i regjistruar , me eksperiencë jo më pak se 2 vite dhe bilanc pozitiv 
2. Artizanati – biznes i regjistruar, me eksperiencë jo më pak se 1 vit dhe bilanc pozitiv 
3. Start up – biznes i saporegjistruar 
4. Teknologjia Inovative – biznes i regjistruar, me eksperiencë jo më pak se 2 vite dhe bilanc pozitiv 

 

Propozimet duhet të përfshijnë informacionin e kërkuar në formatin e planit të biznesit bashkangjitur. 



 

                            

Të gjitha dokumentet dhe formatet mund të shkarkohen në: www.aida.gov.al, www.ekonomia.gov.al 
dhe www.risialbania.al. Aplikantët e interesuar për pjesëmarrje në konkursin Risi Turistike janë të ftuar 
në dy sesione infomimi si më poshtë: 

1. 21 Shtator në orën 11:00 në Hotel Life Gallery në Korçë; 
2. 22 Shtator në orën 10:00 në Hotel Perla në Pogradec. 

Në këto dy sesione informimi, aplikantët e interesuar do të marrin udhëzimet e nevojshme mbi kushtet 
dhe formatin e aplikimit si edhe do të marrin përgjigje për pyetjet e ngritura.  

 

Të gjitha propozimet e plotësuara sipas formateve duhet të dërgohen me e-mail në adresën 
info@aida.gov.al me titull subjekti: Konkursi "Risi Turistike". Afati i fundit i aplikimit është dt. 10 Nëntor 
2016. Aplikantët e propozimeve të përzgjedhura nga juria do të njoftohen brenda datës 21 Nëntor 2016, 
dhe do të ftohen për të prezantuar idetë e propozuara në një aktivitet publik në dt. 9 Dhjetor 2016. 
Aplikantët fitues do të shpallen në aktivitetin publik të përmendur më lart. 

http://www.aida.gov.al/
http://www.ekonomia.gov.al/
http://www.risialbania.al/
mailto:info@aida.gov.al

