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LIGJ NR. 25/2022 PËR 
MBËSHTETJEN DHE ZHVILLIMIN E 
STARTUP-eve

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me 
datë 10.03.2022, Ligjin nr. 25/2022 
“Për mbështetjen dhe zhvillimin 
e startup-eve” (në vijim “Ligji”), 
duke synuar të lehtësojë krijimin 
dhe zhvillimin e startup-eve dhe 
ekosistemit mbështetës si një motor 
i inovacionit dhe zhvillimit ekonomik 
duke promovuar kërkimin, realizimin 
dhe përdorimin e ideve inovative si 
dhe produkteve dhe proceseve të 
modeleve të reja.
Ligji jo vetëm që lehtëson krijimin 
dhe integrimin në treg të bizneseve 
të reja, por gjithashtu synon të 
tërheqë dhe të ruajë talentin dhe 
burimet njerëzore, si dhe integrimin 
social dhe diversitetin në promovimin 
e vlerave demokratike.

Çfarë janë “Startup-et” dhe 
“Lehtësuesit e Startup-eve” dhe 

Startup është çdo individ, person 

përfshirë nomadin digjital që synon 
të krijojë një model unik biznesi, 
produkt dhe shërbim dhe/ose 
teknologji inovative dhe ka potencial 
për rritje të shpejtë.

Statusi i startup
momentin e plotësimit të një 
vetëdeklarimi në regjistrin elektronik 
të startup-eve dhe është i vlefshëm 
deri në 24 muaj nga vetëdeklarimi. 
Menjëherë pas regjistrimit do të 
gjenerohet  numri unik dhe pasaporta 
e startup-it.

Lehtësuesi i startup-eve është 

objekt aktiviteti ofrimin e trajnimeve 
ose mbështetjes në forma të 

LAW NO. 25/2022 ON SUPPORT 
AND DEVELOPMENT OF STARTUPS

The Parliament of Albania has 
approved on 10.03.2022, the Law 
no. 25/2022 "On the support and 
development of startups" (hereinafter 
"Law"), aiming to facilitate the 
creation and development of startups 
and supportive ecosystem as a 
motor of innovation and economic 
development by promoting research, 
realization and use of innovative 
ideas as well as new models’ products 
and processes.
The Law does not only facilitate the 
creation and market integration 
of new venture but also intends to 
attract and retain talent and human 
resources as well as the social 
integration and diversity in promoting 
democratic values. 

Startups” and 
“Startups Facilitators

A startup is any individual, legal 
or natural person, local or foreign, 
including the digital nomad who 
aims to create a unique business 
model,innovative product and service 
and /or technology and has the 
potential for rapid growth.

The startup status is obtained at the 

electronic register of startups and is 
valid for up to 24 months from the 
self-declaration. A unique number 
and the startup passport shall be 
generated upon registration. 

A startup facilitatoris is any natural 
or legal person that has as object of 
activity training or providing support 
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ndryshme në fushën e inovacionit 
dhe teknologjisë apo fusha të 
tjera të ngjashme si për shembull 
mentorë, këshilltarë, trajnerë, 
ofrues të asistencës gjatë zhvillimit 
të biznesit, qendrat e inovacionit 
dhe teknologjisë, organizatorët e 
eventeve, institucionet e arsimit 
parauniversitar, shkollat e arsimit 
profesional, institucionet e arsimit 
të lartë, organizatat ofruese të 
shërbimeve të konsulencës ligjore, 

alternative për startup-et si investime 
kapitale, skema voucher për 
inovacionin, dhe engjëj biznesi.

Statusi i lehtësuesit të startup-eve 
merret në momentin e plotësimit 
të një vetëdeklarimi në regjistrin 
elektronik të startup-eve. Menjëherë 
pas regjistrimit gjenerohet një numër 
unik dhe pasaporta e lehtësuesit të 
startup-it.

Pa letër dhe parimi me tarifa zero

Ministritë dhe institucionet e tjera 
publike do të ofrojnë asistencë 
për startup bazuar në parimin “pa 
letër dhe tarifë zero”. Shërbimet që 
do të mundësohet pa tarifë do të 
përcaktohen nga Këshilli i Ministrave.

Shërbimi startup one-stop-shop

Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e 
Sipërmarrjes në bashkëpunim me 
autoritetet e tjera do të ofrojnë 
shërbimin startup one-stop-shop, i 
cili përfshin:

• dhënien e informacionit mbi 
kuadrin rregullator ligjor në fuqi, 
detyrimin për t'u regjistruar në 
regjistrin tregtar si dhe detyrimet 

innovation and technology or other 
similar areas as for example mentors, 
advisors, trainers, assistance 
providers throughout business 
development, technology and 
innovation centers, event organizers, 
pre-university education institutions, 
vocational education schools, higher 
education institutions, organizations 

business consulting services, as 

startups such as capital 
investment, innovation vouchers,
and business angels.

The startup facilitator status is 

declaration in the electronic register 
of startups. A unique number and the 
startup facilitator passport shall be 
generated upon registration. 

No paper and zero fees principle

The ministries and other public 
institutions shall provide assistance 
to startups based on the principle of 
“no paper and zero-fee”. The services 
to be provided without a fee shall be 
further stipulated by the Council of 
Ministers.

One-stop-shop startup service

The Minister of State for 
Entrepreneurship Protection in 
collaboration with other authorities 
shall provide a one-stop-shop 
startup service that includes:

• providing information on the 
legal regulatory framework in 
force, the obligation to register 
in the commercial register as 
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do të zbatohen për startup-et pas 
periudhës së inkubimit; 
 

• këshillim për mbrojtjen e të 
drejtave civile dhe tregtare si dhe 
regjistrimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave të pronësisë intelektuale; 

• organizimi i aktiviteteve 
informuese ndërmjet startup-eve 
të interesuara si dhe shërbime 
të tjera që do të përcaktohen me 
vendim të Këshillit të Ministrave.

mbështetëse për zhvillimin e 
startup-eve dhe lehtësuesve të 
startup-eve

Startup dhe lehtësuesit e startup 

buxhetore), donacione të huaja dhe/
ose investime të tjera. 

Thirrja për aplikime do të publikohet 
në faqen zyrtare të  Ministrit të 
Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, 
ndërsa kërkesat do të vlerësohen 
nga komisioni i vlerësimit me anë 
të një procedure transparente dhe 
konkurruese.

Kritere si fuqizimi i të rinjve dhe 
grave sipërmarrëse si dhe përfshirja 
sociale, diversiteti, impakti mjedisor
dhe inovacioni në fusha prioritare 
për zhvillimin e vendit do të merren 

obligations that shall apply to 
startups after the incubation 
period; 

• advice on the protection of civil 
and commercial rights as well 
as registration and protection of 
intellectual property rights; 

• organization of informative 
activities between interested 
startups and other services to be 
stipulated through a decision by 
the Council of Ministers.  

Financial grants and support 
measures for the development of 
startups and startups facilitators

Startup and startup facilitators 

public budget), foreign donations 
and/or other investments.

website of the Minister of State for 
Entrepreneurship Protection, while 
the application shall be assessed by 
the evaluation commission through a 
transparent competitive procedure.

Criteria such as empowerment of 
youth and entrepreneur women as 
well as social integration, diversity, 
the impact on the environment and 
innovation in sectors important for 
the development of the country 
shall be taken into accordance when
awarding the winner. 
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Fituesit do të monitorohen nga 
Ministri dhe në rast abuzimi startup, 
lehtësuesit e startup ose palët e treta 

The awarded bidders shall be 
monitored by the Minister, and in 
case of abuse of the grants the 
startup, startup facilitators or third 
parties shall return the amount 
awarded to them.
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