
  KosLift: Open Call for Businesses! 

Deadline: November 12, 2019 

       

 
 

Open Call for Businesses 
 

Open call for all the companies and businesses in the sectors of: Energy, ICT and 
Production. 
 
IPKO Foundation in partnership with RIT Kosovo, announces the second call of “Design 
Challenge” for Kosovo businesses. Its main goal is for you to challenge undergraduate 
students with an issue/challenge your company is currently facing. Students will compete for 
a grant of up to EUR 2000 to implement the best solution to your challenge. 
 

What is KosLift Project? 
 
KosLift is a project funded by the Norwegian Embassy and implemented by IPKO 
Foundation and its partner RIT Kosovo. KosLift aims to support up to 1000 students from the 
University of Prishtina and the American University “RIT Kosovo”, as well as 60 Kosovar 
businesses in the energy, ICT and manufacturing sectors in building the necessary skills and 
capacities to increase competitiveness in the business sector in Kosovo and the region. 
 
KosLift will recruit and train students in the skills needed and required by the job market 
such as management, critical thinking, soft skills and more, preparing them for potential 
employment opportunities and creating a more capable workforce. 
 

KosLift do të rekrutojë dhe trajnojë studentët në shkathtësi të nevojshme dhe të kërkuara 
nga tregu i punës sikur menaxhim, mendim kritik, aftësi të buta dhe të tjera, duke i përgatitur 
ata për punësim të mundshëm dhe duke krijuar një fuqi punëtore më të aftë. 
 
Our trainings are designed to have a competitive nature, where the most successful students 
will have the opportunity to develop their professional capacities by joining rigorous 
workshops at RIT Kosovo Research and Development Laboratory. 
 
Participation in “Design Challenge“ 
 
"Design Challenges", a concept that has been used by large companies all over the world 
for several years, aims to stimulate students to use their skills to contribute to solving a 
problem posed by the company. This type of process is a competition between groups, 
competing for a grant of up to EUR 2000, to come up with a possible solution to the 
challenge posed by the company. 
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To get to this point, students, along with mentors and experts in relevant fields, will be part 
of a series of activities where they identify and solve the challenges that businesses will 
pose. 
 
The Kosovar companies that will be selected to be part of this project will identify real 
challenges and problems that they have within their company so that the teams under the 
supervision of professional mentors develop proposals to solve them. 
 
What do we require from the businesses? 
 

- Identify a current challenge that the company faces. 
- Commitment during the 3-4 month period (December, January, February, March) to assist  
students and give them the required/needed information 
- Providing internships for two students best suited for you (3 Months) 
 

How to become part of “Design Challenge”? 
 

All businesses interested in being part of this project or who have questions regarding the 

project can contact the Project Manager, Ardi Ponosheci, by email: 

ardi.ponosheci@ipkofoundation.org 

 

We expect confirmation of participation by November 12th and afterwards we will 

organize separate meetings to discuss further steps. 
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Thirrje e Hapur për Biznese 
 

Ftesë e hapur për të gjitha kompanitë dhe bizneset në sektorët e: Energjisë, TIK-ut dhe 
Prodhimit. 
 
IPKO Foundation në partneritet me RIT Kosova, hap thirrjen e dytë “ Sfida e Dizajnit” për 
bizneset e Kosovës. Kjo ka për qellim që të sfidoni studentët e nivelit universitar me një 
çështje/sfidë që kompania juaj ballafaqohet momentalisht. Studentët do të garojnë për një 
grant deri në 2000 EUR, që të implementojnë zgjidhjen më të mirë të sfidës suaj. 
 

Çfarë është projekti KosLift? 
 
KosLift është një projekt i financuar nga Ambasada Norvegjeze dhe implementohet nga 
IPKO Foundation dhe partneri i saj RIT Kosova. KosLift ka për qëllim të mbështesë deri në 
1000 studentë të Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit Amerikan “RIT Kosova”, si dhe 
60 biznese kosovare në sektorët e energjisë, TIK-ut dhe prodhimit në ngritjen e aftësive të 
nevojshme dhe kapaciteteve për të rritur konkurrencën në sektorin e biznesit në Kosovë dhe 
rajon. 
 
KosLift do të rekrutojë dhe trajnojë studentët në shkathtësi të nevojshme dhe të kërkuara 
nga tregu i punës sikur menaxhim, mendim kritik, aftësi të buta dhe të tjera, duke i përgatitur 
ata për punësim të mundshëm dhe duke krijuar një fuqi punëtore më të aftë. 
 

KosLift do të rekrutojë dhe trajnojë studentët në shkathtësi të nevojshme dhe të kërkuara 
nga tregu i punës sikur menaxhim, mendim kritik, aftësi të buta dhe të tjera, duke i përgatitur 
ata për punësim të mundshëm dhe duke krijuar një fuqi punëtore më të aftë. 
 
Trajnimet tona janë të dizajnuara si një koncept garues, ku studentët më të suksesshëm do 
të kenë mundësinë qe të zhvillojnë kapacitetet e tyre profesionale duke u bërë pjesë e 
punëtorive rigoroze në Laboratorin për Hulumtim dhe Zhvillim në RIT Kosova. 
 
Pjesëmarrja në “Sfida e Dizajnit“ 
 

 “Sfidat e Dizajnit”, koncept i cili përdoret tash e disa vite nga kompanitë e mëdha në gjithë 
botën, ka për qëllim të stimulojë studentët të përdorin shkathtësitë e tyre, që të kontribuojnë 
në zgjidhjen e një problemi të parashtruar nga kompania. Ky lloj procesi është garë në mes 
të grupeve, që konkurrojnë për një grant deri në 2000 EUR, për të arritur deri tek zgjidhja 
e mundshme e sfidës së parashtruar nga kompania. 
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Për të arritur deri tek kjo pikë, studentët së bashku me mentor dhe ekspert të fushave 
përkatëse, do të jenë pjesë e një sërë aktivitetesh ku identifikojnë dhe zgjidhin sfidat që 
bizneset do t’i parashtrojnë. 
 
Kompanitë Kosovare, të cilat do të përzgjedhen për tu bërë pjesë e këtij projekti, do të 
identifikojnë sfida dhe probleme reale që ata kanë brenda kompanisë së tyre, në mënyrë 
që ekipet e studentëve nën mbikqyrjen e mentorëve profesionalë, të zhvillojnë propozime 
për t’i zgjidhur ato. 
 
Çfarë kërkojmë nga bizneset? 
 

- Identifikimi i nje sfide aktuale qe ballafaqohet kompania. 
- Përkushtim gjatë periudhës 3-4 mujore ( Dhjetor, Janar, Shkurt, Mars) për të 
qëndruar në gatishmëri të nevojave të studentit për informacion 
- Mundësim i punës praktike për dy studentët më të mirë/përshtatshëm për ju (3 Muaj) 
 

Si të bëhesh pjesë ? 
 

Të gjitha bizneset e interesuara për të qenë pjesë e këtij projekti apo ato që kanë pyetje 
lidhur me projektin, mund të kontaktojnë përmes emailit tek Menaxheri i Projektit, Ardi 
Ponosheci: ardi.ponosheci@ipkofoundation.org 

 

Presim konfirmim për pjesëmarrje deri më datë 12 Nëntor dhe më pas do të organizojmë 

takime veçmas për të diskutuar hapat e mëtutjeshëm. 
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