Aneksi 1.3 FORMULARI I APLIKIMIT
Masa 7: Diversifikimi i fermësdhe Zhvillimi i Biznesit

Programi IPARD
2014 - 2020

Emri i Aplikantit

Emri dhe mbiemri i aplikantit, nëse është fermer individual
Emrin e plotë të regjistrimit, , nëse është person fizik ose
juridik>

Titulli i investimit

< ju lutemi të shënoni një titull të shkurtër të projektit tuaj ‘
Investim për ___________________________ ’>

PËR TU PLOTËSUAR VETËM NGA PUNONJËSI
NR.PROTOKOLLI
NR. IDENTIFIKIMIT TË
APLIKIMIT

Versioni1.0
2018

Faqe 1

PJESA 1 – APLIKANTI
Udhëzime: Ju lutemi plotësoni formularin me të gjithë informacionin e kërkuar. Bëni kujdes
që të gjitha të dhënat personale të jenë të sakta në mënyrë që të lehtësoni procesin e
kontrollit administrativ të formularit të aplikimit tuaj. Gjithashtu, mos harroni që të vendosni
firmën dhe datën në fund të formularit.

1.1 Emri dhe Kontaktet
Emri I aplikantit
Nr i kartës së
Identitetit/Numri I
Pasaportës së aplikantit
Adresa e vendit të
ushtrimit të veprimtarisë:
Adresa e vendbanimit
Numri I telefonit
Numri Fax:

<Emri dhe mbiemri i aplikantit, nëse është fermer
inidividualose emri i plotë i regjistrimit, nëse është person
fizik ose juridik>

Fshati/qyteti, qarku>
Fshati/qyteti, qarku>
<telefon fiks dhe celular: prefiksi + numri>
<prefiksi + numri>

E-mail i aplikantit
Përfaqësuesi ligjor(vetëm
për personat juridik)
Nr. i kartës së identitetit
pasaportës ose të
përfaqësuesit ligjor (vetëm
për personat juridik)
Adresa e vendbanimit dhe
kontaktet e përfaqësuesit
ligjor

< Fshati/qyteti, rrethi>
Tel:

e-mail

1.2 Statusi ligjor
Aplikantët e sektorit bujqësor
Fermer, Person fizik i regjistruar ne QKBdhe Fermer Individual

□

rregjistruar me NIPT fermeri

□

Statusi ligjor i aplikantit

Shoqata për Bashkëpunim në Bujqësie regjistruar në QKB
<specifikoni formen ligjore,Sh.p.k, Sh.a, etj.>
Subjekt juridik I Pjesa e pronës private në pronësi ____%
Pjesa e pronës publike ____%
regjistruar në
regjistrin
Numri i punonjësve ____________
kombëtar të
<me fjalë......>
fermave
Aplikantët e sektorit jo-bujqësor

□

Person fizik i regjistruar në QKB, për investim në zonat rurale

□

□

Shoqatë bashkëpunimi për investime në zonat rurale
<Specifikoni formën ligjore,
Psh. Sh.p.k, Sh.a, etj.>
Subjekt juridik për investime
Pjesa e pronës private
në zonat rurale
nëpronësi____%
Pjesa e pronës publike____%

□
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Numri i punonjësve
_______me fjalë>

□

Rregjistrimi në QKB
Numri I NIPT

Po
Numri I QKB
Data e
regjistrimit
<Numri I NIPT
>

Jo

□

1.3 Të dhënat bankare
Emri i bankës
Adresa e bankës
SËFT/Kodi i bankës
IBAN/Numri i llogarisë

1.4 Të dhëna mbi specializimet dhe përvojën e punës
Fusha kryesore e aktivitetit
të aplikantit

<ju lutemi përshkruajeni>

Vitet e eksperiencës
nëbujqësi/profesionii
aplikantit

<numri i viteve>
Po

A zotëron aplikanti
aftësitë përkatëse
profesionale, në rastin
kur ato përcaktohen në
legjislacionin përkatës

□

Jo

□

<<ju lutem vini në dispozicion si provë dokumentet përkatëse
sipas pikës 13 ose 15 të Pjesës 3 të Formularit të Aplikimit:
nëse jo, atëherë plotësoni dhe dorëzoni Deklaratën siç
tregohet në Seksionin 4.2 më poshtë nëse është e
aplikueshme

1.5 Grantetë mëparshme të marra nga Programi IPARD ,SkemaKombëtare ose
nga të tjera skema të financuara nga donatorët e tjerë
Investime të
subvencionuara /grante
të përfituara nga
aplikanti gjatë 5 viteve
të fundit

Po

□

Jo

□
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Agjensia
Vendore/Donatori

<përshkruani>

Emri i skemës
mbështetëse
Viti
Shuma e grant-it

Përshkrimi i mbeshtetjes,
nëse është marrë gjatë 5
viteve të fundit

<Përshkrim i shkurtër i mbështetjes>

1.6:Përcaktimi i kategorisë së subjektit
Ju lutem plotësoni këtë formular referuar tavanit
:
mikro ndërmarje (deri në10 të punësuar dhe xhiro vjetore e cila nuk kalon
0.2 Milion EUR ose vlera e bilancit ≤ 0,2 million EUR).
biznes i vogël (deri në 50 të punësuar dhe xhiro vjetore e cila nuk kalon 1
Million EUR ose vlera e bilancit ≤ 1 million EUR.)

□ Po
□ Po

Madhësia e ndërmarrjes do të përcaktohet duke marrë parasysh ndërmarrjet
partnere dhe të lidhura

Pjesa2 -

Përshkrimi i Investimit

2.1 Informacion i Përgjjithshëm rreth Investimit
Titulli:
Sektori:
Përshkrim i
Shkurter:

ju lutemi përshkruani një titull të shkurtër të investimit,
p.sh: ‘Investim në përmirësimin e kultivimit të peshkut
përfermën ‘Zeta’ Sh.p.k
<Ju lutemi përcaktoni sektorin dhe llojin e investimitsiç
përcaktohet në Udhëzuesin për Aplikantët për çdo sektor>>
< ju lutemi jepni një përshkrim të shkurtër të investimit dhe
produktit përfundimtar, për të cilin dorëzohet Aplikimi marrë
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Vendndodhja (et):
Periudha e zbatimit

në formën e ekstraktit nga Pjesa Përshkruese e Planit të
Punës>
<përshkruani rrethin (et), fshatin/qytetin (et) që do të
përfitojnë nga investimi>
<...>muaj
Investimi është kryer në zonat malore të
renditura në Aneksin 7

15pikë

□ Po

Investime në prodhimin e energjisë së
rinovueshme

10pikë

□ Po

15 pikë

□ Po

Aplikanti është femër ose kompani që ka te
paktën 30 % te punësuarve femra

15pikë

□ Po

Aplikanti është fermer i ri (jo më shumë
se 40 vjeç në momentin e dorëzimit të
aplikimit)

15pikë

□ Po

Në bazë të planit të biznesit projekti
parashikon hapjen e vendeve të reja të
punës

30pike

□ Po

Aplikanti (ferma bujqësore) është e
certifikuar për prodhim organik në
përputhje me ligjin në fuqi për
Kriteret e vlerësimit bujqësinë organike

Totali i pikëve:
Shuma totale e
investimit
Shuma totale e
parashikuar e
shpenzimeve të
pranueshme
Intensiteti i
ndihmës

Shpenzimet
publike–Shuma e
Grantit

.................pikët

<________________>EURO<________________ Lekë>
(plotëso shumën ngaTabela 4 e pjesës narrative 1 të Plan
Biznesit)
<________________>EURO<________________ Lekë>
(plotëso Shumën nga Plan Biznesi)
65% □
<% totalit të shpenzimeve të pranueshme si intensitet të
ndihmës
<__________________>
EURO<__________________>LEKË
(Plotëso Shumën bazuar në tabelën e Plan Biznesit, të
kostove të pranueshme dhe ofertave të zgjedhura

2.2 Përputhja e projektit me objektivat e përgjithshme të masave:
Ju lutemi plotësojeni këtë tabelë duke percaktuar përputhjen e projektit me objektivat e
përgjithsheme të masave.Arsyet e përzgjedhjes do të jepen në pjesën përshkruese të Planit
të Biznesit / Pjesën teknike të projektit.Pranohet të shënohen më shumë se një arsye për
kualifikim.
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N
r

Përmirësimi I performances
sëpërgjithshme,përshtatshmëriaekonomikedhepërputhshmëriameStandartet
KombëtarenëndërmarrjetBujqësorenëpërmjet:

Përputhsh
mëria
(shënoni
me Х *)

Objektivat e përgjithshme
1 Përpërkrahjenepunësimitnëpërmjetsigurimittëvëndevetëpunësekzistuesdheshtimittëvë
. ndevetërejatëpunës, nëpërmjetzhvillimittënivelittëekonomisënëzonatrurale,
rritjendirektetëtëardhuravetëfermerëvepërtëparandaluarikjenepopullsisëngazonatrural
edhenxiturrritjenemirëqëniesekonomiko/sociale.

2.3Përputhshmëria e projektit me objektivin specifik të masës:
Ju lutem shënoni në këtë tabelë përputhshmërinë e projektit me objektivin specifik të
masave. Arsyet e përzgjedhjes sëprojektit duhet të paraqiten në pjesën e Planit tëBiznesit /
pjesës teknike të projektit.Pranohet të shënohen më shumë se një arsye për kualifikim.

Nr.

Përmirësimiiperformancëssëpërgjithshme,përshtat
shmëriaekonomikedhepërputhshmëriamestandarte
KombëtaredheatoEuropianenëndërmarrjetBujqësor
enëpërmjet:

Përputhshmëria
(shënoni me Х *)

Objektiva specifike:
1.

1.1

1.2

1.3

Tëinkurajojëkrijimin,
diversifikimdhezhvilimineaktiviteteveruralenëpërmjetinv
estimevenëdiversifikiminefermavedhezhvillimittëaktivite
tevejo-bujqësorenësektorëtemëposhtëm:
o
Prodhiminebimëvearomatikedhemedicinale,
kërpudhave, mjaltit, bimëvezbukuruesedhe
kërminjve.
o
Përpunimi dhe marketimii bimëvearomatike
dhemedicinaletë egra, kërpudhave dhe
mjaltit.
Opërpunimidhemarketimiiproduktevetë
Fermësbrendaambjentevetësaj;

1.4
o

Akuakulturë;

o

Turizmi natyror dhe rural;

1.5

1.6
o
Shërbimet për bizneset dhe popullsinë
rurale;
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1.7
o

Industria e prodhimit të produkteve artizanale;

1.8
o
Prodhimi dhe përdorimi i energjisë së
rinovueshme;

2.4Shpenzimet e pranueshme:
Ju lutemi plotësoni në këtë tabelë duke përcaktuar shpenzimet e pranueshme lidhur me llojin
e investimit të aplikuar, bazuar në Plan Biznesin dhe ofertat e përzgjedhura. Vetëm një
sektor është i pranueshëm për aplikim.

Përshkrim i
shkurter:

Kodi
shpenzime
ve
7-1

<Ju lutemi jepni njëpërshkrim tëshkurtër se si dhe cilat investime nga
ofertat e përzgjedhura dhe Plani I Biznesit, referuar veçanërisht nga
kostot e pranueshme tëpërshkruara.

Kategoritë e shpenzimeve të pranueshme

PRODHIMI I BIMËVE MEDICINALE DHE AROMATIKE,
KËPURDHAVE, MJALTIT, BIMËVE DEKORATIVE, KËRMIJVE.
7-1.1
Ndërtimi dhe/ose rindërtimi dhe/ose zgjerimi i ambienteve, si dhe
pajisje të specializuara për prodhimin/ kultivimin dhe/ose
zhvendosjen/ruajtjen pas vjeljes
PO
N/K
 Pajisje dhe mjete për grumbullimin e lëndës së parë lokale;






Transport i specializuar nëfermë si edhe pajisje dhe material
manovruese
Qendra grumbullimi për BMA-të dhe këpurdhave;
BMA-të dhe bimët decorative;
o ambiente për prodhim, sera (ambiente të mbuluara me xham
dhe/ ose tunele plastikë me garanci të paktën 5 vjet), përfshirë
hapsira dhe pajisje për ventilim, ajër të kondicionuar dhe
ngrohje, sisteme alarmi me gjeneratorë elektrikë, cisterna uji
dhe sisteme ujitje;
o pajisje të specializuara për prodhime në hortikulturë dhe ferma
fidanishtesh, përfshirë traktorë deri në 70 kw;
ambiente dhe pajisje për pas vjeljen, për grumbullim/ajrosje,
o
tharje dhe ruajtje.
Mjalti
o

o

PO

N/K

koshere, pajisje për kosheret, pajisje mbrojtëse, tymuese dhe
pajisje të tjera për prodhimin e mjaltit; pajisje për mbarështimin
e bletëve;
strehë (ambiente) dhe pajisje për nxjerrjen dhe ruajtjen e
mjaltit,produktet e bletarisë dhe pajisje për prodhimin;
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pajisje laboratorike;
pajisje për prodhimin dhe përgatitjen e ushqimit suplementar të
bletëve ;
o ngritja e rrethimit përreth fermës së bletëve/koshereve.
Fermat e kërmijëve
o ambiente dhe pajisje të specializuara për mbarështimin, rritjen,
mirëmbajtjen dhe ruajtje;
Kultivimi i kërpudhave
o
o





PO

N/K

PO

N/K

ambiente dhe pajisje, sisteme kondicionimi (për temperaturën,
ventilimin, ndriçimin, lagështirën, etj.) për prodhimin, ruajtjen
dhe ftohjen;
o ambiente dhe pajisje për prodhimin e kompostos .
PËRPUNIMI DHE TREGTIMI I PRODUKTEVE BUJQËSORE
7-2
(QUMËSHT, MISH, FRUTA-PERIME, VERË)
Ndërtimi dhe/ose rindërtimi i ambienteve përpunuese brenda
7-2.1
fermës,ambjente për pajisje përkatëse
N/K
ambiente dhe pajisje (përfshirë
programme të specializuara PO
kompjuterike) për grumbullimindhe përpunimin e lëndës së parë,
stazhonimin, fermentimin, tharjen, tymosjen ose procedura të tjera,
përfshirë vendosjen e kushteve mikroklimaterike të veçanta dhe/ose
të temperaturës për nevojat e përpunimit;
ambiente dhe pajisje për ruajtjen e produkteve, përfshirë vendosjen e
kushteve mikroklimaterike të veçanta dhe/ose të temperaturës;
ambiente për ruajtjen e nën-produkteve me origjinë shtazore jo për
konsum njerëzor;
pajisje/makineri për trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe të lëngëshme;
Ambiente sanitare për personelin dhe mjedise për mbajtjen e
pajisjeve të pastrimit, si dhe kimikateve për larje dhe dezinfektim.
Ndërtimi dhe/ose rindërtimi dhe blerja e pajisjeve për pikat
7-2.2
shitjeve brenda fermës për tregtimin e drejtë për drejtë të
produkteve të fermës.
PO
N/K
ambiente dhe pajisje për paketim dhe mbushje, dhe etiketim;
ambiente dhe mjedise për shitje, përfshirë ambiente ekspozimi, me të
gjitha pajisjet e nevojshme, përfshirë pasjisje dhe programme të
specializuara kompjuterike.
o











7-3

PËRPUNIMI DHE TREGTIMI I BMA-VE TË EGRA OSE TË
KULTIVUARA, KËRPUDHAVE, VAJIT TE ULLIRIT, MJALTIT,
PRODUKTEVE PREJ PESHKUT OSE PESHKIMIT, PRODHIMI DHE
TREGTIMI I VAJRAVE ESENCIALË

7-3.1

Ndërtimi dhe/ose rindërtimi i ambienteve dhe pajisje për përpunimin



Qëndrat e grumbullimit dhe ambjente për lëndët e para;



ambiente dhe pajisje (përfshirë pasjisje dhe programme të
specializuara kompjuterike) për përpunimin e produkteve finale dhe
nën/produkteve, përfshirë vendosjen e kushteve mikroklimaterike të

PO

N/K
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veçanta dhe/ose të temperaturës për nevojat e prodhimit;







laboratorë të brendshëm për cilësinë e produkteve, analizat e higjienës
dhe sigurisë ushqimore;
ambjente dhe pajisje për ruajtjen e produkteve,përfshi krijimin e
kushteve të veçanta mikroklimaterikedhe/ose kushtet e temperaturës;
ambiente dhe pajisje për ruajtjen e nën/produkteve, me origjinë nga
shtazore dhe bimët jo për konsum njerëzor;
Makineri dhe pajisje për manovrimin dhe transportin e produkteve dhe
nën/produkteve;
pajsisje dhe makineri për trajtimin e mbetjeve dhe ujërave të ndotura;
ambiente sanitare për personelin dhe mjdise për mbajtjen e pasjisje të
pastrimit, larjes dhe agjentëve dezinfektues.
Ndërtimi dhe/ose rindërtimi dhe blerja e pajisjeve për pikat e
shitjeve në mjediset e prodhimit dhe për tregtimin e drejtëpërdrejtë
të produkteve
ambiente dhe pajisje për paketim dhe mbushjen, dhe etiketim;

7-3.2




ambiente për shitje, përfshirë mjedise ekspozimi, me të gjitha pajisjet e
nevojshme, përfshirë pajisje dhe programme të specializuara
kompjuterike dhe orendi.
7-4

AKUAKULTURA (NË UJRA TË ËMBLA DHE DET)



Krijimi i fermave të reja të akuakulturës ose zgjerimi i kapaciteteve
prodhuese të atyre ekzistuese, përfshirë pajisjet perkatese
PO
N/K
tankera/cisterna lëvizëse;



pajisje automatike për ushqyerjen e peshqve;



sisteme prodhimi dhe pajisje për laboratorët e shumimit;



pajisje për sistemet e përpunimit të ushqimit të peshqve;



kafaze dhe rrjeta shumimi për det;



makineri për larjen e rrjetave, kompresorë për pastrimin e pishinave;



pasjisje të specializuara/depozita/pellgje/kazan tw izoluar për
transportin e peshqve të gjallë dhe rasatit,termo-tanke për transportin e
peshkut të gjallë përfshirë ato me oksigjen të lëngshëm;

7-4.1
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pajisje për monitorimin e shëndetit të peshqve dhe produkteve të
peshkut përfshirë ato laboratorike;



pajisje dhe makineri për seleksionimin e peshkut;



ambiente për prodhimin primar — pastrimin, paketimin, tharjen, ftohjen
ose ngrirjen e peshqve të detit dhe ujërave të ëmbla;



pajisje dhe programme të specializuara kompjuterike për menaxhimin e
fermave të akuakulturës;



rrethimi i vaskave/fermave;



ndërtesa administrative dhe mjediset në funksion të saj.

Sisteme për menaxhimin e mbetjeve, pajisjeje për pastrimin e
ujërave të shkarkuara nga vaskat, cisternat, rezervuarët dhe për
monitorimin e karakteristikave të parametrave të cilësisë së ujërave
PO
N/K
ndërtimi ambienteve dhe blerja e pajisjeve për menaxhimin adekuat
dhe ruajtjen e mbetjeve nga peshku;

7-4.2




pajisje për trajtimin e ujërave të përdorura;



pajisje për monitorimin e cilësisë së ujit.

7-5

TURIZIMI RURAL DHE AI I NATYRËS

Ndërtimi dhe/ose rindërtimi i shtëpive apo ndërtesave me stil
7-5.1
tradicional për aktivitete turistike që shërbejnë si atraksione
turistike dhe pajisjet përkatëse.
PO
 ambiente për dhënie shërbimi (qendra informimi mbi peizashin;
veprimtrive argëtuese në natyrë), përfshirë pajisje audiovizuale për
seminare, tabela, flip charts si dhe pajisje të tjera të ngjashme/ose në
funksion të tyre;
 ambiente akomoduese në fermë, përfshirë të gjitha mjediset përkatëse
dhe pajisje për dhënien e shërbimeve B&B (fjetje dhe mëngjes);




N/K

infrastrukturë dhe pajisje për dhënien e shërbimeve turistike në ferma,
përfshirë rrugët e brendëshme për aksesimin e mjediseve
akomoduese,këndeve të lojrave për fëmijë, pishinat, këndet sportive;
mobilje, pajisje tv, antena satelitore, pajisje interneti, radio, pajisje
audio, makineri larëse dhe pajisje hekurosjeje, pajisje kompjuterike,
përfshirë programme për administrimin e nevojave të turizmit rural;
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Rinovimi dhe adaptimi për përdorim i ndërtesave të vjetra/tradicionale
brenda fermave, përfshirë qilarë dhe mullinj në përputhje me stilin
arkitekturor rural/tradicional të zonës;
pajisje për mirëmbajtjen e vendit dhe peisazhit turistik, përfshirë ato për
riciklim dhe rritjen e efiçencës së energjisë;



ambiente shitjeje, dhomave të degustimit të verës, qilarëve;



dhomave të ruajtjes, përfshirë ato për pajisjet argëtuese;



ndërtimi i stallave të kuajve;



ndërtimi i kopshteve dhe mjediseve të tjera çlodhëse, në fermë;



ambiente kateringu (restorante, furrave, dhomave të mëngjesit,
tendave për ngrënie darke), përfshi pajisje përkatëse, përveç serviset e
ngrënies;



struktura aksesuese për personat me aftësi të kufizuara;



vend-parkime.
Ndërtimi dhe/ose rindërtimi i ambienteve dhe blerja e pjisjeve për
veprimitari sportive dhe aktivitete tw tjera zbavitëse
N/K
material promocionale pwr aktivitete turistike, tabela, kënde njoftimesh, PO
broshura;

7-5.2



Siguria në mal/pajisje shpëtimi, përfshirë ato për alpinizëm;



pajisje për ciklizëm, ski, kajak, kanoe, rafting, peshkimi sportive,
kalërim;



përgatijen e terreneve për kamping;



pajisje për furnizimin me ujë dhe elektricitet, ngrohje, ventilim, ajër të
kondicionuar kanalizime dhepajisje sanitare;



struktura aksesuese për personat me aftësi të kufizuara;



sistemi i ujrave tokësore në funksion të sporteve ujore ose peshkimit
sportiv, ndërtimi i seksioneve për rafting;



ndërtimi i shtigjeve (ecje, biçikleta malore, kalërim, degustimit të verës)
dhe eko-shtigjeve, atyre të alpinizmit, me kusht që të ndodhen në
pronën e aplikantit.

Faqe 11

7-6

SHËRBIME PËR POPULLSINË DHE BIZNESET RURALE

Ndërtimi dhe/ose rindërtimi i ambjenteve për kopshteve/cerdheve
private, azileve ose qendrave për personat me aftësi të kufizua,
7-6.1
edukimit dhe trajnimeve për të rriturit, qendrave IT dhe furnizime me
pajisje të nevojshme.
PO
N/K
 azileve për të moshuarit;


ambiente dhe pajisje për qendra të internetit në zonat rurale;



qendrave ditore për fëmijët;



këndeve të lojrave për fëmijët;



qendrave sportive dhe atyre të rekreacionit për të rinj dhe të rritur;



floktore/berberhane.
Ndërtimi dhe/ose rindërtimi i ambienteve dhe mjediseve për
riparimin dhe mirëmbajtjn e mekanikës bujqësore, shërbime
elektromekanike, dhe furnizimit me pjesë/mjetet e nevojshme
PO
ambiente dhe pajisje për rimparimin e mekanikës bujqësore dhe
pyjore dhe shërbimet ekletromekanike;

7-6.2




N/K

pajisje të lëvizëshme diagnostikuese dhe riparimi të makinerive dhe
mekanikës bujqësore dhe pyjore.
7-6.3

Pajisje, makineri dhe mjete mekanike bujqësore, qiradhënia e
mekanikës bujqësore (“rrjete e makinerive”):



traktorë bujqësore deri në 70 KW;



makineri korrëse, vjelëse, kombanja, mbjelljeje, lidhjen e barit, etj;



mekanikë bujqësore si plugje, freza, diskuese, kthimin/ajrosjen e barit
etj;



ndërtimi dhe/ose rindërtimi dhe/ose rikonstruksioni i strehëve për
makineritë/mekanikën bujqësore;



ambjente , progame dhe pajisje kopmjuterike për administrimin e
‘rrjeteve të makinerive’;

7-7

PO

N/K

INDUSTRIA E MANIFAKTURËS DHE ARTIZANATIT

Faqe 12

Ndërtimi dhe/ose rindërtimi i ambienteve dhe mjediseve , blerja e
pajisjeve për artizanatin, përfshirë shërbime që ndihmojnë
konsumatorët të marrin pjesë në ushtrimin e artizanatit
N/K
punishte dhe ambiente përkatëse me pajisje që përdoren për prodhimin PO
e artizanatit (rrugica, argjendari, punimeve të drurit, gurit, punëve të
dorës dekorative, shportarisë, kostumeve tradicionale, alabastrës,
mermerit, dhe instrumenteve muzikore, etj.;
pajisje promovuese, tabela reklamimi në rruge, paneleve reklamuese,
broshurave;

7-7.1




ambiente paketimi dhe shitjeje të produkteve të artizanat, përfshirë
mjedise ekspozuese, me të gjitha pajisjet e nevojshme, si dhe pajisje
dhe programme IT.
Pajisje të specializuara për prodhimin e manifakturës në shkallë të
7-7.2
vogël, të tilla si tekstile, përpunim druri.
PO
N/K
 makineri dhe vegla/ mjete për prodhimin e pocarisë, prerjes së gurit,
punimeve të drurit, prodhimi i instrumentave muzikor, qilimave dhe
rrugicave tradicionale, qendismave, tezgjahut, filigramit, qelqit,
mozaikëve me gur dhe xhama me ngjyra, veshjeve tradicionale
(kostume folklorike) përfshirë këpucarinë;
 Ambiente paketimi dhe shitjeje të produkteve të artizanat, përfshirë
mjedise ekspozuese, me të gjitha pajisjet e nevojshme, si dhe pajisje
dhe programme IT.


7-8

PRODHIMI I ENERGJISË SË RINOVUESHME

Ndërtimi dhe/ose rindërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë
së rinovueshme
PO
N/K
ndërtimi dhe/ose rindërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë së
rinovueshme (diellore, biomas, erë, ujë dhe gjeotermike);

7-8.1



punime ndërtimi për infrastrukturën përkatëse (ndërtesa administrative,
vend-roje, dhoma e gjeneratorit, mure/gardhe rrethuese, rrugë-kalime
të brendshme).
7-9

TË PËRBASHKËTA PËR TË GJITHË SEKTORËT

7-9.1

kostot për përgatitjen e projektit dhe dokumentacionit teknik (si tarifa
inxhinerike, arkitektësh, konsulence.

7-9.2

kostot e përgatitjes së Vlerësimeve të Ndikimeve në Mjedis;

7-9.3

7-9.4

kostot për përgatitjen e dokumentacionit për thirrjet për aplikim të IPARDit dhe kërkesave për pagesa (shërbime konsulence për përgatitjen e
aplikimeve për IPARD);
studime fizibiliteti dhe studime të tjera të lidhura me projektin /plane
biznesi, blerja e të drejtave të patentave dhe liçencave;
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PJESA 3 - Lista e Dokumenteve Mbështetëse të Bashkangjitura
Udhëzime: Ju lutemi plotësoni tabelat 3.1 deri 3.3 më poshtë duke treguar dokumentet
mbështetëse, të cilat duhet t'i bashkëngjiten aplikimit. Shëno 'Po', nëse dokumenti është i
bashkangjitur dhe shënoni "N / A" nëse dokumentet e kërkuara nuk janë të aplikueshme për
statusin / llojin e aplikimit dhe / ose investimit. Bashkangjisni të gjitha dokumentet
mbështetëse të tabelave 3.1 deri 3.3 në një dosje të veçantë. Në këndin e sipërm të djathtë
të faqes së parë të dokumentit vendosni numrin e referencës (1,2,3 etj) dhe renditni
dokumentet sipas numrit rendor.
SHËNIME TË RËNDËSISHME:
Ju lutemi të ndiqni me kujdes udhëzimet lidhur me llojin e dokumenteve që do të
dorëzohen siç tregohet në pikën 5.1 të Udhëzuesit për Aplikantet- origjinalet ose
kopjet.
Kopjet duhet të vërtetohen me një nënshkrim të Aplikantit / Përfaqësuesit Ligjor
përveç nëse noterizimi kërkohet shprehimisht për një dokument specifik dhe tregohet
në tabelë.
Të gjitha dokumentet origjinale duhet të jenë në dispozicion në vend dhe do të
kontrollohen gjatë kontrolleve në vend para kontraktimit.

3.1 Dokumentet që kanë të bëjnë me pranueshmërinë e aplikantit
Nr

Lloji I dokumentit

po

N/K

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Dokumentet që lidhen me statusin ligjor dhe gjendjen financiare të aplikuesit
1

Fotokopje e letërnjoftimit / pasaportës së aplikuesit / përfaqësuesit ligjor

2

Fotokopje e certifikatës së regjistrimit në Qëndrën Kombëtare të Biznesit
(QKB)

3

Fotokopje e çertifikatës së regjistrimit në Organin Tatimor (për fermerët)

4

5

6

7

8

9

Fotokopje e çertifikatës së licencës nga Qëndra Kombëtare e Biznesit
(QKB), nëse kërkohet nga statusi ligjor dhe biznesi ekzistues
Dokument origjinal - libër inventaresh për të gjitha pasuritë fikse,
mundësuar nga aplikuesi, duke përfshirë datën e blerjes, vlerën e bilancit
(fillestar), vlerën aktuale dhe periudhën e parashikuar të shfrytëzimit. Libri
i inventarit duhet t'i referohet muajit përpara se formulari i aplikimit të
dorëzohet
Fotokopje e pasqyrave të të ardhurave (pasqyra e fitimit dhe humbjes) për
dy vitet e fundit, nëse kërkohet nga statusi ligjor ose për shoqërinë që
është themeluar në vitin e aplikimit, një kopje të deklaratës së të
ardhurave gjyqësore.
Dokumenti origjinal i lëshuar nga Banka Kombëtare e Shqipërisë Regjistri i Kredive ku thuhet se aplikuesi nuk ka borxh të keq (fazat 1 ose
2).
Dokumentet që lidhen me arsyet e përjashtimit në Aneksin 6 të Udhëzuesit për
Aplikantët
Dokumenti origjinal - konfirmimi nga Ministria e Drejtësisë se Aplikanti,
nëse personi fizik <ose pronari / përfaqësuesi ligjor (nëse aplikanti është
person juridik)> nuk është dënuar, lëshuar jo më herët se 30 ditë para
dorëzimit të aplikimit
Dokument origjinal - konfirmim nga Prokuroria se Aplikanti (nëse personi
fizik) ose pronari / përfaqësuesi ligjor (nëse aplikuesi është person juridik)
nuk është nën hetim, lëshuar jo më herët se 30 ditë para dorëzimit të
aplikimit

Faqe 14

Nr
10

11
12

13

14

15

17

18

19

Lloji I dokumentit
po
N/K
Dokument origjinal nga QKB që provon se personi juridik nuk është nën
procedurë të falimentimit ose likuidimit, të lëshuar jo më herët se 30 ditë
përpara aplikimit
Çertifikatë origjinale që provon se aplikanti ka përmbushur detyrimet e tij
të pagesës tatimore (sociale, pensionale dhe shëndetësore), të lëshuar
nga Zyra e Taksave;
Dokumenti origjinal për pagesën e tatimit mbi tokën të lëshuar nga
Komuna jo më herët se 30 ditë para aplikimit;
Dokumentet që vërtetojnë arsimin ose përvojën profesionale në bujqësi / zejtari
Fotokopje e certifikatës formale të arsimit bujqësor / artizanal (diplomë
universitare ose kualifikim profesional bujqësor / zejtar), marrësit (nëse
është person fizik) ose në rastin e personave juridik, përfaqësuesit ligjor
ose punonjësit në nivel drejtues ose
Fotokopje e regjistrave profesional të përvojës së punës për të paktën 3
vjet në fushën bujqësore / artizanale përkatëse të investimit; i aplikantit
(në qoftë se personi fizik) ose në rastin e personave juridik, përfaqësuesi
ligjor ose punonjësi në nivel drejtues ose
Për një person fizik:
Deklarata origjinale e lëshuar nga Drejtoria Rajonale për Bujqësi që
konfirmon për së paku 3 vjet përvojë pune në bujqësi në fushën përkatëse
bujqësore të veprimit të investimeve
Kërkesa të tjera që lidhen me përshtatshmërinë ose renditjen
Fotokopje e certifikatës që vërteton se aplikanti është i certifikuar për
prodhimin bio ose në procesin e konvertimit sipas ligjit shqiptar
Fotokopje e listës së të punësuarve me nënshkrim zyrtar dhe vulën nga
përfaqësuesi ligjor dhe / ose Certifikata origjinale nga QKB, duke
dëshmuar se të paktën 30% e të punësuarve janë gra (nëse prioriteti i
renditjes zgjidhet nga aplikanti).
Deklarimi origjinal (Në rast se investimi bie në zonën e njohur lokale të
zhvillimit rural) nga grupi kompetent lokal i veprimit që verifikon shtrirjen e
projektit me strategjinë lokale të zhvillimit rural

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Po

N/K

3.2 Dokumentet lidhur me pranueshmërinë e investimeve
Nr.

20

21

22

23
24

Lloji i dokumentit

Për investime mbi 50 000 EUR, lidhur me futjen e sistemeve të automatizuara
Fotokopje e projektit teknik dhe / ose teknologjik, skemën dhe përshkrimin
e procesit të prodhimit, duke justifikuar aktivitetet dhe kostot që janë të
pranueshme, si dhe duke treguar kapacitetin e prodhimit.
Për investime në pajisje dhe / ose makineri
Fotokopje e certifikatës së pronësisë të lëshuar nga Zyra për Regjistrimin
e Pasurive të Paluajtshme të shoqëruar me hartën treguese, dosjen dhe
planimetrin (paraqitjen) që tregon pronësinë e tokës dhe ndërtesës (ave)
në të cilën do të kryhen investimet, ose
Fotokopje e vërtetimit të pronësisë të lëshuar nga Zyra për
Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme të shoqëruar me hartën
treguese, kartela dhe planimetrin (paraqitjen) që tregon pronësinë e
tokës dhe ndërtesës (ave) mbi të cilën do të kryhen investimet, ose
Fotokopje e kontratës së qirasë me një kohëzgjatje minimale të paktën 10
vjet pas datës së aplikimit, me vertetim noterial (n /k për qira shtetërore)
dhe
Fotokopje e vërtetimit të pronësisë të lëshuar nga Regjistrimi i Pasurisë së
Paluajtshme shoqëruar me hartën treguese, kartela dhe planimetrin

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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Nr.

25

26

27

28
29

Lloji i dokumentit
(hedhur) mbi titujt e regjistruar të tokës, ku përcaktohet pronësia e tokës
dhe ndërtesës për personin që e ka marrë me qera.
Për investime në ndërtim / rindërtim
Fotokopje e certifikatës së pronësisë të lëshuar nga Zyra për Regjistrimin
e Pasurive të Paluajtshme të shoqëruar me hartën treguese, kartela dhe
planimetrin (paraqitjen) që tregon pronësinë e tokës dhe ndërtesës (ave)
në të cilën do të kryhen investimet, ose
Fotokopje e vërtetimit të pronësisë të lëshuar nga Zyra për Regjistrimin e
Pasurive të Paluajtshme të shoqëruar me hartën treguese, kartelen dhe
planimetrin (paraqitjen) që tregon pronësinë e tokës dhe ndërtesës (ave)
mbi të cilën do të kryhen investimet, ose
Fotokopje e kontratës së qirasë me një kohëzgjatje minimale të paktën 10
vjet pas datës së aplikimit, me vertetim noterial (n / k për qira shtetërore)
dhe
Fotokopje e vërtetimit të pronësisë të lëshuar nga Regjistrimi i Pasurisë së
Paluajtshme shoqëruar me hartën treguese, kartelen dhe planimetrin
(paraqitjen) mbi titujt e regjistruar të tokës, ku thuhet pronësia e tokës dhe
ndërtesave, personit që e ka marrë me qera.
Fotokopje e lejes së ndërtimit, nëse kërkohet nga legjislacioni

Po

N/K

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Fotokopje e dizajnit arkitektural / dizajnit teknik të investimit, nëse
kërkohet nga legjislacioni
30

* Plani arkitektural i ndërtesës ekzistuese / planifikuar dhe dizenjimi
teknologjik duhet të dorëzohet me aplikimin në të gjitha rastet kur ekziston
një investim për tu instaluar / përdorur në ndërtesë dhe ka një proces
teknologjik (për shembull një linjë përpunimi) brenda ketyre ndertesave

31

Fotokopje e lejes mjedisore
Për investime në prodhimin e bimeve medicinale dhe aromatike, kërpudhave, mjaltit,
bimëve zbukuruese dhe kërmijve

32

Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga Enti Shtetëror i Farave dhe
Fidanëve, i cili vërteton se materiali i shumëzuesdhe / ose fidanëve dhe /
ose fara janë të certifikuara dhe të regjistruara në Katalogun Kombëtar

33

Fotokopje e autorizimit të lëshuar nga Enti Shtetëror i Farave dhe
Fidanëve, i cili konfirmon se farat / farat e aplikuara janë regjistruar në
katalogun kombëtar

34

Fotokopje e Deklaratës së Mjedisit të lëshuar nga Agjencia Kombëtare e
Mjedisit që konfirmon se do të arrijë me standardet përkatëse kombëtare
për mbrojtjen e mjedisitnë fund të investimit.

35

Fotokopje e vendimit te paraprak për vlerësimin e ndikimit në mjedis (për
projektet që janë pjesë e aneksit II të ligjit për vlerësimin e ndikimit në
mjedis) ose

36

Fotokopje e lejes mjedisore (për projektet që janë pjesë e shtojcës I të
ligjit të vlerësimit të ndikimit në mjedis)

37

Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga AKU (Autoriteti Kombëtar i
Ushqimit) që konfirmon se marrësi / poseduesi do të arrijë standardet
minimale kombëtare te shëndetit publik, jo më vonë se fundi i investimit
(Bashkangjitur kësaj deklarate është dokumentacioni i inspektimit e
verifikimit, autorizimi i inspektimit, lista e verifikimeve, procesverbali I
inspektimit)
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Nr.

Lloji i dokumentit

38

Fotokopje e deklaratës e lëshuar nga Inspektorati i Punës duke
konfirmuar se marrësi / poseduesi do të arrijë te gjitha standardet
minimale kombëtare për sigurinë e ne pune, jo me vone se fundi i
investimit

39

Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga Shërbimi Veterinar që konfirmon
se ky investim do të arrijë standardet minimale kombëtare për mirëqenien
e kafshëve, jo me vone se fundi I investimit (Bashkangjitur kësaj deklarate
është dokumentacioni i inspektimit (autorizimi i inspektimit, lista e
verifikimit, procesi-verbali I inspektimit)

Po

N/K

Për investime në Përpunimin dhe tregtimin e bimeve medicinale dhe
aromatike të egra ose të kultivuara, kërpudha dhe mjaltë;
40
41

Fotokopje e Deklaratës së Mjedisit të lëshuar ngaAgjencia Kombëtaree
Mjedisit që konfirmon se investimi i bërë do të jetë në përputhje me
standardet minimale kombëtare për mbrojtjen e mjedisit, jo më vonë se
fundi i investimit
Fotokopjee vendimit paraprak për vlerësimin e ndikimit në mjedis (për
projektet që janë pjesë e aneksit II të ligjit për vlerësimin e ndikimit në
mjedis) ose

42

Fotokopje e deklaratës mjedisore (për projektet që janë pjesë e shtojcës I
të ligjit të vlerësimit të ndikimit në mjedis)

43

Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga AKU (Autoriteti Kombëtar i
Ushqimit) që konfirmon se marrësi/poseduesi do të arrijë standardet
minimale kombëtare te shëndetit publik, jo më vonë se fundi i investimit
(Bashkangjitur kësaj deklarate është dokumentacioni i inspektimit e
verifikimit, autorizimi I inspektimit, lista e verifikimeve, procesverbali I
inspektimit)

44

45

□

□

□

□

□

□

Fotokopje e deklaratës e lëshuar nga Inspektorati i Punës duke konfirmuar
se marrësi / poseduesi do të arrijë te gjitha standardet minimale
kombëtare për sigurinë e në punë, jo më vonë se fundi i investimit
Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga Shërbimi Veterinar që konfirmon se
ky investim do të arrijë standardet minimale kombëtare për mirëqënien e
kafshëve, jo më vonë se fundi I investimit (Bashkangjitur kësaj deklarate
është dokumentacioni i inspektimit (autorizimi i inspektimit, lista e
verifikimit, procesi-verbali I inspektimit)

Përpunimi në fermë dhe tregtimi i drejtpërdrejtë i produkteve
bujqësore;

46

Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga AKU (Autoriteti Kombëtar i
Ushqimit) që konfirmon se marrësi / poseduesi do të arrijë standardet
minimale kombëtare te shëndetit publik, jo më vonë se fundi i investimit
(Bashkangjitur kësaj deklarate është dokumentacioni i inspektimit e
verifikimit, autorizimi I inspektimit, lista e verifikimeve, procesverbali I
inspektimit)

47

Fotokopje e deklaratës e lëshuar nga Inspektorati i Punës duke
konfirmuar se marrësi / poseduesi do të arrijë te gjitha standardet
minimale kombëtare për sigurinë e ne pune, jo më vonë se fundi i
investimit

48

49

Fotokopje e Deklaratës së Mjedisit të lëshuar nga AgjenciaKombëtaree
Mjedisit që konfirmon se investimi i bërë do të jetë në përputhje me
standardet minimale kombëtare për mbrojtjen e mjedisit, jo më vonë se
fundi i investimit
Fotokopje e vendimit paraprak për vlerësimin e ndikimit në mjedis (për
projektet që janë pjesë e aneksit II të ligjit për vlerësimin e ndikimit në

Faqe 17

Nr.

Lloji i dokumentit
mjedis) ose
Fotokopje e deklaratës mjedisore (për projektet që janë pjesë e shtojcës I
të ligjit të vlerësimit të ndikimit në mjedis)
Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga Shërbimi Veterinar që konfirmon
se ky investim do të arrijë standardet minimale kombëtare për mirëqenien
e kafshëve, jo më vonë se fundi iinvestimit (Bashkangjitur kësaj deklarate
është dokumentacioni i inspektimit (autorizimi i inspektimit, lista e
verifikimit, procesi-verbali I inspektimit)
Për investime në energji të rinovueshme

Po

N/K

52

Fotokopje e vendimit për inkorporim në rrjetin elektrik shqiptar në rast të
investimeve të energjisë së rinovueshme.

□

□

53

Fotokopje e vendimit të pranimit me kompaninë e energjisë për blerjen e
prodhimit / shitjen të energjisë.

□

□

54

Fotokopje e raportit të realizuar nga auditori / teknik i çertifikuar i energjisë
nga Agjencia për Efiçiencën e Energjisë pjesë e Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjetikës, ku percaktohet konsumi vjetor I energjisë
së fermave

□

□

55

Fotokopje eDeklarates së Mjedisit të lëshuar nga AgjenciaKombëtaree
Mjedisit që konfirmon se investimi i bërë do të jetë në përputhje me
standardet minimale kombëtare për mbrojtjen e mjedisit, jo më vonë se
fundi i investimit

□

□

56

Fotokopje e vendimit paraprak për vlerësimin e ndikimit në mjedis (për
projektet që janë pjesë e aneksit II të ligjit për vlerësimin e ndikimit në
mjedis) ose

57

Fotokopje e deklaratës mjedisore (për projektet që janë pjesë e shtojcës I
të ligjit të vlerësimit të ndikimit në mjedis)

58

Fotokopjee Autorizimit Final nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë për
kapacitetet e impiantit nën 2 MW

□

□

59

Fotokopje e vendimit të këshillit të ministrave për impiantet me kapacitetet
mbi 2 MW
Për investime në akuakulturë

60

Fotokopje e lejes për shfrytëzimin e ujit ose leja për hapjen e puseve të
lëshuara nga Komuna

□

□

61

Fotokopje e kontratës për aktivitetin e akuakulturës me Ministrinë e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

52

Fotokopje e Deklaratës së Mjedisit të lëshuar nga Kombëtare e
AgjenciaMjedisit që konfirmon se investimi i bërë do të jetë në përputhje
me standardet minimale kombëtare për mbrojtjen e mjedisit, jo më vonë
se fundi i investimit

□

□

63

Fotokopje e vendimit paraprak për vlerësimin e ndikimit në mjedis (për
projektet që janë pjesë e aneksit II të ligjit për vlerësimin e ndikimit në
mjedis) ose

64

Fotokopje e deklaratës mjedisore (për projektet që janë pjesë e shtojcës I
të ligjit të vlerësimit të ndikimit në mjedis)

65

Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga AKU (Autoriteti Kombëtar i
Ushqimit) që konfirmon se marrësi / poseduesi do të arrijë standardet
minimale kombëtare te shëndetit publik, jo më vonë se fundi i investimit
(Bashkangjitur kësaj deklarate është dokumentacioni i inspektimit e
verifikimit, autorizimi I inspektimit, lista e verifikimeve, procesverbali I
inspektimit)

50

51

Faqe 18

Nr.

Lloji i dokumentit

66

Fotokopje e deklaratës e lëshuar nga Inspektorati i Punës duke
konfirmuar se marrësi / poseduesi do të arrijë te gjitha standardet
minimale kombëtare për sigurinë e ne pune, jo me vone se fundi i
investimit

67

Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga Shërbimi Veterinar që konfirmon
se ky investim do të arrijë standardet minimale kombëtare për mirëqenien
e kafshëve, jo me vonë se fundi I investimit (Bashkangjitur kësaj deklarate
është dokumentacioni i inspektimit (autorizimi i inspektimit, lista e
verifikimit, procesi-verbali I inspektimit)

68

Po

N/K

□

□

□

□

□

□

□

□

Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga Drejtoria e Peshkimit në Ministrinë
e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Për investime në turizëm rural

69

Deklaratë nga Ministria e Turizmit, duke konfirmuar llojin e akomodimit në
Turizmin Rural dhe duke konfirmuar se investimi nuk do të tejkalojë
gjithsej 40 shtretër

70

Deklarata paraprake e lëshuar nga Instituti i Monumenteve dhe Kulturës,
duke konfirmuar se në bazë të verifikimit për aplikantin, projekti i
propozuar do të ndërtohet në stilin tradicional të zonës.

71

Fotokopje e Deklaratës së Mjedisit të lëshuar nga AgjenciaKombëtaree
Mjedisit që konfirmon se investimi i bërë do të jetë në përputhje me
standardet minimale kombëtare për mbrojtjen e mjedisit, jo më vonë se
fundi i investimit

72

Fotokopje e vendimit paraprak për vlerësimin e ndikimit në mjedis (për
projektet që janë pjesë e aneksit II të ligjit për vlerësimin e ndikimit në
mjedis) ose

73

Fotokopje e deklaratës mjedisore (për projektet që janë pjesë e shtojcës I
të ligjit të vlerësimit të ndikimit në mjedis)

74

Fotokopje e deklaratës e lëshuar nga Inspektorati i Punës duke
konfirmuar se marrësi / poseduesi do të arrijë te gjitha standardet
minimale kombëtare për sigurinë e ne punë, jo më vonë se fundi i
investimit

Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga AKU (Autoriteti Kombëtar i
Ushqimit) që konfirmon se marrësi / poseduesi do të arrijë standardet
minimale kombëtare te shëndetit publik, jo më vonë se fundi i investimit
75
(Bashkangjitur kësaj deklarate është dokumentacioni i inspektimit e
verifikimit, autorizimi I inspektimit, lista e verifikimeve, procesverbali I
inspektimit)
Për investime. Shërbimet për biznesin dhe popullsinë rurale (në kujdesin e fëmijëve,
kujdesin për të moshuarit ose personat me aftësi të kufizuara, qëndrat e arsimit dhe
aftësimit të të rriturve në zonat rurale)
76

Kopja e licencës për kryerjen e veprimtarisë së propozuar të lëshuar nga
QKB, sipas legjislacionit shqiptar.

□

□

77

Kopja e Deklarates së Mjedisit të lëshuar nga AgjenciaKombëtaree
Mjedisit që konfirmon se investimi i bërë do të jetë në përputhje me
standardet minimale kombëtare për mbrojtjen e mjedisit, jo më vonë se
fundi i investimit

□

□

78

Fotokopje e vendimit paraprak për vlerësimin e ndikimit në mjedis (për
projektet që janë pjesë e aneksit II të ligjit për vlerësimin e ndikimit në
mjedis) ose

79

Fotokopje e deklaratës mjedisore (për projektet që janë pjesë e shtojcës I
të ligjit të vlerësimit të ndikimit në mjedis)
Faqe 19
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Lloji i dokumentit

80

Fotokopje e deklaratës së lëshuar nga AKU (Autoriteti Kombëtar i
Ushqimit) që konfirmon se marrësi / poseduesi do të arrijë standardet
minimale kombëtare të shëndetit publik, jo më vonë se fundi i investimit
(Bashkangjitur kësaj deklarate është dokumentacioni i inspektimit e
verifikimit, autorizimi I inspektimit, lista e verifikimeve, procesverbali I
inspektimit)

81

Fotokopje e deklaratës e lëshuar nga Inspektorati i Punës duke
konfirmuar se marrësi / poseduesi do të arrijë te gjitha standardet
minimale kombëtare për sigurinë e ne pune, jo më vonë se fundi i
investimit

82

Autorizimi paraprak i lëshuar nga instituti i monumenteve dhe kulturës

Po

N/K

□

□

Investime për artizanatin dhe prodhimet industriale

83

84
85

86

Fotokopje eDeklaratës së Mjedisit të lëshuar nga AgjenciaKombëtaree
Mjedisit që konfirmon se investimi i bërë do të jetë në përputhje me
standardet minimale kombëtare për mbrojtjen e mjedisit, jo më vonë se
fundi i investimit
Fotokopje e vendimit paraprak për vlerësimin e ndikimit në mjedis (për
projektet që janë pjesë e aneksit II të ligjit për vlerësimin e ndikimit në
mjedis) ose
Fotokopje e deklaratës mjedisore (për projektet që janë pjesë e shtojcës I
të ligjit të vlerësimit të ndikimit në mjedis)
Fotokopje e deklaratës e lëshuar nga Inspektorati i Punës duke
konfirmuar se marrësi / poseduesi do të arrijë te gjitha standardet
minimale kombëtare për sigurinë e në punë, jo më vonë se fundi i
investimit

3.3 Plani i biznesit / Projekt propozimi teknik dhe dokumentat bashkëngjitëse
Nr.

Lloji I dokumetit

Po

N/K

87

Pjesa përshkruese e Plan Biznesit /pjesa përshkruese e Projektit teknik të
propozuar –Pyetësor – Pjesa 1: Pjesa përshkruese – në format të shkruar
(letër( dhe në format elektronik (CD-ROM)

□

□

88

Pjesa përshkruese e Plan Biznesit / pjesa përshkruese e Projektit teknik të
propozuar, Deklarata e thjeshtë e të ardhurave– Pjesa 2: në format të
shkruar (letër) dhe në format elektronik (CD-ROM)

□

□

□

□

□

□

□

□

Kërkesë për dorëzimin e ofertës duke përfshirë specifikimet teknike
minimale për të gjitha ofertat që janë mbledhur nga aplikanti
89

90

* ky model konsiston në specifikimet teknike minimale për projektin dhe i
dorëzon ato te të gjithë furnizuesit e mundshëm kur kërkon oferta.
Specifikimet teknike minimale duhet të lidhen vetëm me karakteristikat
kryesore dhe nuk përfshijnë artikujt që nuk janë të pranueshëm sipas
Programit.
Të gjitha ofertat origjinale (të furnizuesve të përzgjedhur dhe jo të
përzgjedhur) me Specifikimet Teknike nga oferta / te përzgjedhura për të
gjitha artikujt, duke përfshirë shërbimet (të palëve të treta), të cilat duhet të
furnizohen.
Të gjitha ofertat origjinale duhet të përfshijnë deklaratën e furnitorëve në
lidhje me origjinën e mallrave.

Faqe 20

Të gjitha Ofertat origjinale të dorëzuara për kostot e përgjithshme (kostot
e arkitektit, kostot e inxhinierëve dhe / ose kostot e konsulencës për
përgatitjen e planit të biznesit, projektin e teknologjisë, studimin e
fizibilitetit ose kostot përkatëse)

□

□

92

Kopja e certifikatës së regjistrimit të QKB (përfshirë ekstraktin) të
furnizuesve të përzgjedhur dhe jo të përzgjedhur, të lëshuar nga Qëndra
Kombëtare e Biznesit, nga ku kanë origjinën furnizuesit.

□

□

93

Kopjen e Kontratës së Shërbimit, për kostot e përgjithshme të
pranueshme (shpenzimet e arkitektit, kostot e inxhinierëve dhe / ose
kostot e konsulencës për përgatitjen e planit të biznesit, projektin e
teknologjisë, studimin e fizibilitetit ose kostot përkatëse) nëse janë hartuar
para aplikimit

□

□

91

E RËNDËSISHME:
Ju lutemi, lexoni me kujdes Seksionin 5.1 të Udhëzuesit për Aplikantet, që
përshkruajnë kërkesat për mbledhjen e ofertave dhe përmbajtjen e ofertave.
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Pjesa4

Deklaratat

4.1 Deklaratat nga aplikanti
Aplikuesi, i përfaqësuar nga nënshkruesi, duke qenë nënshkruesi i autorizuar i aplikantit, në
kontekst të kësaj thirrjeje për propozime, deklaron që:














Informacioni në këtë aplikacion është i vërtetë dhe i plotë dhe se situata nuk ka
ndryshuar, që nga data e lëshimit të dokumentit mbështetës;
Nuk zgjidhet ose emërohet në një institucion publik dhe për këtë arsye nuk është në
ndonjë konflikt interesi bazuar në Ligjin nr.9367, datë 7.4.2005 "Për parandalimin e
konfliktit të interesave gjatë ushtrimit të funksioneve publike", të ndryshuar
Aplikanti është drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen, menaxhimin dhe zbatimin e
veprimit dhe mosveprimit si ndërmjetës;
Aplikanti ka të drejta në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenin 2.2 të
Udhëzuesit për Aplikantët;
Aplikanti nuk gjendet në ndonjë nga situatat që e përjashtojnë atë nga lidhja e
kontratës,të renditura në Aneksin 5 të Udhëzuesit për Aplikantët;
Nëse rekomandohet dhënia e granit, aplikanti do të pranojë kontratën e grantit në të
cilëngjenden termat dhe kushtet e përcaktuara për këtë qëllim. Kontrata mund të
shkarkohet nga faqja e internetit www.azhbr.gov.al
Investimet e përfshira në këtë aplikim nuk financohen nga ndonjë donator tjetër
vendas, I BE-së apo nga programe të tjera mbështetëse;
Aplikanti/dhe aksionarët e tij/përfaqësuesit ligjor nuk janë në konflikt interesi me
ofertuesit, prej të cilëve janë marrë ofertat;
Aplikanti ka dijeni se me qëllim ruajtjen e interesave financiare të BE-së, të dhënat e
tyre personale mund t’i transferohen shërbimeve të auditit të brendshëm, Gjykatës
Evropiane të Auditorëve, Paneli i Parregullsive Financiare, Zyrës Evropiane Kundër
Mashtrimit;
Nëse i jepet granti, aplikanti dhe / ose personi i autorizuar pranon të siguroje akses
ne ambjentet , dokumentet dhe çdo informacion të kërkuar për çdo kontroll ne vend të
zbatuar sipas rregullave të Skemës së Grantit që do të kryhet sipas Udhëzuesit për
Aplikantin, dhe pranon të mbështesë këto mision kontrolli;
Nëse i jepet granti, aplikanti pranon që të publikohet emri i përfituesit dhe detajet e
lidhura me grantin në faqen e internetit të www.azhbr.gov.al

Jam plotësisht i vetëdijshëm se jam përgjegjës përpara ligjit shqiptar në fuqi nëse
japdeklarata të rreme, jo të plota ose keq informuese.
Emri i plotë
iAplikantit/PërfaqësuesitLigj
or
Nënshkrimi
Vendi, Data
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