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Shënim: Ju lutemi të zgjidhni llojin e Përfituesit të Gantit përkatësisht

LLOJI I PËRFITUESIT TË GRANTIT
FERMER/ PERSON FIZIK

□

(Prodhues bujqësor individual)
(Regjistruar në QKB dhe/ose fermerë të pajisur me NIPT fermeri)
Emri dhe mbiemri__________________________________________________________
Numri personal i dokumentit identifikues(ID) ____________________________________
Adresa____________________________________Qarku _______________________
_________________________Bashkia/Komuna____________________________
Vendndodhja e investimit____________________________________________________
Cel./Telefon ________________________ E-mail
________________________________
Emri i bankës _____________________________________________________________
Llogaria bankare në LEK ____________________________________________________
Numri i NIPT _____________________________________________________________
IBAN ___________________________________________________________________

PERSON JURIDIK□
(Shoqëri tregtare private ose Shoqëri Bashkëpunimi)
(Regjistruar në QKB dhe/ose fermerë të pajisur me NIPT fermeri)
Emri i kompanisë______________________________
Emri i pronarit ________________________________
Emri i përfaqësuesit ligjor (nëse është i ndryshëm nga sa më sipër)___________________
Numri i NIPT_________________________________
Numri personal sipas dokumentit të identifikimit _____________________________
Numri personal i dokumentit të identifikimit të përfaqësuesit ligjor (nëse është i ndryshëm
nga sa më sipër)___________________________________________________________
Adresa__________________________________________________________________
Qarku ______________________________Bashkia_____________________________
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Vendndodhja e investimit ___________________________________________________
Cel. /Telefon____________________

E-mail ________________________________

Emri i bankës ____________________________________________________________
Llogaria bankare në LEK ___________________________________________________
IBAN ___________________________________________________________________
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SEKTORË PRIORITAR
Shënim: Ju lutemi shënoni sektorin prioritar për të cilin ju keni aplikuar.
Investime në asete fizike në fermat bujqësore
Sektore prioritar
1. SEKTORI QUMESHTIT

N/K

PO

2. SEKTORI MISHIT

N/K

PO

3. SEKTORI FRUTAVE

N/K

PO

4. SEKTORI PERIMEVE

N/K

PO

5. VRESHTA

N/K

PO

LISTA E DOKUMENTEVE TË PËRGJITHSHME QË DO TË PARAQITEN:
Shënim: Ju lutemi përdoreni këtë listë për të kontrolluar dokumentet që ju do të
paraqisni. Të gjitha dokumentet që lidhen me investimin duhet të dorëzohen në
origjinal ose si fotokopje në varësi të llojit të dokumentit. Të gjitha kopjet duhet të
firmosen nga aplikanti ose përfaqësuesi ligjor, nëse vërtetimi nga noteri është i
kërkuar specifikisht në dokumentat e listuar në tabelën e mëposhtme.
Të gjithë dokumentet e shënuar me “PO” përfaqësojnë dokumente të detyrueshme për
tu paraqitur. Të gjithë dokumentet e shënuar me “N/K” dhe “PO” do të paraqiten në
varësi të llojit të investimit, llojit të Përfituesit të Grantit, llojit të aktivitetit ose
kërkesave që përmbush.
TË GJITHA DOKUMENTAT NË GJUHËN E HUAJ DUHET TË SHOQËROHEN ME
PËRKTHIM NGA NJË PËRKTHYES I LICENSUAR
Nr.
1.
2.
3

4

5
6

Lloji i dokumentit
Fotokopje e kartës së identitetit / Pasaportës
Dokument Origjinal që vërteton se përfituesi nuk është në procedura falimenti
ose likuidimi, e lëshuar nga QKB jo më herët se 30 ditë përpara dorëzimit të
kërkesës për pagesë, nëse aplikanti është i regjistruar në QKB
Fotokopje e NIPT të fermerit (për fermerët)
N/K
Vërtetim Origjinal që provon se përfituesi ka përmbushur detyrimet e pagesës
së taksave për vitin aktual (përfshirë tatimin mbi të ardhurat, tatimin mbi fitimin,
tatimin në burim, TVSH-në, taksat kombëtare dhe ato vendore, kontributet
shoqërore dhe shëndetësore), lëshuar nga Zyra e Tatim Taksave për Personat
Juridik dhe e lëshuar nga Bashkia/ Komuna për Fermerët/Personat Fizik
(Dokumentet duhet të jenë lëshuar jo më herët se 30 ditë përpara paraqitjes së
kërkesës për pagesë)
Fotokopje e certifikatës nga QKB e cila vërteton se aplikanti zotëron
N/K
liçencat për aktivitetin aktual që operon.
Vërtetim Origjinal mbi pagesën e taksës së tokës për vitin aktual lëshuar nga
Bashkia/Komuna, jo më parë se 30 ditë përpara dorëzimit të kërkesës për
pagesë (në rastin kur Përfituesi i Grantit është pronari i tokës)

Po
Po
Po

Po

Po
Po
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Nr.

Lloji i dokumentit

7

- Fotokopje e Çertifikatës së Pronësisë lëshuar nga Zyra e Regjistrimit
të Pasurive të Paluajtshme, që tregon pronësinë e tokës dhe ndërtesës
(ave) në të cilën janë kryer investimet, e shoqëruar nga harta treguese,
kartela dhe planimetria (skica) sipas legjislacionit kombëtar në fuqi, ose N/K
e regjistrimit përkatës së kontratëtës së qirasë mbi tokën ose ndërtesën
(at) ku është kryer investimi shoqëruar nga harta treguese, kartela dhe
planimetria (skica) sipas legjislacionit kombëtar në fuqi, ose
- Fotokopje e vërtetimit të pronësisë lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme që tregon pronësinë e tokës dhe ndërtesës N/K
(ave) në të cilën janë kryer investimet, e shoqëruar nga harta treguese,
kartela dhe planimetria (skica)
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9

10

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

Kontrata e qirasë në rastin kur përfituesi nuk është pronari i tokës
dhe/ose ndërtesës (ave) përfshirë një fotokopje të dokumentit të
N/K
pronësisë lëshuar nga ZRPP që provon pronësinë e tokës dhe/ose
ndërtesës (ave) nga ana e qiradhënësit. (me shume se 10 vjet)
Fleta inventarit ose printimi i inventarit nga sistemi kontabël për të gjitha
aktivet sipas bilancit deri në datën e paraqitjes së kërkesës për pagesë, N/K
që vërteton kontabilizimin e aktiveve (firmosur dhe vulosur)
Fleta e inventarit ose printimi i inventarit nga sistemi kontabël për të
gjitha aktivet sipas bilancit për secilin nga 3 vitet e fundit
N/K
(firmosur dhe vulosur)
Fotokopje e librit (pasqyrës) kontabël të aktiveve të trupëzuara afatgjata
të vitit të kaluar – viti përpara nënshkrimit të kontratës
N/K
(firmosur dhe vulosur nga një kontabël i miratuar)
Fotokopje e librit (pasqyrës) kontabël të aktiveve të trupëzuara afatgjata
për vitin kur është nënshkruar kontrata (e firmosur dhe e vulosur nga një N/K
kontabël i miratuar)
Fotokopje e librit (pasqyrës) kontabël të aktiveve të trupëzuara afatgjata
deri në datën e dorëzimit të kërkesës për pagesë (vetëm nëse viti i
N/K
dorëzimit të kërkesës për pagesë është i ndryshëm nga viti i nënshkrimit
të kontratës)
Të gjitha faturat Origjinale për shpenzimet e kryera siç paraqitet më poshtë në
Tabelën e Faturave
Kontrata me furnitorët/ofruesit e shërbimit/kompanitë e ndërtimit ku
përkufizohen aktivet, modelet, çmimet në EURO/Lek me dhe pa TVSH
Specifikimet teknike të detajuara për secilin nga zërat e blera sipas pikës 12
dhe 13
Deklaratë nga furnitorët/ofruesit e shërbimit që vërteton se pajisja e blerë nuk
ka qenë e përdorur më parë
Urdhër xhirimi i transfertës së parave për çdo pagesë të kryer brenda
N/K
vendit
Urdhër xhirimi i transfertës së parave (konfirmim elektronik i kalimit të
N/K
pagesës) për çdo pagesë ndërkombëtare
Situacioni i lëvizjeve bankare të detajuara (ditore) për pagesat e kryera
N/K
brenda vendit (bank statement)
Fotokopje e SWIFT-it për të gjitha pagesat ndërkombëtare me firmë e
N/K
vulë të njomë.

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
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Nr.
22

Lloji i dokumentit
Akti i marrjes në dorëzim të pajisjeve të blera

23

Fotokopje e Deklaratës Doganore për të gjitha mallrat e importuara.

N/K

Po

24

Dëftesë dorëzimi CMR, së bashku me përkthimin në Shqip nga një
N/K
përkthyes zyrtar (për mallrat e importuara)

Po

25

Certifikatë origjine/EUR 1 për mallrat e importuara (për vlerat mbi 100
N/K
000 euro)

Po

26

Libreza e masave të ndërtimit për investimet e ndërtimit/rikonstruksionit

N/K

Po

27

Aprovim teknik (leja e shfrytëzimit) për përdorimin e ndërtesës (vetëm
N/K
kur parashikohet ndërtimi/rindërtimi)

Po

28

Çertifikatë nga Universiteti Bujqësor ose Institucion Privat për kryerjen e
50 orëve trajnim në sektorin përkatës para pagesës përfundimtare.

Po

LISTA E DOKUMENTEVE SPECIFIKË QË DO TË PARAQITEN:
Shënim: të gjitha dokumentet e renditura më poshtë do të paraqiten në varësi të llojit
investimit për të cilin është dorëzuar Kërkesa për Pagesë. Ju lutemi zgjidhni “PO” dhe
paraqitni vetëm dokumentet që i referohen llojit tuaj të investimit. Për pjesën tjetër të
dokumenteve që nuk kërkohen të paraqiten ju lutemi të zgjidhni “N/K”.
Nr.
1.

2.
3
4

5

Lloji i dokumentit
Liçencë/ Autorizim ose Konçesion për përdorimin e ujit në
fermë për investimet në sistemet e ujitjes për prodhimtarinë e
frutave/perimeve/kafshë lëshuar nga Bashkia për një periudhë
minimale 10 vjet.
Çertifikatë e regjistrimit të farave dhe fidanëve të përdorura (për
fruta dhe perime) lëshuar nga Enti Shtetëror i Farërave dhe i
Fidanëve
Çertifikatë fitosanitare për fara dhe fidane.
Çertifikata e impaktit në mjedis mbi arritjen e standarteve
Kombëtare minimale për të gjithë aktivitetin dhe standarteve
europiane për investimin lëshuar nga Inspektoriati Kombëtar
Mjedisor, bashkëngjitur me listën e kontrollit.
Çertifikata lëshuar nga Autoriteti Kombëtar I Ushqimit për
arritjen e standarteve minimale kombëtare për sigurinë
ushqimore dhe shëndetit publik për të gjithë aktivitetin
shoqëruar me çek listën për investimet e mëposhtme:
-Investim në fabrika për fruta/perime ose,
-Investim në fabrikat e përpunimit të verës ose,
-Investim në fabrikat e grumbullimit dhe përpunimit të qumështit
ose,

N/K

PO

N/K

PO

N/K

PO

N/K

PO

N/K

PO

N/K

PO

-Investim në fabrika për përpunimin e mishit ose,
-Investim në thertore
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Shoqëruar me listën e kontrollit.
Çertifikata mbi arritjen e standarteve kombëtare minimale për
të gjithë aktivitetin dhe standartet europiane për investimin për
mirëqënien e kafshëve lëshuar nga Veterinaria shoqëruar me
listën e kontrollit të kryer nga veterineri.
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7

Leje qarkullimi (për traktorët)

N/K

PO

8

Çertifikatë pronësie (për traktorët)

N/K

PO

9

Kopje e regjistrimit të kafshëve në sistemin RUDA

N/K

PO

N/K

PO

N/K

PO

N/K

PO

N/K

PO

Kopje e raportit lëshuar nga auditi i çertifikuar energjik nga
Agjencia për efiçencën e energjisë në Ministrinë e
Infrastrukturës dhe Energjisë.
Liçenca lëshuar nga QKB për të gjithë llojet e investimeve (për
të gjithë aktivitetitin) në fund të investimit
Çertifikatë për arritjen e Standarteve Kombëtare Minimale për
sigurinë në punë për investimin lëshuar nga Inspektoriati I
Punës për të gjitha llojet e investimeve.
Deklaratë lëshuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
e cila vërteton tokën e mbjellë/numrin e kafshëve.

11
12
13
14

Në përfundim të investimit (përpara marrjes së pagesës përfundimtare) ferma
bujqësore e përfituesit të mbështetjes duhet të ketë minimalisht këto tregues:
Sektori qumështit:


të paktën10 lopë të regjistruara në regjistrin e kafshëve;



të paktën 100 dele dhe/ose dhi të regjistruara në regjistrin e kafshëve.

Sektori i mishit:


10 gjedhë të regjistruar në regjistrin e kafshëve;



100 dele dhe/ose dhi të regjistruara në regjistrin e kafshëve;



1,000 shpendë (broilera dhe pula pjellëse);



10 dosa për mbarështim;

Sektori i fruta-perimeve në fushë të hapur:


të paktën 0.5 ha tokë e kultivuar me perime ose të paktën 0.5 ha tokë të kultivuar me
fruta në një ose disa parcela.

Për bimët e mbrojtura:


të paktën 0.2 ha në ambiente të mbrojtura në formën e serave (plastmasë, xham) ose
tuneleve.

Vreshta:


të paktën 0.5 ha vreshta.
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TABELA E FATURAVE:
Shënim: Ju lutemi të paraqisni në tabelën e më poshtme listën e të gjitha faturave të
dorëzuara. Ju lutemi të llogarisni shumën totale të kërkuar si totalin e parashikuar të
shpenzimeve të pranueshme.
Emri
Furnitorit

Nr. i
faturës

Data e
faturës

Lloji i aktivit

Sasia

Shuma pa
TVSH

Total:
Shuma totale e investimeve është __________________________________________ Lek.
Totali i parashikuar i shpenzimeve të pranueshme të investimit (shuma pa TVSH)
është____________________________________Lek.
Përqindja e rimbursimit nga granti është:
60%
65%
70%
dhe është e barabartë me totalin e parashikuar të shumës së shpenzimeve të pranueshme
prej _____________________ Lek.

_______________
Emri i përfituesit

Data: _______________

________________
Nënshkrimi

Vula _________
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