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Shënim: Ju lutemi të përzgjidhni Përfituesine Grantit përkatësisht
STATUSI I PËRFITUESIT TË GRANTIT
FERMER/PERSONFIZIK□
(Prodhuesi individual bujqësor)
(Regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe/ose fermerë të pajisur me NIPT in e
fermerit)

Emri dhe mbiemri__________________________________________________________
Numri personali dokumentit identifikues______________________________________
Adresa___________________________________________________________________
Qarku _________________________Bashkia/Komuna____________________________
Vendndodhja e investimit____________________________________________________
Cel./Telefon________________________ E-mail________________________________
Emri i bankës_____________________________________________________________
Llogaria bankare në LEK____________________________________________________
NIPT _____________________________________________________________
PERSON JURIDIK□
(Shoqëria tregtare në pronësi private ose Shoqata për Bashkëpunim në Bujqësi)
(Regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe/ose fermerë të pajisur me NIPT in e
fermerit)
Emri i kompanisë______________________________
Emri i pronarit ________________________________
Emri i përfaqësuesit ligjor (nëse është i ndryshëm nga sa më sipër)___________________
NIPT________________________________________________
Numri personal i dokumentit të identifikimit ID të pronarit __________________________
Numri personal i dokumentit të identifikimit të përfaqësuesit ligjor
(nëse është i ndryshëm nga sa më sipër)________________________________________
Adresa______________________________________________________________________
Qarku ________________________________________________
Vendndodhja e investimit____________________________________________________
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Cel. /Telefon____________________

E-mail_________________________________

Emri i bankës_____________________________________________________________
Llogaria bankare nëLEK____________________________________________________
IBAN ___________________________________________________________________
NDËRMARRJE PRIVATE□
FERMER/PERSONFIZIK□
Prodhuesi bujqësor individual
(Regjistruar në Regjistrin kombëtar të tregtisë)
(Jo më shumë se 25% e kapitalit të marrësit duhet të mbahet nga një organ ose organe publike)
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 _____________________________________________________________
PERSON JURIDIK□
(Regjistruar në regjistrin kombëtar të tregtisë)
(Jo më shumë se 25% e kapitalit të marrësit duhet të mbahet nga një organ ose organe publike)
Emri i kompanisë __________________________________
Emri i pronarit _______________________________
Emri i Përfaqësuesit Ligjor (nëse është ndryshe nga i lart) __________________________
Numri NIPT ______________________________________________________________
Numri personali identifikimit ID i pronarit__________________________________________
Numri personal i Përfaqësuesit Ligjor (nëse është ndryshe nga ai mësipër)______________________
Adresa______________________________________________________________________
Qarku ______________________________
Vendndodhja e investimit ___________________________________________________
Cel. / Telefoni _______________ E-mail _______________________________________
Emri i bankës____________________________________________________________
Llogaria bankare në LEK___________________________________________________
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IBAN ___________________________________________________________________

SEKTORI PRIORITAR
Shënim: Ju lutemi shënoni sektorin prioritar për të cilin ju keni aplikuar.
DIVERSIFIKIMI I FERMAVE DHE ZHVILLIMI I BIZNESIT
Sektorë prioritar

1.Prodhimi i bimëve medicinale aromatike, kërpudhave, mjaltit, bimëve
dekorative dhe kërmijve

N/K

PO

N/K
2. Përpunimi në fermë dhe tregtimi direkt i produkteve bujqësore
(qumështi, mishi, frutat dhe perimet, ulliri, vera, etjPërpunimi dhe tregtimi
i bimëve medicinale aromatike të egra ose të kultivuara, kërpudhave dhe
mjaltit
N/K
3. Përpunimi dhe tregtimi i BAM-ve të egra ose të kultivuara, kërpudha
dhe mjaltë;Përpunimi në fermë dhe tregtimi i drejtpërdrejtë i produkteve
bujqësore
4.Akuakultura
N/K

PO

5.Natyra dhe turizmi rural

N/K

PO

6. Shërbimet për biznesin dhe popullsinë rurale

N/K

PO

7.Zejtaria dhe industria prodhuese

N/K

PO

8. Prodhimi i energjisë së rinovueshme;

N/K

PO

PO

PO

Shënim: Të gjithë dokumentet të cilat janë në gjuhë të huaj duhet të jenë të shoqëruara
me përkthim nga një përkthyes zyrtar
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 tëdorëzohen 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 tëPërfituesit të Grantit, llojit tëaktivitetit ose kërkesave që
përmbush.
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Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Lloji i dokumentit
Fotokopje e letërnjoftimit /pasaportës të përfituesit
Dokument Origjinalnga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)duke dëshmuar
se marrësi(person juridik) nuk është në proçedurë falimentimi ose likuidimi,
N/K
të lëshuar jo më herët se 30 ditë përpara dorëzimit të kërkesës për
pagesë,nëse përfituesi është i regjistruar në QKB.
Kopja e certifikatës së regjistrimit në Organin Tatimor (për fermerët)
N/K
Çertifikatë Origjinale e cila provon se marrësi ka përmbushur detyrimet e tij për
pagesënetaksave për vitin aktual (përfshirë por pa u kufizuar në tatimin mbi të
ardhurat personale, 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 për
Fermerët/Personat Fizik (Dokumentet duhet të jenë lëshuar jo më herët se 30 ditë
përpara paraqitjes së kërkesës për pagesë).
Dokumenti Origjinal mbi pagesën e taksës së tokës për vitin aktual lëshuar nga
Bashkia, jo më parë se 30 ditë përpara dorëzimit të kërkesës për pagesë,
(në rastin kur Përfituesi i Grantit është pronari i tokës).

- Fotokopje e Çertifikatës së Pronësisë lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të
N/K
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 e
regjistrimit përkatës së kontratës 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 N/K
Pasurive të Paluajtshmeqë tregon pronësinë e tokës dhe ndërtesës (ave)
në të cilën janë kryer investimet, e shoqëruar nga harta treguese, kartela
dhe planimetria (skica).

7.

8.

9.

10.

11.

Kontrata e qirasë në rastin kur përfituesi nuk është pronari i tokës dhe /ose
ndërtesës (ave) përfshirë një fotokopje të dokumentit të pronësisë lëshuar
nga ZRPP që provon pronësinë e tokës dhe/ose ndërtesës (ave) nga ana e
qiradhënësit (më shumë se 10 vjet).
Fleta inventarit ose printimi i inventarit nga sistemikontabël për të gjitha
aktivetsipas bilancit-deri në datën e paraqitjes së kërkesës për pagesë, që
vërteton kontabilizimin e aktiveve(firmosur dhe vulosur nga ekonomisti dhe
përfituesi).
Fleta e inventarit ose printimi i inventarit nga sistemi kontabël për të gjitha
aktivetsipas bilancit për secilin nga 3 vitet e funditpër të gjitha
aktivet(firmosurdhe vulosur nga ekonomisti dhe përfituesi).
Fotokopje e librit (pasqyrës) kontabël tëaktiveve të trupëzuaraafatgjata të vitit
të kaluar – viti përpara nënshkrimit të kontratës (firmosur dhe e vulosur nga
një kontabël i miratuar).
Fotokopje e librit (pasqyrës) kontabël tëaktiveve të trupëzuaraafatgjata për
vitin kur është nënshkruar kontrata (firmosur dhe vulosur nga një kontabël i
miratuar).

Po
Po
Po

Po

Po

Po

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po
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Nr.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lloji i dokumentit
Fotokopje e librit (pasqyrës) kontabël të aktiveve të trupëzuara afatgjata deri
në datën e dorëzimit të kërkesës për pagesë (vetëm nëse viti i dorëzimit të N/K
kërkesës për pagesë është i ndryshëm nga viti i nënshkrimit të kontratës).
Të gjitha Faturat Origjinale për shpenzimet endodhura siç paraqitet më poshtë në
Tabelën e Faturave
Kontrata me furnitorët/ofruesit e shërbimit/kompanitë e ndërtimit dhe palët e tjera të
treta kupërcaktohenaktivet, modelet, çmimet nëEURO/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 është
e dorës së dytë.
Urdhër xhirimi i transfertës së parave për çdo pagesë të kryer brenda vendit. N/K
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).

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

20.

Kopje e SËIFTSWIFT-it e nënshkruar dhe vulosur nga Banka (për të gjitha
pagesat ndërkombëtare).

N/K

Po

21.

Akti i marrjes në dorëzim të pajisjeve të blera nga Furnitorët vendas.

N/K

Po

22.

Fotokopje e deklaratës doganore (për të gjitha mallrat e importuara).

N/K

Po

23.

Dëftesë dorëzimi CMR (për mallrat e importuara).

N/K

Po

24.

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

N/K

Po

25.

Libreza e masave (vetëm në rastet ku parashikohetndërtim/rikonstruksion).

N/K

Po

N/K

Po

26.

Aprovim teknik (leja e shfrytëzimit) për përdorimin e Ndërtesës
(vetëm kur parashikohet ndërtimi/rindërtimi).

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 ështëdorëzuar Kërkesa për Pagesë. Ju lutemi zgjidhni “PO” dhe
paraqisni 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.

Lloji i dokumentit
Për investime në prodhimin e bimëve medicinale aromatike, kërpudhave,
mjaltit, bimëve zbukuruese dhe kërmijtë.
Çertifikatëe regjistrimit të farave dhe fidanëve të përdorura (për fruta dhe
N/K
perime) lëshuar nga Enti Shtetërori Farërave dhe i Fidanëve.
Çertifikatë fitosanitare për fara dhe fidanë.
N/K
Liçencë/Autorizim për impaktin në mjedis të investimit të lëshuar
N/K
ngaInspektorati i Mjedisit shoqëruar me Listën e Kontrollit.

Po
Po
Po
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4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

Çertifikatë për arritjen e Standarteve Kombëtare Minimale për sigurinë
në punë (për të gjithëaktivitetin) lëshuar nga Inspektoriati i Punës.
Çertifikatë lëshuar nga Autoriteti Kombëtar I Ushqimit për arritjen e
Standarteve Minimale Kombëtare për sigurinë ushqimore dhe shëndetit
publik për investimin, shoqëruar me Listën e Kontrollit.
Çertifikatë për mirëqënien e kafshëve mbi arritjen e Sstandarteve
Kombëtare Minimale për investimin lëshuar nga Zyra e Veterinarisë.
Liçenca origjinale elëshuar ngaQendraKombëtare eBiznesit (QKB).
Për investime në përpunimin dhe tregtimin e bimëve aromatike
medicinale, kërpudhave, mjaltit.
Liçencë / Autorizim për impaktin në mjedis të investimit të lëshuar
ngaInspektorati i Mjedisit shoqëruar me Listën e Kontrollit.
Liçencë origjinale e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB).
Çertifikatë lëshuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për arritjen e
Standarteve Minimale Kombëtare për sigurinë ushqimore dhe shëndetin
publik përinvestimin, shoqëruar me Listën e Kontrollit.
Çertifikatë për mirëqënien e kafshëve për arritjen e Standarteve
Kombëtare Minimale për investimin lëshuar nga Zyra e Veterinarisë.
Çertifikatë për arritjen e Standarteve Kombëtare Minimale për sigurinë
në punë (për investimin) lëshuar nga Inspektoriati i Punës.
Përpuniminë fermë dhe tregtimi direkt i produkteve bujqësore
Çertifikatë lëshuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për arritjen e
Standarteve Minimale Kombëtare për sigurinë ushqimore dhe shëndetin
publik për investimin, shoqëruar me Listën e Kontrollit.
Liçencë / Autorizim për impaktin në mjedis të investimit të lëshuar nga
Inspektorati i Mjedisit shoqëruarme Listën e Kontrollit.
Liçenca origjinale e lëshuar nga QendraKombëtare e Biznesit (QKB).
Çertifikatë për mirëqënien e kafshëve mbi arritjen e standarteve
kombëtare minimale përinvestimin lëshuar nga Zyra e Veterinarisë.
Çertifikatë për arritjen e standarteve kombëtare minimale për sigurinë në
punë (për të gjithë aktivitetin), lëshuar nga Inspektoriati i Punës.
Për investime në energji të rinovueshme
Autorizim nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë për investime në
prodhimin e energjisë.
Kopje e protokollit të pranimit bazuar në matjet aktuale të kapaciteteve të
impiantit për prodhimin e energjisë elektrike tëlëshuar nga Ministria e
Energjisë.
Liçenca origjinale e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB).
Certifikatë për arritjen e Standarteve Kombëtare Minimale për sigurinë
në punë (për tërë ndërmarrjen) lëshuar nga Inspektoriati i Punës.
Liçencë / Autorizim për impaktin në mjedis të investimit të lëshuar nga
Inspektorati i Mjedisit shoqëruar me Listën e Kontrollit.
Për investime në akuakulturë
Liçencë/Autorizim ose Konçesion për përdorimin e ujit në fermë për
investimet në Sistemet e Ujitjes për prodhimtarinë e frutave/perimeve
furnizimin me ujë të kafshëve, lëshuar nga Bashkia për një periudhë
minimale 10 vjet.
Kopja e kontratës për aktivitetin e akuakulturës lëshuar nga Ministria e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
Liçencë / Autorizim për impaktin në mjedis të investimit të lëshuar nga

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po
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26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35

35.36
3637.
3738.
3839.

3940.
4041.
41.42
4243.
43.44

Inspektorati i Mjedisit shoqëruarme Listën e Kontrollit.
Liçencaorigjinale elëshuar ngaQendraKombëtare eBiznesit (QKB).
Çertifikatë për mirëqënien e kafshëve mbi arritjen e Standarteve
Kombëtare Minimale për investimin, lëshuar nga Zyra e Veterinarisë.
Çertifikatë lëshuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për arritjen e
standarteve minimale kombëtare për sigurinë ushqimore dhe shëndetit
publik për investimin,shoqëruarme Listën e Kontrollit.
Çertifikatë për arritjen e standarteve kombëtare minimale për sigurinë në
punë (për të gjithë aktivitetin), lëshuar nga Inspektoriati i Punës.
Për investime në turizëm rural
Çertifikatë Klasifikimi lidhur me llojin e akomodimit në Turizmin Rural,
lëshuar nga Ministria e Turizmit.
Liçencë / Autorizim për impaktin në mjedis të investimit të lëshuar nga
Inspektorati i Mjedisit shoqëruarme Listën e Kontrollit.
Liçenca origjinale e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB).
Çertifikatë për arritjen e Standarteve Kombëtare Minimale për sigurinë
në punë (për të gjithë aktivitetin), lëshuar nga Inspektoriati i Punës.
Konfirmim Përfundimtar,lëshuar nga Instituti i Monumentit dhe Kulturës
ku deklarohet se strukturae akomodimit është në stilin tradicional.
Çertifikatë lëshuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për arritjen e
Standarteve Minimale Kombëtare për sigurinë ushqimore dhe
shëndetin publik për investiminshoqëruar me Listën e Kontrollit, në
rastin kur ushqimi përgatitet dhe shërbehet në këto ambjente.
Për investime në shërbime për biznesin dhe popullsinë rurale (në
kujdesin e fëmijëve, kujdesin për të moshuarit ose personat me
aftësi të kufizuara, qendrat për arsimin dhe aftësimin e të rriturve në
zonat rurale).
Liçencë / Autorizim për impaktin në mjedis të investimit të lëshuar nga
Inspektorati i Mjedisit shoqëruarme Listën e Kontrollit.
Liçenca Origjinale e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB).
Çertifikatë lëshuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për arritjen e
Standarteve Minimale Kombëtare për sigurinë ushqimore dhe shëndetin
publik për të gjithë aktivitetin shoqëruar me Listën e Kontrollit.
Çertifikatë për arritjen e Standarteve Kombëtare Minimale për sigurinë
në punë (për të gjithë aktivitetin), lëshuar nga Inspektoriati i Punës.
Për investime në zejtari dhe industrinë e prodhimitindustrine e
manifaktures dhe artizanatit.
Liçencë / Autorizim për impaktin në mjedis të investimit të lëshuar nga
Inspektorati i Mjedisit bashkëngjitur me çek-listën.
Liçenca Origjinale e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB).
Çertifikatë për arritjen e Standarteve Kombëtare Minimale për sigurinë
në punë (për të gjithë aktivitetin) lëshuar nga Inspektoriati i Punës.
Leje qarkullimi (për traktorë)
Çertifikata e pronësisë (për traktorë)

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K

Po

N/K
N/K

Po
Po
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TABELA E FATURAVE:
Shënim: Ju lutemi të paraqitni në tabelën e mëposhtme listën e të gjitha faturave të
dorëzuara. Ju lutemi të llogarisni shumën totale të kërkuar si totalin e parashikuar të
shpenzimeve tëpranueshme.
Emri i
Furnitorit

Nr. i
faturës

Data
e faturës

Lloji i aktivit

Sasia

Shuma pa
TVSH

Totali:

Shuma totale e investimit është __________________________________________ Lek.
Totali i parashikuar i shpenzimeve tëpranueshme të investimit (shuma pa TVSH)është
____________________________________Lek.
Përqindja e rimbursimit nga grantiështë:
65%
dhe është e barabartë me totalin e parashikuar të shumëssë shpenzimeve tëpranueshmeprej
_____________________ Lek.

_________________
Emri i përfituesit

____________________
Nënshkrimi
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Data: _______________

Vula _________
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