
Masa101, Nën-masa - 101.1 Pemët - Viti 2016 
Komuna_____________________ 
Mbledhja e treguesve për projektin__________________________________ 

Aplikanti_________________________________________________________ 

Numri identifikues i fermës 
 

Lloji i 
treguesit Treguesi 

Të dhënat të 
ofruara nga 
aplikuesi 

Kontrolli 
nga Zyrtari 
Regjional 

 
Inputi Vlera totale e ndihmës publike (euro).   
Output *vëllimi i përgjithshëm i investimit (euro), siç vijon:  

1. Ngritja e pemishteve të reja   
2. Mbështetje në infrastrukturën e pemishteve   
3. Krijimi i sipërfaqeve të reja me pemë të imta   
Ndërmarrje e re Po Jo  
Fermer i ri (nën 40 vjet) Po Jo  
Femër Po Jo  

Rezultati  Ferma do të rrisë kapacitetin prodhues Po Jo  
Do të zbatohen prodhime dhe/ose teknologji të reja  Po Jo  
Në fermë do të prodhohet energji e ripërtëritshme Po Jo  
Investime në aktivitetet e pas vjeljes Po Jo  
Sipërfaqe me pemishte të re me pemë drunore (ha)   
Përmirësimi i infrastrukturës në pemishte ekzistuese  (ha)   
Sipërfaqe me pemishte të re me pemë të imta (m2)   
Investime në depo ruajtëse (euro /vit)   

1Ndikimi Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
fundit para zbatimit të projektit (euro /vit) 

  

Vlera totale e të hyrave shtesë nga shitja e prodhimit në vitin 
e parë pas zbatimit të projektit (euro /vit) 

  

Numri i të punësuarve me orar të plotë të punës në vitin e 
fundit para zbatimit të projektit (FTE)  

  

**Numri i të punësuarve shtesë me orar të plotë të punës, si 
rezultat i investimit, në vitin e parë pas zbatimit të projektit,  

  

*   Vëllimi i përgjithshëm i investimit përfshin shpenzimet e pranueshme (mjetet financiare publike dhe 
bashkëfinancimin privat të shpenzimeve të pranueshme) dhe shpenzimet e papranueshme. 

** Orar i plotë (Full Time Equivalent-FTE) = 225 ditë pune në vit. 

 

                                                           
1 Në rastin e pemishteve të hyrat dhe vendet e reja të punës duhet të llogariten prej vitit kur pemishtja 
arrin prodhimin e paraparë.  

 

       



 

Masa101, Nën-masa - 101.2 Serra, Depo për pemë, perime dhe patate - Viti 2016 
Komuna_____________________ 
Mbledhja e treguesve për projektin__________________________________ 

Aplikanti _________________________________________________________ 

Numri identifikues i fermës 
 
 

 

Lloji i 
treguesit Treguesi 

Të dhënat 
të ofruara 

nga 
aplikuesi 

Kontrolli 
nga 

Zyrtari 
Regjional 

 

Inputi Vlera totale e ndihmës publike (euro)   
Output *vëllimi i përgjithshëm i investimit (euro), siq vijon:  

1. për ndërtimin e serrës së re    
2. Depo për pemë, perime dhe patate    
Ndërmarrje e re Po Jo  
Fermer i ri Po Jo  
Femër Po Jo  

Rezultati Ferma do të rrisë kapacitetin prodhues Po Jo  
Do të zbatohen prodhime dhe/ose teknologji të reja  Po Jo  
Në fermë do të prodhohet energji e ripërtritëshme Po Jo  
Investime në aktivitetet e pas vjeljes Po Jo  
Madhësia e serrës (m2)   
Sipërfaqja me infrastrukturë të re  me perime dhe patate  në 
fushë të hapur  (ha) 

  

Ndikimi Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e fundit 
para zbatimit të projektit (euro/vit) 

  

Vlera totale e të hyrave shtesë nga shitja e prodhimit në vitin e 
parë pas zbatimit të projektit (euro/vit) 

  

Numri i të punësuarve me orar të plotë të punës në vitin e 
fundit para zbatimit të projektit (FTE)  

  

**Numri i të punësuarve shtesë me orar të plotë të punës, si 
rezultat i investimit, në vitin e parë pas zbatimit të projektit, 
(FTE). 

  

 
*   Vëllimi i përgjithshëm i investimit përfshin shpenzimet e pranueshme (mjetet financiare 
publike dhe bashkëfinancimin privat të shpenzimeve të pranueshme) dhe shpenzimet e 
papranueshme ** Orar i plotë (Full Time Equivalent-FTE) = 225 ditë pune në vit. 

       



 

Masa101, Nën-masa - 101.3 Prodhimi i mishit, Viti 2016 

Komuna_____________________ 

Mbledhja e treguesve për projektin__________________________________ 

Aplikanti _________________________________________________________ 

Numri identifikues i fermës 

 

Lloji i 
treguesit Treguesi 

Të dhënat 
të ofruara 

nga 
aplikuesi 

Kontrolli 
nga Zyrtari 
Regjional 

 
Inputi Vlera totale e ndihmës publike (euro)   
Output *vëllimi i përgjithshëm i investimit (euro), siç vijon:  

1. Brojler   
2. Gjedhe   
Ndërmarrje e re Po Jo  
Fermer i ri Po Jo  
Femër Po Jo  

Rezultati  Ferma do të rrisë kapacitetin prodhues Po Jo  
Do të zbatohen prodhime dhe/ose teknologji të reja  Po Jo  
Në fermë do të prodhohet energji e ripërtritëshme Po Jo  
Ferma për trashjen e viçave do të ndërtoj depo plehu  Po Jo  
Ferma do të rrisë numrin e 
shtazëve  

Brojler   
Gjedhe   

Ndikimi Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
fundit para zbatimit të projektit (euro/vit) 

  

Vlera totale e të hyrave shtesë nga shitja e prodhimit në vitin 
e parë pas zbatimit të projektit (euro /vit) 

  

Numri i të punësuarve me orar të plotë të punës në vitin e 
fundit para zbatimit të projektit (FTE).  

  

**Numri i të punësuarve shtesë me orar të plotë të punës, si 
rezultat i investimit, në vitin e parë pas zbatimit të projektit, 
(FTE). 

  

 
*   Vëllimi i përgjithshëm i investimit përfshin shpenzimet e pranueshme (mjetet financiare 
publike dhe bashkëfinancimin privat të shpenzimeve të pranueshme) dhe shpenzimet e 
papranueshme. 

** Orar i plotë (Full Time Equivalent-FTE) = 225 ditë pune në vit. 

       



Masa101, Nën-masa - 101.4  Prodhimi i qumështit, Viti 2016 

Komuna_____________________ 

Mbledhja e treguesve për projektin__________________________________ 

Aplikanti _________________________________________________________ 

Numri identifikues i fermës 

 

Lloji i 
treguesit Treguesi 

Të dhënat 
të ofruara 

nga 
aplikuesi 

Kontrolli 
nga Zyrtari 
Regjional 

 
Inputi Vlera totale e ndihmës publike (euro)   
Output *vëllimi i përgjithshëm i investimit (euro), sië vijon:   

Ndërmarrje e re Po Jo  
Fermer i ri Po Jo  
Femër Po Jo  

Rezultati  Ferma do të rrisë kapacitetin prodhues Po Jo  
Do të zbatohen prodhime dhe/ose teknologji të reja  Po Jo  
Në fermë do të prodhohet energji e ripërtritëshme Po Jo  
Parashihet ndërtimi i depos së plehut  Po Jo  
Numri i lopëve që do të shtohet pas investimit    

Ndikimi Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
fundit para zbatimit të projektit (euro /vit) 

  

Vlera totale e të hyrave shtesë nga shitja e prodhimit në vitin 
e parë pas zbatimit të projektit (euro /vit) 

  

Numri i të punësuarve me orar të plotë të punës në vitin e 
fundit para zbatimit të projektit (FTE)  

  

**Numri i të punësuarve shtesë me orar të plotë të punës, si 
rezultat i investimit, në vitin e parë pas zbatimit të projektit, 
(FTE). 

  

 
*   - Vëllimi i përgjithshëm i investimit përfshin shpenzimet e pranueshme (mjetet financiare 
publike dhe bashkëfinancimin privat të shpenzimeve të pranueshme) dhe shpenzimet e 
papranueshme. 

** Orar i plotë (Full Time Equivalent-FTE) = 225 ditë pune në vit. 

 

 

 

       



 

 
Masa101, Nën-masa - 101.5  Rrushi, Viti 2016 
Komuna_____________________ 
 
Mbledhja e treguesve për projektin__________________________________ 
Aplikanti _________________________________________________________ 
Numri identifikues i fermës 
 
 

Lloji i 
treguesit 

Treguesi 

Të dhënat 
të ofruara 

nga 
aplikuesi 

Kontrolli 
nga 

Zyrtari 
Regjional 

 
Inputi Vlera totale e ndihmës publike (euro)   
Output *Vëllimi i përgjithshëm i investimit (euro), siç vijon:   

Ndërmarrje e re Po Jo  
Fermer i ri Po Jo  
Femër Po Jo  

Rezultati  Ferma do të rrisë kapacitetin prodhues Po Jo  
Do të zbatohen prodhime dhe/ose teknologji të reja  Po Jo  
Në fermë do të prodhohet energji e ripërtritëshme Po Jo  
Sipërfaqja ekzistuese me rrush (ha)   
Sipërfaqja e re me rrush (ha)   

Ndikimi Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e fundit 
para zbatimit të projektit (euro /vit) 

  

Vlera totale e të hyrave shtesë nga shitja e prodhimit në vitin e 
parë pas zbatimit të projektit (euro /vit) 

  

Numri i të punësuarve me orar të plotë të punës në vitin e 
fundit para zbatimit të projektit (FTE)  

  

**Numri i të punësuarve shtesë me orar të plotë të punës, si 
rezultat i investimit, në vitin e parë pas zbatimit të projektit, 
(FTE). 

  

*   Vëllimi i përgjithshëm i investimit përfshin shpenzimet e pranueshme (mjetet financiare publike dhe 
bashkëfinancimin privat të shpenzimeve të pranueshme) dhe shpenzimet e papranueshme. 

** Orar i plotë (Full Time Equivalent-FTE) = 225 ditë pune në vit. 

Të hyrat dhe vendet e reja të punës duhet të llogariten prej vitit kur vreshti arrin prodhimin e paraparë.  

 

       



 
Masa101, Nën-masa - 101.6  Vezët, Viti 2016 
Komuna_____________________ 
Mbledhja e treguesve për projektin__________________________________ 

Aplikanti _________________________________________________________ 

Numri identifikues i fermës 
 
 

Lloji i 
treguesit 

Treguesi 

Të dhënat 
të ofruara 

nga 
aplikuesi 

Kontrolli 
nga 

Zyrtari 
Regjional 

Inputi Vlera totale e ndihmës publike (euro)   
Outputi *Vëllimi i përgjithshëm i investimit (euro), siç vijon:   

ndërmarrje e re Po Jo  
Fermer i ri Po Jo  
Femër Po Jo  

Rezultati  Ferma do të rrisë kapacitetin prodhues Po Jo  
Do të zbatohen prodhime dhe/ose tekniknologji të reja  Po Jo  
Në fermë do të prodhohet energji e ripërtritëshme Po Jo  
Në fermë do të ndërtohet depo e plehut  Po Jo  
Numri i pulave do të rritet për:    

Ndikimi Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
fundit para zbatimit të projektit (euro /vit) 

  

Vlera totale e të hyrave shtesë nga shitja e prodhimit në vitin 
e parë pas zbatimit të projektit (euro /vit) 

  

Numri i të punësuarve me orar të plotë të punës në vitin e 
fundit para zbatimit të projektit (FTE)  

  

**Numri i të punësuarve shtesë me orar të plotë të punës, si 
rezultat i investimit, në vitin e parë pas zbatimit të projektit, 
(FTE). 

  

*   Vëllimi i përgjithshëm i investimit përfshin shpenzimet e pranueshme (mjetet financiare 
publike dhe bashkëfinancimin privat të shpenzimeve të pranueshme) dhe shpenzimet e 
papranueshme. 
** Orar i plotë (Full Time Equivalent-FTE) = 225 ditë pune në vit. 

 

 

       


