
Nr.
Numri Identifikues i 

Fermerit (NIF)
Emri i Projektit Komuna Rajoni Vlerësimi

1 1050547 Renovim i objektit te prodhimeve artizanale nga druri Istog Pejë 95

2 1050335
Renovim i objektit te prodhimeve artizanale te thurjes, 

prodhim i sexhadeve qilimave dhe veshjeve tradicjonale.
Istog Pejë 90

3 1050975
Blerja e baisjeve, makinerive per prodhimin e 

produkteve te letres
Istog Pejë 90

4 1049189
Pajisjet , makinerit dhe instalimet per veprimtarin 

prodhuese per veshmbathje
Gjilan Gjilan 85

5 1049245
Prodhimi i koshereve per blete dhe perpunimi i mbetjeve 

gjate procesit te prodhimit
Viti Gjilan 85

6 1044062
Prodhimi i produkteve atrizanale dhe 

tradicionale,veshjeve te brendeshme,trenerkave etj
Skenderaj Mitrovica 85

7 1039665 Zhvillimi i aktiviteteve artizanale perpunimi i drurit Suharekë Prizren 80

8 1049234 Furnizim me makineri per rrobaqepsi Shtime Ferizaj 80

9 1040927

Zhvillimi i ndermarresise per fuqizimin ekonomik te 

grave ne fushen e rrobaqepesise dhe artizanale ne 

magure

Lipjan Prishtina 75

10 1044694 Rritje e vleres se veshjeve kombtare Prishtinë Prishtina 75

11 1050988
Automatizimi i proqesit te dizajnimit dhe krijimit te 

struktures se veshjeve nga pelhurat
Gjakovë Gjakova 70

12 1050999 Prodhimi i copezave per pastrim kozmetik nga pambuku Gjakovë Gjakova 70

13 149213
Ndertimi i objektit per perpunimin e drurit me vlera 

artizanale
Viti Gjilan

Mos plotësim i kritereve 

të pranueshmerisë

14 1049053 Pajisje-makine per perpunimin e drurit Vushtrri Mitrovica
Mos plotësim i kritereve 

të pranueshmerisë

15 1024443 Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve Pejë Pejë
Mos plotësim i kritereve 

të pranueshmerisë

16 1048921 Veprimtarije artizanale tekstil Prizren Prizren
Mos plotësim i kritereve 

të pranueshmerisë

17 1044695 Mbro traditen krijo te ardhmen Prishtinë Prishtina 
Mos plotësim i kritereve 

të pranueshmerisë

18 1048898
Zgjerimi i kapaciteteve prodhuese dhe zhvillimi i 

nenprodukteve te reja
Graçanicë Prishtina 

Mos plotësim i kritereve 

të pranueshmerisë

LISTA E VLERËSIMIT TË APLIKIMEVE PËR VITIN 2016

Kjo është listë e vlerësimeve preliminare të projekteve që kanë aplikuar për masën/nënmasën përkatës. Lista finale e projekteve të 

miratuara do të publikohet pas përfundimit të afatit të ankesave dhe kontrollit të parë në teren.

MASA 302: Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve 2016

Shënim:  Aplikantët nga Nr. 13 deri në Nr. 18 nuk e kanë kaluar fazën e vlerësimit administrativ, për shkak të dokumentacionit të pakompletuar. Mos 

plotësimit të kritereve te pranueshmërisë sipas U/A 02/2016 për PZHR.

Shënim:  Aplikantët nga Nr. 1 deri në Nr. 12 konsiderohen përfitues të mundshëm, bazuar në buxhetin e planifikuar për këtë nënmasë. ( Sektorë)

SQARIME TË RËNDËSISHME: 

• Lista e publikuar është preliminare dhe nuk është finale. Lista finale e projekteve të miratuara do të finalizohet dhe do të 

publikohet pas përfundimit të afatit të ankesave dhe pas kontrollit të parë në teren.

NEN-MASA 302.4. – Zhvillimi dhe promovimi i aktiviteteve artizanale

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë / Agencija za Razvoj Poljoprivrede / Agriculture Development Agency



• Në këtë fazë, përfitues të mundshëm janë të gjithë ata aplikantë që pas vlerësimit kanë marrë numrin më të lartë të pikëve dhe 

kanë plotësuar gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) Nr.02/2016 Për Masat dhe Kriteret e 

Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2016, Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2016, si dhe Udhëzuesit për 

Aplikantë. 

• Në këtë fazë, nuk janë përfitues të mundshëm aplikantët që nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme për t’u konsideruar përfitues 
të mundshëm, bazuar në buxhetin e miratuar për këtë sektorë. Në rastet kur aplikantët kanë pikë të barabarta, sipas Udhëzimit 

Administrativ (MBPZHR) Nr.02/2016 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2016, Programit 

për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2016, si dhe Udhëzuesit për Aplikantë, përparësi në përzgjedhje ka aplikanti që ka aplikuar me 

herët.

•  Aplikantët që dëshirojnë të marrim më shumë informata, mund të drejtohen në zyrat e AZHB-së, çdo ditë pune,  nga ora 10:00 
deri në 12:00 dhe nga ora 13:00 deri në ora 15:00.

• Aplikuesit e pakënaqur me rezultatin e vleresimit kanë te drejten e ankeses ndaj vendimeve të AZHB-së.

• Aplikantët që nuk e kanë kaluar fazën e vlerësimit administrativ janë të gjithë ata aplikantë që nuk i kanë plotësuar kriteret e 

pranueshmërisë , sipas kërkesave të Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) Nr.02/2016 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në 

Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2016, Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2016, si dhe Udhëzuesit për Aplikantë.

•  Afati i ankesave, në pajtim me nenet 33  të Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) Nr.02/2016 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes 
në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2016 është 15 ditë nga data e publikimit të listës preliminare të përfituesve të mundshëm të 

PZHR. Ankesat duhet ti drejtohen komisionit për shqyrtimin e ankesave. 


