
Njoftim për fermerë 

 

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë njofton të gjithë fermerët dhe palët e interesit se pas 
mbledhjes së grupit punues u morr vendim të Korrigjohet pjesa e Udhëzuesit për 
Aplikues për Masën 101 ,,Investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore,, tek modeli 
për përgatitjen e projekt–propozimit, tek faqja 35 - tabela 5: “Përshkrimi i blerjeve të 
kryera përmes projektit” Shënim! Duhet të ceken emrat e prodhuesve markat tregtare 
dhe karakteristikat teknike të mekanizimit dhe pajisjeve për të cilat aplikon, si dhe të 
pjesa: Model për përgatitjen e planit të biznesit faqe 42 e këtij udhëzuesi tabela 9 
“Përshkrimi i blerjeve investimeve të kryera përmes projektit” Shënim! Duhet të ceken 
emrat e prodhuesve, markave tregtare dhe karakteristikat teknike të mekanizimit dhe 
pajisjeve për të cilat aplikon. 

 

Modeli për përgatitjen e projekt –propozimit faqe 35  dhe të udhëzuesi për aplikues Masa 
për PZHR - 2009 tek faqja 35 tabela 5. “Përshkrimi i blerjeve të kryera përmes projektit”  
Shënim! Duhet të ceken emrat e prodhuesve markat tregtare dhe karakteristikat teknike 
të mekanizimit dhe pajisjeve per te cilat aplikon: 

Korrigjohet 1. Tek shënimi: aplikuesit të cilët kanë cekur emrat e prodhuesve, markat 
tregtare dhe karakteristikat teknike të mekanizimit dhe pajisjeve për të cilat aplikon, 
por edhe ata që nuk kanë specifikuar markat tregtare dhe karakteristikat teknike të 
mekanizimit dhe pajisjeve nuk do të ndikoj në procesin e kontrollës administrative, 
vlerësimit dhe miratimit të PZHR –vitin 2019, pra do të trajtohen në mënyrë të njëjtë. 

 

Model për përgatitjen e planit të biznesit faqe 42 e këtij udhëzuesi tabela 9. “Përshkrimi i 
blerjeve investimeve të kryera përmes projektit” Shënim! Duhet të ceken emrat e 
prodhuesve, markave tregtare dhe karakteristikat teknike të mekanizimit  dhë pajisjeve 
për të cilat aplikon: 

Korrigjohet 2. Tek shënimi: aplikuesit të cilët kanë cekur emrat e prodhuesve markat 
tregtare dhe karakteristikat teknike të mekanizimit dhe pajisjeve për të cilat aplikon, 
por edhe ata që nuk kanë specifikuar markat tregtare dhe karakteristikat teknike të 
mekanizimit dhe pajisjeve  nuk do të ndikoj në procesin e kontrollës administrative, 
vlerësimit dhe miratimit të PZHR – vitin 2019, pra do të trajtohen në mënyrë të njëjtë. 

 

 

 



 


