EXTRAKTI I PYETJEVE TË BËRA NË TAKIMET INFORMUESE
THIRRJA E PARË - IPARD II

1. Cili është dokumentacioni i pronësisë i pranuar për programin?
Dokumentacioni i kërkuar për pronësinë është sipas rastit:
A. Fotokopja e Certifikatës së Pronësisë të lëshuar nga Zyra për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme,
të shoqëruar me hartën indicative dhe planimetrinë që tregon pronësinë e tokës dhe ndërtesës në të
cilën do te kryhet investimi.
B. Fotokopje e Vërtetimit të Pronësisë të lëshuar nga Zyra për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme të
shoqëruar me hartën treguese, kartelën e pasurisë dhe planimetrinë ku thuhet pronësia e tokës dhe
ndërtesës në të cilën do të kryhet investimi, ose fotokopje e noterizuar e kontratës së qirasë me një
kohëzgjatje minimale të paktën 10 vjet pas datës së aplikimit me verifikim notarial.
C. Fotokopje e Vërtetimit të Pronësisë të leshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
shoqëruar me hartën treguese, kartelën e pasurisë dhe planimetrinë e regjistruar të tokës, ku thuhet
pronësia e tokës dhe e ndertesës për personin që e ka marrë me qera.

2. Start-ups a lejohen në IPARD?
Nuk ndalohet aplikimi i start-ups, për sa kohë që përmbushen të gjitha kërkesat dhe kriteret e
programit.
3. Kur aplikojmë për bimë aromatike medicinale, tek cila masë duhet të aplikojmë 1, 3 apo 7?
Për aplikimet të cilat bëhen për bimë medicinale duhet të aplikohet në masën 7.
4. Nëse aplikanti nuk ka eksperiencë në fushën e bujqësisë 3 vjet, si bëhet i mundur aplikimi?
Duhet të paraqitni:
Vërtetim origjinal lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Bujqësisë që vërteton se ka tre vjet experiencë
pune në fushën e bujqësisë për investimin që kryen, ose deklaratë që aplikanti merr përsipër që të
ndjekë një trajnim profesional prej 50 orësh trajnim në sektorin përkates përpara pagese finale.
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5. Nëse aplikon si SHBB kush është përfituesi i investimit nga IPARD, anëtarët apo vetë SHBB?
Nëse aplikon si SHBB përfituesi është vetë SHBB, sipas aplikimit të bërë.
6. Nëse kam blerë traktor apo mjete mekanike nga programe të tjera përfshirë dhe IPARD-like,
a mund të aplikoj edhe në IPARD?
Po mund të aplikohet në IPARD. Në rast se aplikohet për të njëjtin lloj investimi duhet të jetë i mirëargumentuar pse lind nevoja për rinovim.
7. Kush janë expertet tek të cilët duhet të drejtohemi për të bërë dokumentacionin e kërkuar?
Ekspertë të ndryshëm të sektorit privat, të cilët ofrojnë këtë shërbim. Shpenzimet për ekspertizë në
përgatitje dokumentacioni janë të lejuara, sipas përcaktimeve të shpenzimeve të lejuara në Aneksin
6.
8. Nëse kemi përfituar nga skemat kombëtare a mund të aplikojmë dhe në IPARD?
Mund të aplikohet, por jo për të njëjtin investim.
9. Investimi që do të bëjmë duhet të përballohet nga investitori dhe pastaj e marrim rimbursimin?
Pas lidhjes së kontratës, investimi kryhet 100% me fondet e aplikantit, në respektim të kushteve
kontraktuale, bazuar në kërkesën për pagesë, pas përfundimit të investimit bëhet pagesa e grantit.
10. Domosdoshmërisht duhen 3 oferta për realizimin e investimeve apo blerjen e pajisjeve?
Duhen domosdoshmërisht tre oferta për çdo investim të propozuar.
11. Sa aplikime lejohen brenda një mase?
Brenda së njëjtës mase lejohet vetëm një aplikim, por edhe ai do duhet të jetë brenda vetëm një sektori
të masës.
12. A lejohen aplikime në masa të ndryshme në të njëjtën kohë?
Po, mund të aplikohet në dy masa të ndryshme me dy aplikime të veçanta.
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13. Tek masa 7 a është i pranueshëm investimi për një restorant, apo duhet shoqëruar me investime
të tjera dhe a duhet të jetë afër me fermën?
Në masën 7 investimi për një restorant lejohet, por duhet të jetë në fermë.
14. Intensiteti i ndihmës për masën 1 shkon nga 60% në 65% dhe 70%. Për të shkuar tek 70%
duhen përmbushur kushtet edhe fermer i ri, edhe zona malore?
Intesiteti i ndihmës për masën 1 shkon deri në 70%, nëse aplikanti është në zonë malore. Gjithashtu
nëse është nën moshën 40 vjeç, pra fermer i ri në momentin e kontraktimit.
15. A ka AZHBR një marrëveshje me Trupat Teknike dhe institucione të tjera që nevojiten të
lëshojnë vërtetime gjatë procesit?
AZHBR ka marrëveshje me të gjitha institucionet, të cilat lëshojnë dokumenta në lidhje me standartet
e kërkuara nga programi.
16. Tek slide-t për afatet periudha e realizimit të investimit do të jetë 6 muaj, apo do të zbatohen
council regulation?
Periudha e realizimit do të jetë në varësi të investimit dhe do të përcaktohet në kontratë, sipas llojit të
investimit dhe deklarimit nga aplikanti. Në prezantim është dhënë si shembull ilustrues periudha e
realizimit 6 muaj.

17. Nëse marr kredi a do të më subvencionojë AZHBR për shpenzime që lidhen me kostot bankare.
Jo, kostot bankare nuk janë shpenzime të pranueshme, sipas Aneksit 6 të programit.
18. Në rastin e paraqitjes së ofertave, kur një kompani furnizon edhe tek pikat me pakicë mjetet
bujqësore, a është e vlefshme oferta nëse merr edhe tek këto pika edhe tek kompania kryesore?
Ofertat nuk duhet të jenë fiktive dhe nuk duhet të ekzistojë konflikt interesi mes kompanive ofertuese.

3

19. Lidhur me ujitjen me pika, kërkohet leje shfrytëzimi edhe leje përdorimi. Cilat janë
institucionet që i japin këto leje?
Për lejen e shfrytëzimit dhe përdorimit të ujit duhet t’i referoheni Ligjit Nr. 111/2012 PËR
MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË BURIMEVE UJORE.

20. Sasia prej 200 hl duhet të jetë e prodhuar apo e shitur tek masa 3 për sektorin e verës?
Kapaciteti i prodhimit duhet të jetë jo më pak se 200 hl.

21. A do ketë subvencionim për krerë?
Subvencionimet për krerë nuk janë të pranueshme.

22. Përsa i përket llogaritjes se nivelit të xhiros, që tek masa 3 dhe 7 janë kritere skualifikuese
(përkatësisht 5 mln euro tek masa 3 dhe 1 mln euro tek masa 7), ka dhe një deklaratë që
kërkohet në lidhje me shoqëritë partnere ose të lidhura, kjo llogarit edhe kompanitë që mund
të jenë jashtë Shqipërisë apo vetëm brenda territorit të Shqipërisë.

Në përllogaritjen e kufijve të përmasave të shoqërisë janë të përfshira të gjitha kompanitë partnere
dhe të lidhura brenda dhe jashtë vendit, sipas Aneksit 4 të programit. Përkufizimi i shoqërive partnere
dhe të lidhura përcaktohet nga legjislacioni i BE-së:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32003H0361

23. A mund të aplikojë një shtetas i huaj, apo duhet të jetë domosdoshmërisht shtetas shqiptar?
Investimi duhet te jetë në Shqipëri, pavarësisht shtetësisë së aplikantit.

24. Sa duhet të llogaritet kursi i këmbimit për pajisje të blera jashtë Shqipërisë?
Llogaritja e kursit të këmbimit do të bëhet sipas kursit të Komisionit Europian, duke marrë si bazë
kursin e muajit pararendës para hapjes së thirrjes për aplikime. Informacioni gjendet në faqen
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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25. Ju lutem, mund të na konfirmoni nëse në Programin Ipard II janë të pranueshëm mjetet
bujqësore (Traktorë) që kanë si vend origjine Amerikën (USA), për investime që nuk e
kalojnw vlerën 100 000 euro?
Për origjinën e vendeve të pranueshme për pajisjet e blera, ju lutemi të lexoni me kujdes kapitullin 5.
Rregullat për shpenzimet e pranueshme në Udhëzimin për Aplikantë si dhe ANEKSIN 9: Lista e
Vendeve të Pranueshme të Origjinës.
26. A janë të pranueshme investimet në thertore dhe cilat janë kriteret e përfitimit?
Lidhur me llojin e investimit për të cilën ju shkruani, mund t’ju themi se investimi në thertore
(Ndërtimi dhe/ose rindërtmi i ambienteve dhe/ose linja, pajisje, makineri etj) është i pranueshëm
në programin IPARD II.
Mbështetje do të jepet për ndërtimin/rehabilitimin e jo më shumë se dy thertoreve për secilin
nga rajonet NUTS II (Qark).
27. Vërtetimi për pagesën e sigurimeve shoqërore për sa kohë para momentit të aplikimit
nevojitet (për vitin kur bëhet aplikimi apo për 3 vitet e fundit)? Po në rastin kur fermeri është
start-up?
Duhet vërtetim Origjinal që provon se aplikanti ka përmbushur detyrimet e pagesës së taksave
(kontributet shoqërore, shëndetësore, lëshuar nga Zyra e Tatim Taksave për personat fizikë dhe
juridikë ose nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore për fermerët individualë jo më herët se 30 ditë
përpara dorëzimit të aplikimit. Vërtetimi duhet të dorëzohet edhe për fermerë/ persona fizikë ose
juridikë të cilët janë start-up.

Adresa - Rr. "Muhamet Gjollesha", Nr.56, Tiranë, Shqipëri
Tel +355 4 22 28 318
Email - info@azhbr.gov.al
Për çdo informacion në lidhje me proçesin e aplikimit, telefononi pa pagesë:
0800 8383
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