PYETJET E BËRA MË SHPESH, PROGRAMI IPARD II
THIRRJA E PARË

1. Mund të jetë aplikant një person në moshë pensioni?
Programi IPARD II nuk ka si kriter kufizimin e moshës.
2. Për rastet e investimeve të mbjelljeve të reja nevojitet deklaratë mjedisore?
Çdo projekt duhet të analizohet në lidhje me standardet kombëtare dhe ato europiane sipas rastit. Nëse
investimi/legjislacioni kërkon ose jo plotësimin e standardeve janë trupat teknikë të cilët do ta
konfirmojnë. Para dorëzimit të aplikimit në Agjencinë IPARD, çdo projekt duhet të analizohet në lidhje
me standardet minimale kombëtare, që do të arrihen nga ndërmarrja në fund të investimit. Institucionet
që do të merren me lëshimin e dokumentacionit për standardet janë, në lidhje me mbrojtjen e mjedisit
(Agjencia Kombëtare e Mjedisit), shëndeti publik (Autoriteti Kombëtar i Ushqimit), mirëqënies së
kafshëve (Shërbimi Veterinar) dhe mbrojtjen në mjediset e punës, (Inspektoriati i Punës).
3. Tek Masa 7, a mund të aplikojë një biznes jo bujqësor, (p.sh. biznes që prodhon paketime
dhe amballazhe plastike për njësitë e përpunimit të qumështit), për panele diellore duke
instaluar një kapacitet më të lartë se nevojat e vetë biznesit?
Jo nuk mund të aplikojë, pasi në këtë rast aplikanti është i pranueshëm por investimi nuk është i
pranueshëm. Në masën 7 mund të aplikojnë edhe subjektet private që janë të vendosura jashtë zonave
rurale, nëse investimet për të cilat kërkohet mbështetje do të kryhen në zonat rurale por investimi duhet
të jetë në lidhje me shpenzimit e pranueshme të cilat janë të renditura në ANEKSIN 6 Lista e
Shpenzimeve të Pranueshme. Në këte masë që të jetë i pranueshëm, investimi për energjinë e
rinovueshme nuk duhet të jetë në funksion të ndërrmarjes/fermës apo stabilimentit por të konsiderohet
si një investim më vete.
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4. A mund të ketë pak më shumë informacion qoftë edhe orientues në lidhje me investimet e
lejueshme në sektorin e mbarështimit të kërmillit?
Për investimet e lejueshme ju duhet të konsultoheni me ANEKSIN 6 Lista e Shpenzimeve të
Pranueshme. Në këtë dokument janë të listuara sipas masave dhe sektorëve të gjitha shpenzimet të cilat
konsiderohen të pranueshme në programin IPARD II.
5. A mund të aplikohet me tokën shtet të marrë me qera?
Një nga kriteret për të përfituar nga programi IPARD II është se aplikanti duhet të provojë pronësinë
mbi tokën/ndërtesën ose ndërtesat e lidhura me investimin, ose të drejtën e përdorimit me afat të paktën
10 vjet që nga data e dorëzimit të aplikimit. Dokumentacioni që e përmbush këtë kriter është:
− Fotokopje e çertifikatës së pronësisë, e lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme mbi tokën dhe ndërtesën (at), ku do të kryhet investimi, shoqëruar nga harta
treguese, kartela e pasurisë dhe planimetria (skica), ose
− Fotokopje e vërtetimit të pronësisë lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
mbi tokën dhe ndërtesën (at) ku do të kryhet investimi shoqëruar nga harta treguese, kartela e
pasurisë dhe planimetria (skica), ose
− Fotokopje e kontratës së qirasë me një afat të paktën 10 vjeçar pas datës së aplikimit, e
noterizuar dhe
− Fotokopje e Çertifikatës së Pronësisë e lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme mbi tokën dhe ndërtesa (at) të personave të cilët kanë lëshuar me qira tokën dhe
ndërtesën (at), e shoqëruar nga harta treguese, kartela e pasurisë dhe planimetria (skica) e titullit
të rregjistruar të pronësisë.
6. Masa 7 “Investime në Agroturizëm”, mund të aplikoj si start-up me statusin SHBB? Si
do te vlerësohet efektiviteti i tyre?
Po mund të aplikoni dhe në këtë rast aplikanti duhet të paraqesë një projekt propozimi teknik ose plan
biznesi që vërteton rentabilitetin ekonomik në përfundim të realizimit të investimit.
7. A mund të aplikoj një kompani e cila prodhon ushqim për kafshët në masën 7 në
sektorin e Akuakulturës për prodhimin e ushqimit të peshqve?
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Qëllimi i sektorit është krijimi i fermave të reja ose zgjerimi i kapaciteteve prodhuese të fermave
ekzistuese të akuakulturës. Në këtë kontekst programi IPARD II mbështet investime sipas ANEKSIT
6 Lista e Shpenzimeve të Pranueshme të cilat janë/do të zhvillohen në ferma ekzistuese të akuakulturës.
Pra investimet të cilat janë/do të zhvillohen jashtë fermave të akuakulturës nuk janë të pranueshme.

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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