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Ndryshimet në Marrëveshjen Sektoriale për IPARD II 
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Neni 33 (3) 

Shpenzimet e mëposhtme nuk do të jenë të pranueshme sipas 

programit të IPARD II: 

e)  Kostot e operimit, me përjashtim të rasteve kur justifikohen siç 

duhet nga natyra e masës në programin IPARD II 

k) çdo mirëmbajtje, amortizim dhe kosto të qirasë, përveç kur është e 

justifikuar nga natyra e masës në programin IPARD II 

Neni 33 (3) 

Shpenzimet e mëposhtme nuk do të jenë të pranueshme sipas programit të 

IPARD II : 

e)  kostot e operimit, me përjashtim të rasteve kur justifikohen siç duhet nga 

natyra e masës në programin IPARD II  ose në rastin e forcës madhore apo  

rrethanave përjashtimore; 

k) çdo mirëmbajtje, amortizim dhe kosto të qirasë, përveç kur është e 

justifikuar nga natyra e masës në programin IPARD II  ose në rastin e forcës 

madhore apo  rrethanava  përjashtimore; 
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Neni 33 (5) Pavarësisht nga paragrafët (2) dhe (3), në rastin e 

investimeve: 

(a) Ndërtimi ose përmirësimi i pasurisë së paluajtshme do të jetë i 

pranueshëm,  deri në vlerën e tregut të aktivit, siç përcaktohet në 

përputhje me nenin 11 (2)f dhe neni 11(3) d; 

 

(b) blerja e makinerive dhe pajisjeve të reja, përfshirë softueret e 

kompjuterave, do të jetë i pranueshëm, deri në vlerën e tregut të 

aktivit themeluar në përputhje me nenin 11 (2) (f) dhe nenin 11 (3) 

(d) 

(c) kostot e përgjithshme të lidhura me shpenzimet e përmendura 

në pikat (a) dhe (b)siç janë arkitektët ', inxhinierët' dhe tarifat e tjera 

të konsultimit dhe studimet e fizibilitetit do të jenë të pranueshme 

Neni 33 (5) Pavarësisht nga paragrafët (2) dhe (3), në rastin e investimeve: 

(a) Ndërtimi ose përmirësimi i pasurisë së paluajtshme do të jetë i 

pranueshëm,  deri në vlerën e tregut të aktivit, siç përcaktohet në 

përputhje me nenin 11 (2)f dhe neni 11(3) d; 

 

(b) blerja e makinerive dhe pajisjeve të reja, përfshirë softueret e 

kompjuterave, do të jetë i pranueshëm, deri në vlerën e tregut të aktivit 

themeluar në përputhje me nenin 11 (2) (f) dhe nenin 11 (3) (d 

 

(c) Kostot e përgjithshme të lidhura me projekte kolektive, që mund të 

përfshijnë gjithashtu studime, marketing dhe zhvillim të produkteve në 

 Marrëveshja Sektoriale IPARD II Marrëveshja Sektoriale IPARD II, i ndryshuar 
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deri në një tavan prej 12% të kostove referuar në ato pika (a) dhe (b) 

nën kushtet e mëposhtme: 

 

fjalë dhe kostot e animacionit (të gjitha do të specifikohen në Listën e 

Shpenzimeve të Pranueshme (LEE)) dhe 

kostot e përgjithshme të lidhura me shpenzimet e përmendura në pikat (a) dhe 

(b)siç janë arkitektët ', inxhinierët' dhe tarifat e tjera të konsultimit dhe 

studimet e fizibilitetit do të jenë të pranueshme deri në një tavan prej 12% të 

kostove referuar në ato pika (a) dhe (b) nën kushtet e mëposhtme. 
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Neni 41 (9) 

ZKA-ja dhe Agjencia IPARD garantojnë trajtimin në kohë të kërkesë-

pagesave që marrin prej përfituesve. Në rastet kur intervali ndërmjet 

marrjes së kërkesë-pagesës dhe nxjerrjes së urdhër-pagesës tejkalon 

6 muaj, bashkëfinancimi i BE-së mund të reduktohet sipas këtyre 

rregullave: 

a) nëse shpenzimet e kryera pas afatit janë jo më shumë se 4% të 

shpenzimeve të kryera para afatit, nuk bëhen reduktimi, 

pavarësisht se sa muaj është vonesa; 

b) kur shpenzimet e kryera pas afatit janë më shumë se 4% të 

shpenzimeve të kryera para afatit, të gjitha shpenzimet e 

mëtejshme të kryera me vonesë deri në: 

 

Neni 41 (9) 

ZKA-ja dhe Agjencia IPARD garantojnë trajtimin në kohë të kërkesë-

pagesave që marrin prej përfituesve. Në rastet kur intervali ndërmjet marrjes 

së kërkesë-pagesës dhe nxjerrjes së urdhër-pagesës tejkalon 6 muaj, 

bashkëfinancimi i BE-së mund të reduktohet sipas këtyre rregullave: 

a) nëse shpenzimet e kryera pas afatit janë jo më shumë se 5% të 

shpenzimeve të kryera para afatit, nuk bëhen reduktimi, pavarësisht 

se sa muaj është vonesa; 

b) kur shpenzimet e kryera pas afatit janë më shumë se 5% të 

shpenzimeve të kryera para afatit, të gjitha shpenzimet e mëtejshme 

të kryera me vonesë deri në: 

 

 

 

4 

Neni 52/13 

Të gjitha dokumentet përfundimtare të mbledhjeve të Komitetit 

Monitorues IPARD II bëhen publike. 

Neni 52/13 

Të gjitha dokumentet përfundimtare të mbledhjeve të Komitetit Monitorues 

IPARD II bëhen publike dhe komitetet  e monitorimit të IPARD II duhet te 

mblidhen të paktën 2 herë në 12 muaj. Mund, gjitthashtu  të thirren  takime 

ad hoc . 
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Shtojca 2, seksioni 3 D. Procedurat për parapagesat dhe garancitë 

(nëse është e zbatueshme) 

Pagesat e avancuara ose parapagesat kualifikohen si shpenzime të 

pranueshme deri në 10% të ndihmës publike në lidhje me projektin 

dhe i nënshtrohen krijimit të një garancie bankare apo një garancie 

ekuivalente që përputhet pothuajse me 110% të shumës së 

parapaguar. Pagesat e avancuara nuk mund të paguhen në kombinim 

me parafinancimin siç parashikohet në nenin 11 (3) (a). 

Shtojca 2, seksioni 3 D. Procedurat për parapagesat dhe garancitë (nëse 

është e zbatueshme) 

Pagesat e avancuara ose parapagesat kualifikohen si shpenzime të 

pranueshme deri në 50% të ndihmës publike në lidhje me projektin dhe i 

nënshtrohen krijimit të një garancie bankare apo një garancie ekuivalente që 

përputhet pothuajse me 110% të shumës së parapaguar. Pagesat e avancuara 

nuk mund të paguhen në kombinim me parafinancimin siç parashikohet në 

nenin 11 (3) (a). 
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 Shtojca 2, seksioni 3 D. Procedurat për parapagesat dhe garancitë (nëse 

është e zbatueshme) 

Pagesat e paraprake ose parapagesat, për masën 9 “Asistenca Teknike” 

kualifikohen si shpenzime të pranueshme deri në 90% të ndihmës publike në 

lidhje me aktivitetet dhe nuk do ti jetë objekt nënshtrimi ii një garancie 

bankare apo ekuivalente me të. 
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SHTOJCA 4 Seksioni 1 

'fermer i ri' do të thotë një fermer nën 40 vjeç në kohën kur vendimi 

për  dhënien e grantit është marrë, që zotëron kompetenca dhe aftësi 

profesionale të mjaftueshme. 

 

 

SHTOJCA 4 Seksioni 1 

(c)'fermer i ri' do të thotë një fermer nën 40 vjeç në kohën e dorëzimit të 

aplikimit që zotëron kompetenca dhe aftësi profesionale të mjaftueshme. 

(d) Investime kolektive/grup’ nënkupton investime  nga  organzata prodhuese 

në: 

 Përdorimi i përbashkët i makinerive, pajisjeve dhe  infrastruktura të 

tjera për prodhimin dhe përpunimin e produkteve bujqësore në 

përputhje me standartet europiane  ose cilësinë e produktit. 

 Krijmin dhe zhvillimin e furnizimeve zinxhir dhe tregjeve lokale. 

 

 

 

SHTOJCA 4 Seksioni 3 

Një shtesë prej 10% mund të jepet për: 

-  investimet e lidhura me menaxhimin e rrjedhjeve dhe mbetjeve në: 

 asetet fizike të njësive bujqësore; 

SHTOJCA 4 Seksioni 3 

Një shtesë prej 10% mund të jepet për: 

-  investimet e lidhura me menaxhimin e rrjedhjeve dhe mbetjeve në: 

o asetet fizike të njësive bujqësore; 
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8  asetet fizike lidhur me përpunimin dhe marketingun e 

produkteve bujqësore dhe të  peshkimit 

 

 

o asetet fizike lidhur me përpunimin dhe marketingun e 

produkteve bujqësore dhe të  peshkimit 

- Investimet kolektive/grup në: 

 asetet fizike të njësive bujqësore; 

 asetet fizike lidhur me përpunimin dhe marketingun e produkteve 

bujqësore dhe të  peshkimit 

 Diversifikimin e fermave dhe zhvillimin e biznesit 
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SHTOJCA 4 Seksioni 5 Investimet në asetet fizike të njësive 

ekonomike bujqësore 

 

Jo më vonë se para pagesës përfundimtare të investimeve, e gjithë 

njësia bujqësore duhet të pajtohet me standardet minimale kombëtare 

të duhura në fuqi lidhur me mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenien e 

kafshëve. Nëse standardet kombëtare janë të ngjashme me standardet 

e BE-së, në raste të justifikuara siç duhet, shmangia nga ky rregull 

mund të miratohet nga Komisioni. Kjo duhet të shkruhet në mënyrë 

të qartë në Programin IPARD II. 

 

Pas përfundimit investimi duhet të respektojnë standardet relevante të 

BE-së në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenien e kafshëve 

 

SHTOJCA 4 Seksioni 5 Investimet në asetet fizike të njësive ekonomike 

bujqësore 

 

Jo më vonë se para pagesës përfundimtare të investimeve, e gjithë njësia 

bujqësore duhet të pajtohet me standardet minimale kombëtare të duhura në 

fuqi lidhur me mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenien e kafshëve. Nëse 

standardet kombëtare janë të ngjashme me standardet e BE-së, në raste të 

justifikuara siç duhet, shmangia nga ky rregull mund të miratohet nga 

Komisioni. Kjo duhet të shkruhet në mënyrë të qartë në Programin IPARD 

II. 

 

Në rast se një 'investim kolektiv/grup' zbatohet nga një entitet i veçantë 

juridik në emër të anëtarëve / aksionarëve, entitet i veçantë juridik duhet të 

përmbushë standardet e duhura minimale kombëtare në fuqi në lidhje me 

mbrojtjen e mjedisit, shendetit publik, mirëqenies se kafshëve. sigurine ne 

pune  dhe jo anëtarët / aksionarët e ketij entiteti  juridik te vecantë. 

 

Pas përfundimit investimi duhet të respektojnë standardet relevante të BE-së 

në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenien e kafshëve 

 

10 SHTOJCA 4 Seksioni 5 Investimet në asetet fizike të njësive 

ekonomike bujqësore 

Jo më vonë se në fund të projektit (para një pagese përfundimtare), e 

gjithë ndërmarrja duhet të jetë në pajtim me standardet kryesore 

kombëtare përkatëse minimale në fuqi lidhur me mbrojtjen e mjedisit, 

SHTOJCA 4 Seksioni 5 Investimet në asetet fizike të njësive ekonomike 

bujqësore 

Jo më vonë se në fund të projektit (para një pagese përfundimtare), e gjithë 

ndërmarrja duhet të jetë në pajtim me standardet kryesore kombëtare 

përkatëse minimale në fuqi lidhur me mbrojtjen e mjedisit, shëndetit publik, 
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shëndetit publik, mirëqenien e kafshëve dhe sigurinë në punë. Nëse 

standardet kombëtare të bazuara në standardet e Bashkimit Europian 

kërkojnë veçanërisht, dhe vetëm në raste të justifikuara siç duhet, 

shmangien nga ky rregull mund të jepet nga Komisioni. Kjo duhet të 

jetë e shkruar në mënyrë të qartë në programin IPARD II 

Standardet relevante të BE-së të zbatueshme për investime do të 

arrihen në fund të projektit. 

... 

mirëqenien e kafshëve dhe sigurinë në punë. Nëse standardet kombëtare të 

bazuara në standardet e Bashkimit Europian kërkojnë veçanërisht, dhe vetëm 

në raste të justifikuara siç duhet, shmangien nga ky rregull mund të jepet nga 

Komisioni. Kjo duhet të jetë e shkruar në mënyrë të qartë në programin 

IPARD II 

Në rast se një 'investim kolektiv/grup' zbatohet nga një entitet i veçantë 

juridik në emër të anëtarëve / aksionarëve, entitet i veçantë juridik duhet të 

përmbushë standardet e duhura minimale kombëtare në fuqi në lidhje me 

mbrojtjen e mjedisit, shendetit publik, mirëqenies se kafshëve. sigurine ne 

pune  dhe jo anëtarët / aksionarët e ketij entiteti  juridik te vecantë. 

Standardet relevante të BE-së të zbatueshme për investime do të arrihen në 

fund të projektit. 
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SHTOJCA 4 Seksioni 5  Asistenca teknike 

Aksionet e mëposhtme janë të pranueshme me kusht që ato të 

mbulohen nga plani i veprimit indikativ të asistencës teknike : 

(a)... 

... 

 

SHTOJCA 4 Seksioni 5  Asistenca teknike 

Aksionet e mëposhtme janë të pranueshme me kusht që ato të mbulohen nga 

plani i veprimit indikativ të asistencës teknike : 

(a)... 

(k) shpenzimet që shoqërojne krijimin dhe funksionimin e projekteve pilot 

për realizimin e bashkëpunimit zinxhir  për cilësinë e produkteve 
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Shtojca 8, seksioni 1 

Lista e operacioneve që i referohet nenit 29 (3) përmban fushat e të 

dhënave të mëposhtme: 

-  emri i përfituesit (vetëm i subjekteve juridike; jo i personave 

fizikë); 

-  emri i operacionit; 

-  përmbledhje e operacionit; 

-  data e fillimit të operacionit; 

-  data e përfundimit të operacionit (data e parashikuar për 

përfundimin fizik ose  zbatimin e plotë të operacionit); 

- shpenzimet totale të pranueshme që janë përcaktuar për 

operacionin; 

Shtojca 8, seksioni 1 

Lista e operacioneve që i referohet nenit 29 (3) përmban fushat e të dhënave 

të mëposhtme: 

-  emri i përfituesit (vetëm i subjekteve juridike; jo i personave fizikë); 

-  emri i operacionit; 

-  përmbledhje e operacionit; 

-  data e fillimit të operacionit; 

-    data e përfundimit të operacionit (data e parashikuar për përfundimin 

fizik ose  

      zbatimin e plotë të operacionit); 

- shpenzimet totale të pranueshme që janë përcaktuar për operacionin; 

- shkalla e bashkëfinancimit të Bashkimit Evropian, 
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- shkalla e bashkëfinancimit të Bashkimit Evropian, sipas aksit 

prioritar;  

- kodi postar i operacionit; ose një indikator tjetër i 

përshtatshëm për vendndodhjen; 

- vendi; 

- emri i kategorisë së ndërhyrjes për operacionin; 

- data e përditësimit të fundit të listës së operacioneve; 

 

- kodi postar i operacionit; ose një indikator tjetër i përshtatshëm për 

vendndodhjen; 

- vendi; 

- emri i kategorisë së ndërhyrjes për operacionin; 

- data e përditësimit të fundit të listës së operacioneve; 
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Shtojca 8, seksioni 3.2. Masat për informimin e përfituesve  

Struktura operuese informon përfituesit se pranimi i financimit 

përbën pranimin e përfshirjes së tyre në listën e operacioneve të 

publikuara në përputhje me nenin 29 (2) të kësaj Marrëveshjeje 

 

Shtojca 8, seksioni 3.2. Masat për informimin e përfituesve  

Struktura operuese informon përfituesit se pranimi i financimit përbën 

pranimin e përfshirjes së tyre në listën e operacioneve të publikuara në 

përputhje me nenin 29 (3) të kësaj Marrëveshjeje. 

 

 


