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       R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë 
AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

 

 

NJOFTIM 

 

THIRRJE PËR APLIKIME  

SKEMA KOMBETARE 2022 

 
 

Bazuar në VKM nr. 101, datë 09.02.2022, “Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të 

mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, 

për vitin 2022”, si dhe në Udhëzimin nr. 1, datë 11.02.2022, “Për kriteret, procedurat dhe 

mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural” shpallet thirrja 

për aplikime per fermeret, personat fizikë dhe juridikë, në masat e mëposhtme: 

 

Thirrja për aplikime do të qëndrojë e hapur nga data 25.02.2022 deri më 25.03.2022. 

 

1. Mbështetje për fara/fidanë dhe impute të tjera me 200 000 (dyqind mijë) lekë për ha për 

sezon dhe jo për më shumë se 2 sezone, për kultivimin e perimeve, rrushit për tavolinë në 

serra dhe/ose luleshtrydhe në tunele plastike për fermerë individual ose grup fermerësh, 

me sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 (një) ha dhe jo më shumë se 1 500 000 (një milion 

e pesëqind mijë) lekë për aplikant; 

 

2. Për ndërtimin e serrave diellore të reja për prodhimin e perimeve me sipërfaqe jo më pak 

se 1 (një) ha dhe jo më shumë se 5 (pesë) ha për subjekt, përfshirë edhe instalimin e 

sistemit të ujitjes. Masa e përfitimit të jetë në 50% të vlerës totale të faturave tatimore, 

por jo më shumë se 13 000 000 (trembëdhjetë) milion lekë për ha; 

 

3. Mbështetje për kultivimin e bimëve mjekësore e aromatike në vlerën 60 000 

(gjashtëdhjetë mijë) lekë/ha, për fermerë individual ose grup fermerësh, me sipërfaqe të 

mbjellë jo më pak se 1 (një) ha por jo më shumë se 1 000 000 (një milion) lekë për 

aplikant; 

 

4. ç) Fermat organike për periudhën në kalim, vitin e parë, në vlerën 100 000 (njëqind mijë) 

lekë, në vitin e dytë, 150 000 (njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë, vitin e tretë 150 000 

(njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë dhe 200 000 (dyqind mijë) për fermë të certifikuar. 

 

5. Implementimi dhe certifikimi Global GAP, në perime, fruta, rrush, ullinj, agrume dhe 

kultura të tjera bujësore të certifikueshme, në masën 50 (pesëdhjetë) % të vlerës totale të 

faturës tatimore: 



- por jo më shumë 175 000 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë, në sipërfaqe jo 

më pak se 1 (një) ha; 

- por jo më shumë se 500 000 lekë, për sipërfaqe jo më pak se 3 ha në ambiente të 

mbrojtura dhe jo më pak se 10 ha në fushë të hapur. 

 

6. dh) Për tufën bazë të matrikulluar (kafshët riprodhuese), për fermat me jo më pak se 100 

(njëqind) krerë dele dhe/ose dhi, në vlerën 1 200 (njëmijë e dyqind) lekë/krerë, por jo më 

shumë se 360 000 (treqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë për subjekt, ndërsa për fermat me jo 

më pak se 10 (dhjetë) krerë lopë, në vlerën 10 000 (dhjetë mijë) lekë/krerë, por jo më 

shumë se 500 000 (pesëqind mijë) lekë për subjekt. 

 

7. Mbarështim i bletarisë me 1 000 (një mijë) lekë për zgjua, për ferma me jo më pak se 50 

(pesëdhjetë) zgjoje, por jo më shumë se 150 000 (njëqind e pesëdhjetë) mijë) lekë për 

subjekt. 

 

8. Për blerjen e anijeve të peshkimit tregtar profesional, që zëvendësojnë  anijet ekzistuese. 

Masa e përfitimit të jetë në 50% të vlerës totale të faturave tatimore të blerjes, por jo më 

shumë se 20 000 000 (njëzet milion) lekë për subjekt peshkimi në rastet e parashikuara 

nga germat a) dhe b) e pikës 11, të nenit 30 të ligjit 64/2012 “Për peshkimin” të 

ndryshuar. 

 

9. Për rinovimin infrastrukturës së anijes së peshkimit. Masa e përfitimit të jetë në 50% të 

vlerës totale të faturave tatimore të blerjes, por jo më shumë se 7 250 000 (shtatë milion e 

dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë për anije peshkimi të pajisur me leje të vlefshme peshkimi 

tregtar dhe jo më shumë se 20 milion lekë për subjekt. 

 

10. Mbështetje për ndërtimin e tregjeve të produkteve bujqësore dhe/ose tregjeve të kafshëve 

të gjalla për shoqëritë aksionare me kapital 100% publik, në vlerën jo më shumë se 30 

000 000 (tridhjetë milion) lekë. 

 

11. Mbështetje për ngritjen e një skeme kombëtare trajnimi në bujqësi dhe ngritjen e Qendre 

të Ekselencës dhe Inovacionit të sistemeve prodhuese në Universitetin Bujqësor të 

Tiranës në bashkëpunim me një nga Universitetet Evropiane, në vlerën deri në 50 000 

000 (pesëdhjetë milionë) lekë. 

 

12. Mbështetje për automatizimin dhe digjitalizimin e proceseve të punës  në fermë. Masa e 

përfitimit të jetë në 50% të vlerës totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 1 000 

000 (një milion) lekë për subjekt. 

 

13. Mbështetje me naftë për kryerjen e punimeve të mekanizuara në bujqësi. 

 

Aplikimet për masat mbështetëse direkte me nr. 1, 3-7 do të bëhen on-line; 

 



Aplikimi on-line bëhet mbi bazën e parimit “zero dokumente” në momentin e aplikimit; 

Aplikimi on-line do të bëhet nga aplikanti në portalin e-Albania”.  

Aplikimi on-line është i mundshëm përgjatë 24-orëve nga data e hapjes deri në përfundim të 

periudhës së aplikimit; 

 

 

Aplikimet për masat mbështetëse të investimeve me nr. 2, 8, 9,10 dhe 12 do të bëhen me 

dosje në zyrat qendrore të AZHBR; 

 

Aplikimet duhet të dorëzohen në zyrat qendrore të AZHBR-së në zarfe të mbyllura. 

Aplikimet për masën mbështetëse të investimeve me nr. 2, 8, 9,10 dhe 12 duhet të dorëzohen si 

më poshtë: 

• Nëpërmjet dërgesës postare rekomande, ose  

• Dorazi (duke përfshirë shërbimet korriere) direkt në Autoritetin Kontraktues në këmbim të një 

mandati dorëzimi me firmë dhe datë nga: 

  

<Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural 

Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr.56 

Tiranë, Shqipëri> 

 

 

Çdo aplikim me dosje fizike, i mbërritur në AZHBR pas datës 25 Mars 2022/ jashtë orarit 

zyrtar, do të refuzohet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


