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ANEKS 3.1 : PROJEKTI TEKNIK I PROPOZUAR    PJESA 
PËRSHKRUESE-PYETËSORI  

 
 

Programi “IPARD II”  
në Kuadër të Instrumentit për Asistencën e para-anëtarësimit 

për Republikën e Shqipërisë 2014-2020 
 

 Përgatitur nga  

(Emri i aplikantit dhe  adresa zyrtare) 

Ose 

(Emri i plotë dhe adresa e projektuesit/ Ofruesit e Sherbimit 
Konsulent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versoni 1 
 

2018 
 
 



 

EMRI I APLIKANTIT........................                   FIRMA DHE VULA...................................

   
 2 

 
 

 
Informacioni bashkëngjitur në këtë Projekt teknik të Propozuar, 
do të përmblidhet në formë pyetësori. Aplikanti duhet t`i 
përgjigjet të gjithë pyetjeve në formën e kërkuar, dhe në 
përputhje me udhëzimet e dhëna për secilën pyetje 
 
 

1. A zotëroni/posedoni bisnes ekzistues?  C`farë biznesi eksistues 
zotëroni/keni 
 

Aplikanti duhet të parashikoj informacion në aspektin e aktivitetëve 
ekzistuese, vitet e experiencës në përputhje me Legjislacionin 
Kombëtar, dhe lloi i shërbimit/produktit në treg. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
 

2. A është bzinesi juaj fitimprurës? 
 
 

Parashikoni/paraqitni/jepni shkurtimisht analiza në shifra për shitjet, 
shpenzimet dhe fitimin në mënyrë që të provohet qëndrueshmëria 
financiare e fermës/personi i cili aplikon për financim nga IPARD 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
 

3. Cili është investimi juaj?  
 
Parashikoni/jepni informacion rreth shpenzimëve të pranueshme për 
ofertat e përzgjedhura dhe teknologjinë/aktivitet bujqësore që 
parashikohen të realizohen.Përshkruaj sasinë e produktit të prodhuar. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
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4. Pse keni vendosur të aplikoni për këtë projekt? 
 
 Parashikoni nevojat për kostot e pranueshme për financim në 
Projektin e Propozuar. Informacioni duhet të jepet në nivel asetesh, 
pajisjesh: Qëllimet e fermës për konstruksion dhe rikonstruksion. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
 
 

5. A e mbulon tipi i investimit tuaj objektivat e përgjithshme të 
paraqitura ne kapitullin 2.2 në formularin e aplikimit, Ju lutem 
shpjegoni pse ? 

 
 Për të qenë i përshtatshëm për financim, Projekti duhet të jetë në 
përputhje me objektivat e përgjithshme të BE-së, Kështu që për këtë 
seksion është e nevojshme të jepen shkurtimisht shpjegime lidhur me 
qëllimet e investimit sipas tabelës X të shënuar në formularin e 
aplikimit. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
6. A e mbulon tipi i juaj i investimit objektivat specifik  të paraqitur 

në kapitullin 2.3 në Formularin e Aplikimit. Ju lutem shpjegoni 
pse ? 
 

  Për të qenë i përshtatshëm për financim, Projekti duhet të jetë në 
përputhje me objektivat specifike për secilën masë. Kështu që për 
këtë seksion është e nevojshme të jepen shkurtimisht shpjegime 
sipas tabelës X të shënuar në Formularin e Aplikimit. 

 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
 

7. Ç`farë produktesh, shërbimesh parashikoni të prodhoni ? 
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 Përshkruaj rezultatin e produktit final apo shërbimit 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
 

8. Cilat janë sasitë dhe çmimet që ju prisni ?  
  

  Përshkruaj kapacitetin e Projektit dhe sasitë që do të prodhohen.  

................................................ 

................................................. 

................................................. 
 

9. Cilat do të jenë të ardhurat mesatare vjetore të projektit? 
 

 Sipas kapacitetit të projektit dhe çmimëve të  produktëve, jepni 
informacion rreth shitjeve mesatare vjetore dhe shkruani një shumë 
të shpjeguar për të ardhurat e  projektit pa përfshirë TVSH. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
 
(Ju lutem jepni mesataren vjetore të produktit final për shitjet pa 
përfshirë TVSh ) 
 
Tabela C:  Shitjet 
 
Shitjet mesatare vjetore (Totali)* ………………………..………….All 
*  Informacioni i dhënë në këtë tabelë lidhur me Plan Biznesin-
Përllogaritjet e pasqyrës së të ardhurave (qeliza B6) do të jetë 
subjekt i vlerësimit nga AZHBR. 

 
10. Ç`farë shpenzimesh parashikoni të keni në procesin e 

prodhimit lidhur me sasitë dhe kostot?  
 
Lidhur me kapacitetet e prodhimit, jepni informacion rreth kostove 
mesatare vjetore dhe shpenzimëve për sigurimin e produktit. Shkruaj 
një shumë totale të arësyeshme të të ardhurave të projektit pa 
përfshirë TVSH 
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................................................. 

................................................. 

................................................. 
 
(Ju lutem vendosni shpenzimet mesatare vjetore pa TVSH) 
 
Tabela D: Kostot 
 

Kostot mesatare vjetore 
(Shuma) 

………………………..………….Al
l 

 
 * InformacioniiI dhënë në këtë tabelë lidhur me Plan Biznesin-
Përllogaritjet e pasqyrës së të ardhurave (qeliza B8) do të jetë 
subjekt i vlerësimit nga AZHBR 

 
 

11. Cila do të jetë përqindja e normës së amortizimit për 
paisjet e investimit të propozuar sipas Ligjit aktual. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
 
 
Jepni informacion për përqindjen e normës vjetore sipas Igjit të 
Amortizimit në fuqi, për asetet që ju aplikoni.Shkruani një përshkrim 
të shkurtër të përqindjes së amortizimit për çdo investim..   

( Ju lutem vendosni amortizimin mesatar vjetor) 
 
Tabela E:  Amortizimi 
 

Amortizimi mesatar vjetor 
(Shuma) 

………………………..………….
All 

 
* InformacioniiI dhënë në këtë tabelë lidhur me Plan Biznesin-
Përllogaritjet e pasqyrës së të ardhurave (qeliza B9) do të jetë 
subjekt i vlerësimit nga AZHBR 
 
 

12. Cili është Madhësia e Grantit që ju kërkoni? 
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Jepni informacionin në përqindje dhe shumën e Grantit për të cilin po 
aplikoni 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
Plotësoni tabelat përkatëse sipas arsyetimit të dhënë 

 

Tabela F: Madhësia e Grantit Bazë 

 Ju lutem jepni përqindjen e bashkëfinancimit 
sipas Madhësisë së Granti     dhe Masës së 

aplikuar*:                                                      
50% e totalit të shpenzimëve të pranueshme 

të investimit:                                         
60% e totalit të shpenzimëve të pranueshme 

të investimit; 
65% e totalit të shpenzimëve të pranueshme 

të investimit; 
70% e totalit të shpenzimëve të pranueshme 

të investimit; 

0,00% 

* Informacion mbi përqindjen e normave të Grantit lidhur me 

përllogaritjet e Projektit Teknik të Propozuar – Deklarata e të 

Ardhurave Tabela 1.1: Madhësia e Grantit:, dhe ndikimi në 

vlerësimin e kryer nga AZHBR. 

Tabela G : Rritja e normës së shesht të Grantit 

 Ju lutem përzgjidh në rast se aplikimi 
ka kosto për trajtimin e 

mbetjeve/rrjedhëve+10%; (Nuk është e 
vlefshme për masën “Diversifikimi i 
fermës  dhe Zhvillimi i Biznesit”) Ju 

lutem shkruaj"po" ose "jo" 

"….." 

*Informacion mbi përqindjen e normave të Grantit lidhur me 

përllogaritjet e Projektit Teknik të Propozuar – Deklarata e të 

Ardhurave Tabela 1.1: Madhësia e Grantit:, dhe ndikimi në 

vlerësimin e kryer nga ARDA. * 
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Tabela H: Granti në Lekë. 

Madhësia e 
grantit të kërkuar 

në ALL* 
0,00 ALL 

Informacion mbi përqindjen e normave të Grantit lidhur me 

përllogaritjet e Projektit Teknik të Propozuar – Madhësia e 

Grantit:, dhe ndikimi në vlerësimin e kryer nga AZHBR. * 

Ju lutem, printo në kopje fizike Pjesën Përshkruese të Plan 

Biznesit, dhe emrin (Plotëso në fund të çdo faqje përpara printimit) 

firmë dhe vulë për çdo faqe! 

*Për përsonat individ nuk kërkohet vula 

 




