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AXHENDA E TAKIMEVE NË QARQE PËR REALIZIMIN E THIRRJES SË PARË TË IPARD 

 

   Vendi i 

Datat e 

Ora e  

Nr. Aktiviteti Qarku zhvillimit të zhvillimit të Pjesëmarrësit 
takimeve    

aktivitetit aktivitetit 
 

     
       

      Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

      (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

1. Konferencë kombëtare  (Tirana) Tiranë Nano Resort 12.11.2018 10.30 -13.30 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

      Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

   Arlis -   (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

2. Aktivitet informues për IPARD Durrës Maminas 13.11.2018 10.30 -13.30 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

       

3. Aktivitet informues për IPARD Dibër 

Pallati i 

Kultures, 

Peshkopi 14.11.2018 10.30 -13.30 

Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor SHBB), 

agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga programi 

IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

      Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

      (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

4. Aktivitet informues për IPARD Kukës Bar Amerika 15.11.2018 10.30 -13.30 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

      Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

      (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

5. Aktivitet informues për IPARD Fier Hotel Fier 16.11.2018 10.30 -13.30 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

      Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

   Pallati   (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

6. Aktivitet informues për IPARD Vlorë Kultures 19.11.2018 10.30 -13.30 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

      Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

      (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

7. Aktivitet informues për IPARD Gjirokastër Salla Cajupi 20.11.2018 16.30 -19.30 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

       



      Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

   Biblioteka e   (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

8. Aktivitet informues për IPARD Berat Qytetit 21.11.2018 10.30 -13.30 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

   
Vendi i Datat e 

Ora e  
 

Aktiviteti Qarku zhvillimit të Pjesëmarrësit  
takimeve takimeve 

Nr. 
  

aktivitetit 
 

     

       

      Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

   Hotel Imperial   (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

9. Aktivitet informues për IPARD Elbasan  23.11.2018 10.30 -13.30 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

   Qendra   Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

   Rinore Korçë   (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

10. Aktivitet informues për IPARD Korçë 

(ish – Shtëpia 

e oficerave) 23.11.2018 16.00 -19.00 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

      Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

   Hotel   (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

11. Aktivitet informues për IPARD Shkodër Colosseu 26.11.2018 10.30 -13.30 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar. 

      Aplikantët potencialë si, fermerë, Shoqëri të Bashkëpunimit Bujqësor 

      (SHBB), agropërpunues, të  interesuar të tjerë që kërkojnë të përfitojnë nga 

12. Aktivitet informues për IPARD Lezhë Hotel Lisus 27.11.2018 10.30 -13.30 programi IPARD, OJF, konsulentë privatë, banka, aktorë të tjerë të interesuar.  


