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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1
	Formulari i aplikimit sipas 

Aneksit 8

Eshtë pjesë e udhëzimit, 

shkarkohet në faqen 

www.azhbr.gov.al dhe 

plotësohet nga aplikanti

Po

2

	Fotokopje e firmosur e 

kartës së 

identitetit/pasaportës 

biometrike të aplikuesit apo 

përfaqësuesit ligjor;

Zyrat e Gjendjes Civile Po

3

	Dokumentin e regjistrimit në 

Qendrën Kombëtare te 

Biznesit

QKB Po

4

	Dëshminë e pronësisë së 

anijes së peshkimit ose 

dukument i barasvlefshem 

me të, i lëshuar nga 

Drejtoria e Pergjithshme 

Detare

Drejtoria e Përgjithshme 

Detare
Po

5
	Dokumentin e lejes së 

peshkimit të vlefshme

Drejtoria e Përgjithshme 

Detare
Po

6

	Dokumentin e pagesës për 

taksën vjetore të lejes së 

peshkimit;

Drejtoria e Përgjithshme 

Detare
Po

7

Dokument që vërteton që 

personi fizik ose juridik, ka 

shlyer tatimet dhe taksat

Drejtoria Rajonale e 

Tatimeve
Po

8
	Dëshmi penaliteti e pronarit 

te mjetit
Ministria e Drejtësisë Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

KARTELË INFORMATIVE

Mbështetje për rinovimin infrastrukturës së anijes së peshkimit

Mbështetje  financiare për fermeret aplikant në sektoret që mbështeten nga fondi i programit për bujqësinv dhe zhvillimin 

rural ( Udhëzimi nr. 1  datë 11.02.2022) me qëllim:

a) rritjen e konkurrueshmërisë së prodhimeve bujqësore në mjedise të mbrojtura, të bimëve mjekësore e aromatike, të 

prodhimeve blegtorale, duke ulur kostot e prodhimit, nëpërmjet pagesave për sipërfaqe të kultivuar, si dhe për kafshë të 

matrikulluara;

b) shtimin e sipërfaqeve të serrave për mbjelljen e perimeve;

c) certifikimin e produkteve bujqësore dhe fermave organike;

ç) ndërtimin e tregjeve të produkteve bujqësore dhe tregjeve të kafshëve të gjalla në disa bashki të vendit;

d) përmirësimin e eficiencës energjetike dhe përshtatjen e kapaciteteve të peshkimit me burimet peshkore;

dh) mbështetjen me naftë për bujqësinë për kryerjen e punimeve të mekanizuara në kulturat bujqësore;

Për rinovimin infrastrukturës së anijes së peshkimit.

Persona fizik ose juridik



9

	Për blerjen e pajisjeve dhe 

punimet përkatëse të 

instalimit  duhet te paraqiten 

(tre) 3 oferta origjinale dhe 

të vlefshme te cilat duhet te 

përmbajnë: 

1.	numrin dhe datën e 

lëshimit; 

2.	emrin e kompanisë 

prodhuese; 

3.	një përshkrim të 

hollësishëm të 

karakteristikave kryesore te 

pajisjeve (p.sh. përmasat, 

konsumi i energjisë, fuqia ne 

KË e motorit, kapaciteti 

ngritës i vinçit etj.)

4.	informacione të tjera të 

dobishme në lidhje me 

çertifikimin, garancinë, 

kohën e dorëzimit të 

pajisjes/pajisjeve dhe 

çmimin përfundimtar duke 

përfshirë dhe koston e 

instalimit

Subjekte private Po

10

	Dokumentin që vërteton se 

anija e peshkimit ka kryer 

veprimtarinë e peshkimit në 

det për të paktën 60 ditë 

gjatë dy viteve të fundit nga 

data e thirrjes; (Regjistri i 

zënieve (logbook) ose 

vërtetim me firmë dhe vulë 

nga Inspektori i Peshkimit të 

portit ku anija kryen 

veprimtarinë) ose vërtetim 

nga Drejtoria e Përgjithshme 

Detare se anija ka qenë në 

kantier për riparim

Drejtoria e Përgjithshme 

Detare
Po

11

Vërtetim se anija e 

peshkimit nuk ka përfituar 

mbështetje për blerjen e 

motorit kryesor nga projekti 

IPA 2016 SUPPORT TO 

FISHERY SECTOR Ref. 

No. EuropeAid / 155184 / 

DD / ACT/AL, Contract No. 

2018/399/301 për rastet kur 

aplikohet për blerjen dhe 

instalimin e motorit kryesor

Instucione shtetërore Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

AZHBR Tiranë Tiranë
Rruga: "Muhamet 

Gjollesha", Nr. 56, Tiranë

E hënë -E premte           8:00 

deri në 16:30

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Shërbim pa pagesë nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Aplikantët informohen zyrtarisht lidhur me mangësitë e dokumentave  në dokumentacion të administruar në dosjen e 

aplikimit, dhe u lihet një afat 15 ditë kalendarike për plotësimin dhe dorëzimin e tyre zyrtar në AZHBR. Dorëzimi i 

dokumenteve pjesorë apo përtej afatit të përcaktuar është kriter skualifikimi, me përjashtim të dokumentit të lejes së 

ndërtimit, e cila duhet paraqitet para lidhjes së kontratës, por jo më vonë se 70 ditë kalendarike nga data e përfundimit të 

aplikimeve.



10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

VKM nr. 101, datë 09.02.2022  dhe Udhezimi Nr. 1, date 11.02.2022, Aplikimet për të gjitha masat do të bëhen nga data 

25.2.2022 deri më 25.3.2022.

Aplikantët informohen zyrtarisht lidhur me mangësitë e dokumentave  në dokumentacion të administruar në dosjen e 

aplikimit, dhe u lihet një afat 15 ditë kalendarike për plotësimin dhe dorëzimin e tyre zyrtar në AZHBR. Dorëzimi i 

dokumenteve pjesorë apo përtej afatit të përcaktuar është kriter skualifikimi, me përjashtim të dokumentit të lejes së 

ndërtimit, e cila duhet paraqitet para lidhjes së kontratës, por jo më vonë se 70 ditë kalendarike nga data e përfundimit të 

aplikimeve.

Aplikantët informohen zyrtarisht lidhur me mangësitë e dokumentave  në dokumentacion të administruar në dosjen e 

aplikimit, dhe u lihet një afat 15 ditë kalendarike për plotësimin dhe dorëzimin e tyre zyrtar në AZHBR. Dorëzimi i 

dokumenteve pjesorë apo përtej afatit të përcaktuar është kriter skualifikimi, me përjashtim të dokumentit të lejes së 

ndërtimit, e cila duhet paraqitet para lidhjes së kontratës, por jo më vonë se 70 ditë kalendarike nga data e përfundimit të 

aplikimeve.

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

AZHBR

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë

ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00

8:00 deri ne 16:30

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00


