
AL044017

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

Dokumente pronësie, 

Certifikate, Kontrate qeraje, 

AMTP,etj.

Agjencia Kombëtare e 

Kadastrës/Noteri 
Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në Portalin e-Albania

Berat, Kucovë, Çorovodë, 

Dibër, Bulqizë, Mat, 

Durrës,Krujë (Fushë Krujë), 

Elbasan, Gramsh, Peqin, 

Librazhd, Fier, 

Mallakastër,Lushnje, 

Gjirokastër, Përmet, 

Tepelenë, Korce, Devoll, 

Pogradec, Kolonjë, Kukes, 

Has, Tropoje, Lezhë, Kurbin, 

Mirditë, Shkodër, M.Madhe, 

Pukë, Tiranë, Kavajë, 

Sarandë, Delvinë, Vlorë.

1. AGROPIKA Berat Lj. 30 

Vjetori, Rr. Koli Vesho, 

pranë Dr. Policisë Q. Berat, 

afër Shkollës 1 Maji. 2.Zyra 

e Bujqesise Kuçovë Rr. 5 

Qershori, Lagjja Tafil 

Skendo, Qendër Kuçovë, 

ngjitur me kishën Katolike. 

3. Zyra e Bujqesise 

Çorovodë Rr. Arkitekt 

Kasemi, Pranë kantinës e 

pijeve Naço. 4. AGROPIKA 

Diber Lagjja Dobrovë, në 

hyrje të Peshkopisë, Godina 

e parë Majtas. 5. Zyra e 

Bujqësisë Bulqizë, Qyteti i 

Ri, Bulqizë. 6. AGROPIKA 

Mat Qendër Burrel, e njëjta 

godinë me Bashkinë Mat. 7. 

AGROPIKA Durrës Ish 

Komuna Rrashbull, Brenda 

Qendrës Administrative. 8. 

Zyra e Bujqësisë Fush 

Krujë, ish SMT Fushë Krujë. 

9. AGROPIKA Elbasan, 

Kryqëzimi i Cërrikut. 10. 

Zyra e Bujqësisë Gramsh, 

Lagjja Xhile Lici, pranë 

pallateve private. 11. Zyra e 

Bujqësisë Peqin, Lagjja 

Gjatë periudhës së aplikimit 

sportelet AGROPIKAVE, do 

të qëndrojnë të hapura nga 

ora 8:00 deri në 16:30. 

AGROPIKAT do të asistojnë 

me infomacione të gjithë të 

interesuarit, për masat 

mbështetëse,  mënyrën e 

aplikimit dhe kriteret e 

përfitimit dhe Zyrat e ADISA 

me Call Center.

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?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

Aplikanti merr mbështetje për Litra nafte pas miratimit të aplikimit

2022

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

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?

Aplikanti merr mbështetje për Litra nafte pas miratimit të aplikimit

KARTELË INFORMATIVE

Mbështetje me naftë për kryerjen e punimeve të mekanizuara në bujqësi

Mbështetje  financiare për  fermerët aplikant në sektoret që mbështeten nga fondi i programit për bujqësinë 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;

Mbështetjen me naftë për bujqësinë për kryerjen e punimeve të mekanizuara në kulturat bujqësore;

Fermerë individual, SHBB, person fizik ose juridik



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

1.	Aplikanti duhet të jetë shtetas shqiptar ose person juridik ku të paktën njëri prej ortakëve/aksionerëve është shtetas 

shqiptar. 

2.	Përfitues sipas masave mbështetëse mund të jenë fermerë individualë, grup fermerësh, subjekte me status fizik, juridik, 

SHBB.

3.	Fermerët individualë të jenë të pajisur me NIPT-in e fermerit me status aktiv. 

4.	SHBB-të dhe personat fizikë dhe juridikë të jenë të pajisur me NIPT/NUIS me status aktiv. 

5.	Përfituesi të këtë bërë ?shlyerjen koherente të sigurimeve shoqërore?. 

Aplikanti për masat mbështetëse direkte me nr 1, 3-7, në rast se rezulton që nuk e ka realizuar ?shlyerjen koherente të 

sigurimeve shoqërore? në momentin e aplikimit, duhet të paraqesë pranë Agropikës më të afërt ose në zyrat qendrore të 

AZHBR-së, ose me Postë në zyrat qendrore të AZHBR-së, vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve. Lista e Agropikave jepet në 

Aneksin 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi. 

6.	Për investimet, ofertat/faturat në valutë të huaj do të zbatohet kursi i këmbimit të Bankës së Shqipërisë në ditën e hapjes 

së aplikimit. 

7.	Faturat/aktet e zhdoganimit, për masat mbështetëse direkte në përputhje me kriteret përkatëse, duhet të jenë të lëshuara 

gjatë periudhës 2021-2022. 

8.	Për masat  mbështetëse të investimeve, punimet, faturat/aktet e zhdoganimit, dhe transaksionet bankare duhet të jenë 

pas datës së lidhjes së kontratës.

9.	Të gjitha materialet/pajisjet të jenë të reja.

10.	Për masat mbështetëse të investimeve në rastin e ndërtimeve duhet të sigurohet leja përkatëse e ndërtimit në varësi të 

investimit (leje ndërtimi, miratim i deklaratës paraprake) sipas legjislacionit në fuqi, para lidhjes së kontratës, por jo më vonë 

se 70 ditë kalendarike nga data e përfundimit të aplikimeve. Dorëzimi i këtij dokumenti pas afatit të përcaktuar është 

element skualifikimi.

11.	Financimi i shumës së përfituar bëhet në bankat e nivelit të dytë.

12.	I gjithë dokumentacioni i kërkuar të jetë në gjuhën shqipe ose në rast se është në gjuhë të huaj të jetë i përkthyer nga një 

përkthyes i autorizuar dhe i vërtetuar nga noteri.

Kriteret e përcaktuara në pikat 1 5, të këtij kreu, vërtetohen nga sistemi e-Albania ose nga burime të tjera zyrtare.

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

Gjatë periudhës së aplikimit sportelet AGROPIKAVE, do të 

qëndrojnë të hapura nga ora 8:00 deri në 16:30. 

AGROPIKAT do të asistojnë me infomacione të gjithë të 

interesuarit, për masat mbështetëse,  mënyrën e aplikimit 

dhe kriteret e përfitimit dhe Zyrat e ADISA me Call Center..

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00


