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1. Emri i shërbimit

Mbështetje për investime në agroturizëm kundrejt planit të biznesit, në 50% të vlerës totale të faturave tatimore, por jo më
shumë se 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë për subjekt

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Mbështetje financiare për fermerët aplikant në sektorët që mbështeten nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin
rural me qëllim:
a) rritjen e konkurrueshmërisë së prodhimeve blegtorale, të prodhimeve bujqësore në mjedise
të mbrojtura dhe uljen e kostove të prodhimit, nëpërmjet pagesave të kafshëve të matrikulluara e
subvencionimit të çmimit të plastmasës;
b) shtimin e sipërfaqeve të mbjella me bimë mjekësore dhe aromatike;
c) certifikimin e produkteve bujqësore dhe fermave organike;
ç) mbështetjen e diversifikimit të aktiviteteve ekonomike në zonat rurale.

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Mbështetje për investime në agroturizëm kundrejt planit të biznesit, në 50 (pesëdhjetë) % të vlerës totale të faturave
tatimore, por jo më shumë se 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë për subjekt.

4. A jam përfitues?

Persona fizik dhe Juridik të regjistruar në QKB për aktivitetin që aplikojnë
Nr

1

2

3

4

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Formulari i aplikimit

Shkarkohet nga faqja
zyrtare e AZHBR, është
pjesë e udhëzimit dhe
plotësohjet nga aplikanti

Po

Zyra e Gjendje Civile

Po

Ministria Turizmit dhe
Mjedisit

Po

Drejtoria Rajonale e
Tatimeve/QKB

Po

Fotokopje e firmosur e
kartës së
identitetit/pasaportës
biometrike së aplikuesit apo
përfaqësuesit ligjor
Kërkesa për rregjistrim
"Subjekt i certifikuar
agroturizmi"
Dokumentin e NUIS ose
NIPT sipas legjislacionit në
fuqi për subjektet fizikë dhe
juridikë

5

Dokumenti i
pronësisë/qiramarrjes së
tokës/ndërtesës lëshuar nga
DVASHT shoqëruar me
hartë dhe kartelë pasurie të
rifreskuar të lëshuar jo më
shumë se 30 ditë nga data e
aplikimit. Ndërtesa/toka që
Drejtoritë Vendore të
do të përdoret për
Agjencisë Shtetërore të
investimet, të jetë në
Kadastrës
pronësi, ose i marrë me qira
për një periudhë mbi 9 vjet
nga momenti i aplikimit), në
emër të aplikantit/subjektit
aplikues. Kontratat mbi 9
vjet duhet të jenë të
regjistruara në DVASHT,
sipas ligjit

Po

6

Plan biznesin e printuar dhe
në CD i detajuar për 5 vjet,
sipas modelit standard, të
Subjekte private
përcaktuar në Aneksin 6
dhe 6/1 bashkëngjitur këtij
udhëzimi

Po

7

Projektin dhe preventivin
origjinal, të firmosur dhe
vulosur/firmë digitale nga një
inxhinier i licencuar për
Subjekte private
ndërtim dhe rikonstruksion.
Projekti duhet të përmbajë
pjesën arkitekturore dhe
konstruktive

Po

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

8

9

6. Ku mund të aplikoj?

Për aplikantin me statusin
emigrant, certifikatë të
rezidencës nga një shtet
tjetër, në momentin e
aplikimit
Për të giitha investimet e
ngritje dhe /ose
rikontruksion ambjentesh të
përmendura në këtë masë,
dokumenti origjinal ose
fotokopje e noterizuar e
lejes së
ndërtimit/rikontruksioni, në
përputhje me kuadrin ligjor
në fuqi

Institucione jashte vendit

Po

Bashkia

Po

10

3 oferta origjinale shoqëruar,
me datë, firmë dhe vulë për
çdo lloj investimi, të
shoqëruar me formularin e
regjistrimit në QKB të
subjekteve ofertuese, me
specifikimet teknike të
Subjekte private
krahasueshme dhe
vlefshmërinë e ofertës.
Ofertuesit nuk duhet të jenë
në konflikt interesi me
aplikuesin dhe me njëri
tjetrin

Po

11

Vërtetimin lëshuar nga zyra
e tatim taksave për personat
fizikë dhe juridikë. Ky
Zyra e Tatimeve Taksave
dokument duhet të jetë
lëshuar jo më parë se 30
ditë nga data e aplikimit

Po

12

Aplikuesi nuk duhet të jetë
debitor me status më të ulët Banka Qendrore e
se 4 ndaj institucioneve
Shqipërisë
financiare

Po

13

Aplikuesi nuk duhet të jetë
në ndjekje penale për
mashtrim, korrupsion apo
Prokuroria e Rrethit
për çdo lloj veprimtarie tjetër
të paligjshme

Po

14

Leje apo licenca sipas
legjislacionit në fuqi për
aktivitetin që mbështeten

Ministria Turizmit dhe
Mjedisit, Agjencia
Kombëtare Ushqimit etj
(sipas investimit)

Po

15

Dokumentacionin e
pronësisë së tokës, truallit
apo godinës ku do
investohet

Drejtoritë Vendore të
Agjencisë Shtetërore të
Kadastrës

Po

16

Vërtetimin e bankës për
numrin e llogarisë bankare

Banka e Nivelit të dytë

Po

Zyrat pritëse

Qyteti

Adresa

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor
dhe Rural, Tirane

Tiranë

Rruga: Muhamet Gjollesha,
Nr. 56, Tiranë

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Orari
E hënë - E enjte nga ora
08:00 deri në 16:30
E premte nga ora 08.00 deri
në 14.00
Niveli 4

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Niveli 1
7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

Afatet përcaktohen nëse do të lidhet kontrata për zbatimin e projektit të aplikimit.

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Mënyra e pagesës

10. Çfarë përfitoj?

Kontrata, e cila ka të përcaktuaar aktet nënligjore të përfshira për kushtet që kanë të dyja palët në zbatim të saj.

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

2021

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

E-albania

Me e-mail

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
E hënë - E enjte nga ora 08:00 deri në 16:30
E premte nga ora 08.00 deri në 14.00
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E
Premte, ora 08:00-19:00

Në sportele
15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Me postë

Me postë

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

16. Cila është baza ligjore e VKM nr. 1102, datë 24.12.2020
Udhëzimi Nr.9, datë 26.02.2021
këtij shërbimi?

Web-i i Institucionit

Me e-mail

