
Nr.
Numri Identifikues i 

Fermerit (NIF)
Emri i Projektit Komuna Rajoni Vlerësimi

1 1009981 Paisje per prodhim te veres Rahovec Prizren 85

2 1025147 Paisje per stazhimin,stabilizim mbushjen dhe paketimin e veres Rahovec Prizren 85

3 1018541 Ndertimi i objektit(bodrumit te veres 30*12m) dhe blerja e paisjeve Rahovec Prizren 75

4 1024655 Ndertimi i objektit nentoksore dhe zgjerimi i kapaciteteve perpunuese Rahovec Prizren 74

5 1012447
Investime ne pajisje per ruajtje, pajisje per etiketim te rrushit linja mbushese 

te rakise
Rahovec Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

6 1040348 Podrumi familjar rezidenca Rahovec Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

7 1025139 Investimet ne pajisje per perpunimin e veres Rahovec Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

8 1074669 Kompletimi i pajisjeve per pranimin, shtrydhjen dhe fermentimin e rrushit Suharekë Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

9 1063666 Ngritja e cilsis se veres Rahovec Prizren

Aplikacion i refuzuar për mos 

kalim te kritereve te 

pranueshmerise.

NEN-MASA 103.4. Perpunimi i veres

• Lista e publikuar është vetem list preliminare, ndersa lista finale e projekteve të miratuara do të finalizohet dhe do të publikohet pas 

përfundimit të afatit të ankesave dhe pas kontrollit të parë në teren.

• Në këtë fazë, përfitues të mundshëm janë të gjithë ata aplikantë që pas vlerësimit kanë marrë numrin më të lartë të pikëve dhe kanë 

plotësuar gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) Nr.05/2018 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në 

Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2018, Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2018, si dhe Udhëzuesit për Aplikantë. 

• Në këtë fazë, nuk janë përfitues të mundshëm aplikantët që nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme për t’u konsideruar përfitues të 
mundshëm, bazuar në buxhetin e miratuar për këtë sektorë. Në rastet kur aplikantët kanë pikë të barabarta, sipas Udhëzimit 

Administrativ (MBPZHR) Nr.05/2018 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2018, Programit për 

Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2018, si dhe Udhëzuesit për Aplikantë, përparësi në përzgjedhje ka aplikanti që ka aplikuar me herët.

• Aplikantët që nuk e kanë kaluar fazën e vlerësimit administrativ janë të gjithë ata aplikantë që nuk i kanë plotësuar kriteret e 

pranueshmërisë , sipas kërkesave të Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) Nr.05/2018 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural për vitin 2018, Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  2018, si dhe Udhëzuesit për Aplikantë.

• Aplikuesit e pakënaqur me rezultatin e vleresimit kanë te drejten e ankeses ndaj vendimeve të AZHB-së.

SQARIME TË RËNDËSISHME: 

•  Afati i ankesave, në pajtim me nenet 36  të Udhëzimit Administrativ (MBPZHR) Nr.05/2018 Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes në 
Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2018 është 15 ditë nga data e publikimit të listës preliminare të përfituesve të mundshëm të PZHR. 

Ankesat duhet ti drejtohen komisionit për shqyrtimin e ankesave. 

•  Aplikantët që dëshirojnë të marrim më shumë informata, mund të drejtohen në zyrat e AZHB-së, çdo ditë pune nga ora 13:00 deri në 
ora 15:30.

LISTA E VLERËSIMIT TË APLIKIMEVE PËR VITIN 2018
Kjo është listë e vlerësimeve preliminare të projekteve që kanë aplikuar për masën/nënmasën përkatës. Lista finale e projekteve të miratuara do të publikohet pas përfundimit të 

afatit të ankesave dhe kontrollit të parë në terren.

MASA 103: Investimet në asetet fizike në perpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqesore 2018

Shënim:  Aplikantët nga Nr. 5 deri në Nr. 9  konsiderohen si aplikacione te refuzuara  për mos kalim te kritereve te pranueshmërisë sipas U/A 05/2018 për PZHR.     

Shënim:  Aplikantët nga Nr. 1 deri në Nr. 44 konsiderohen përfitues të mundshëm, bazuar në buxhetin e planifikuar për këtë nënmasë.
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