
Shtojca nr.... : LISTA E INVESTIMEVE TË PRANUESHME 

M 101 Investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore  

Sektori 1 Sektori i Pemëve 

1.1.01 Investimet në ngritjen e pemishteve të reja dhe/ose rehabilitimi i pemishteve ekzistuese 
me fidane cilësore dhe sipërfaqe minimale prej 0,5 ha 

 Punimet e kryera nga një palë  e tretë për mbjelljen e fidaneve dhe përgatitjen e tokës 
me përjashtim të plehërimit.  

 Blerja e fidaneve të çertifikuara 

 Blerja e sistemit mbajtës për fidanet e mbjellura 

 Blerja e materialit për rrethojë  

 Punimet e kryera nga një palë  e tretë për vendosjen e sistemit mbajtës dhe rrethojës 
1.1.02 Investimet në vendosjen apo avancimin e sistemit të ujitjes në pemishte sipas praktikave 

të shpenzimit eficient të ujit.   

 Punimet e kryera nga një palë  e tretë për hapjen e puseve kur ujitja primare nuk 
është e pranishme 

 Blerja e gypave për ujitje 

 Blerja e pajisjeve për hedhjen e ujit (spërkatje, vesim) 

 Blerja e pompave 

 Blerja e pajisjeve të TI duke përfshirë edhe programet (software) 

 Punimet e kryera nga një palë  e tretë për vendosjen e sistemit të ujitjes 
1.1.03 Investimet në pajisje për energji eficiente dhe/ose prodhim të energjisë së ripërtritëshme 

1.1.04 Investime në vendosjen e rrjetave kundër breshërit 

 Blerja e rrjetave kundër breshërit, 

 Blerja e sistemit mbajtës për rrjetë kundër breshërit 

 Punimet e kryera nga një palë  e tretë për për vendosjen e rrjetave kundër breshërit 
dhe sistemit të tyre mbajtës 

1.1.05 Investimet në makina dhe pajisje bujqësore për kultivimin e pemishteve, për mbrojtjen e 

bimëve, për shpërndarjen e plehut, për vjelje dhe trajtim pas vjeljes.   

 Traktorë special dhe kultivatorë për pemishte 

 Automjete dhe rimorkio  speciale për vjelje 

 Blerja e pajisjeve dhe makinave speciale për hortikulturë, për shpërndarje, për 
mbjellje, për muqerim, trajtim të kompostit etj.  

1.1.06 Investimet në ndërtimin dhe përmirësimin e pronës së paluajtshme siq janë objektet e 

trajtimit pas vjeljes, objektet për strehimin e makinave dhe pajisjeve bujqësore, depove 

për produkte për mbrojtje të bimëve dhe për plehëra artificiale 

 Ndërtimi apo riparimi i objekteve ekzistuese ose blerja dhe vendosja e paneleve për 
depo të përhershme apo të përkohshme, depo me ajr të kondicionuar, hapësira për 
pastrim, klasifikim dhe paketim 

 Blerja e makinave dhe pajisjeve për paraftohje, njësitë për ftohje dhe depo ftohëse. 

 Blerja e makinave dhe pajisjeve për larje, pastrim, selektim, klasifikim, prerje, tharje, 
paketim dhe  etiketim të frutave të freskëta,  



 Blerja e pajisjeve për transport për përdorim brenda objektit: pirunier, rimorkio, 
kontejner, furgona, vinç, pirunier të dorës, karrocë apo pajisje tjera transportuese apo 
punuese. 

 Blerja e kompjuterëve, programeve speciale dhe pajisjeve speciale teknologjike për 
inspektim, për monitorim, për regjistrim, kontrollim të ftohjes etj. 
 

Sektori 2 SEKTORI I PERIMEVE  (PËRFSHIRË  PATATET) 

1.2.01 Investimet në ndërtimin/riparimin dhe modernizimin e serrave permanente për 

prodhimin e perimeve dhe fidaneve, me madhësi së paku 0,1 ha 

 Ndërtimi ose riparimi i serrave 

 Blerja e pajisjeve speciale për serra, duke përfshirë makina për vendosje në vazo 
dhe mbushje, makina për vjelje, sistem ventilimi, sistem i ujitjes, 

 Blerja e kompjutereve, progameve speciale dhe pajisjeve speciale teknologjike për 
inspektim, monitorim dhe regjistrim, pastaj sisteme për kontrollimin e ftohjes në 
automjetet frigorifer etj. 

1.2.02 Investime në pajisje për shfrytëzim efficient të energjisë dhe/ose pajisje për prodhim të 

energjisë nga burime të ripërtritëshme 

1.2.03 Blerja dhe instalimi i pajisjeve për sigurimin e kushteve klimatike të kontrolluara dhe 

kultivimin pa dhé (soil-less) 

1.2.04 Investime në vendosjen apo modernizimin e sistemit të ujitjes në fermë sipas praktikave 

të shfrytëzimit eficient të ujit. 

 Punimet e kryera nga një palë e tretë për hapjen e puseve, kur mungon ujitja primare 

 Blerja e gypave për ujitje 

 Blerja e pajisjeve për hedhjen e ujit (spërkatje, vesim) 

 Blerja e pompave 

 Blerja e pajisjeve të TI duke përfshirë edhe programme (software) 

 Punimet e kryera nga një palë  e tretë për vendosjen e sistemit të ujitjes 
1.2.05 Investimet në makineri dhe pajisje bujqësore për kultivim, mbrojtje të bimëve, plehërim, 

vjelje dhe trajtim pas vjeljes.  

 Traktorë special dhe kultivatorë  

 Automjete dhe rimorkio  speciale për vjelje 

 Blerja e pajisjeve dhe makinave speciale për hortikulturë, për shpërndarje, për 
mbjellje, për muqerim, trajtim të kompostit etj.  

1.2.06 Ndërtimi dhe përmirësimi i pronës së patundshme për fidane, për aktivitete pas vjeljes, 
për strehimin e makinave dhe pajisjeve bujqësore, depove për pesticide dhe për plehëra  

 Ndërtimi apo riparimi i objekteve ekzistuese ose blerja dhe vendosja e paneleve për 
depo të përhershme apo të përkohëshme, depove për patate, hapësira për pastrim, 
klasifikim dhe paketim 

 Blerja e makinave dhe pajisjeve për paraftohje, njësi për ftohje dhe depo ftohëse. 

 Blerja e makinave dhe pajisjeve për larje, pastrim, selektim, klasifikim, prerje, tharje, 
paketim dhe  etiketim,  

 Blerja e pajisjeve për transport për përdorim brenda objektit: pirunier, rimorkio, 
kontejner, furgona, vinç, pirunier i vogël, karrocë apo pajisje tjera transportuese apo 
punuese. 



 Blerja e kompjuterëve, programeve speciale dhe pajisjeve speciale teknologjike për 
inspektim, për monitorim, për regjistrim, kontrollim të ftohjes etj. 

  
Sektori 3 SEKTOR I MISHIT 

1.3.01 Ndërtimi/riparimi i stallave dhe objekteve përcjellëse, objekteve për prodhimin e 

zogjëve një-ditor si dhe infrastruktures përkatëse të fermës.  

 Ndërtimi apo riparimi i stallave të tipit të mbyllur, gjysëm të hapur apo të hapur.  

 Ndërtimi apo riparimi i hangarëve për strehimin e makinave  
1.3.02 Investime për blerjen apo modernizimin e pajisjeve për prodhimin e zogjëve një-ditor 

(inkubator)  

1.3.03 Ndërtimi apo riparimi i pronës së patundshme siq janë depot e ushqimit të koncentruar 

dhe voluminoz, depo për sillazh, silosëve duke përfshirë hapësirat për përgatitjen e 

ushqimit, për trajtim dhe paketim të tij.  

 Ndërtimi apo riparimi hangarëve për ushqim voluminoz, ushqim të koncentruar, 
depo për sillazh dhe silosëve 

Blerja e: 

 Përzierseve (mikserëve) 

 Makinave kositëse  

 Presa, grabujë tedders, makina për grimcim të sillazhit 

 Pajisje dhe makina për përgatitjen e sillazhit në fermë  
1.3.04 Investime në pajisje për shfrytëzim eficient të energjisë dhe/ose pajisje për prodhim të 

energjisë nga burime të ripërtritëshme 

1.3.05 Investime në modernizimin sistemit të ushqimit dhe furnizimit me ujë  

1.3.06 Investime në makina dhe pajisje bujqësore për kultivimin dhe korrjen/kositjen e bimëve 
foragjere, makina për shpërndarjen e pesticideve dhe plehërav 

1.3.07 Investime në largimin, trajtimin dhe deponimin e plehut,  

 Ndërtimi apo riparimi i depove për grumbullimin dhe deponimin e plehut  

 Tank për plehun e lëngshëm  

 Sisteme centrifuge për plehë të lëngshëm 

 Pajisje automatike për largimin e plehut 

 Pompa dhe sisteme të ajrosjes për plehë të lëngshëm 

 Pajisje për përdorimin e plehut të lëngshëm dhe atij të ngurtë.  
 

Sektori 4 SEKTORI I QUMËSHTIT 

1.4.01 Ndërtimi/riparimi i stallave dhe objekteve përcjellëse, mjeltoreve dhe infrastrukturës 

përkatëse  

 Ndërtimi apo riparimi i stallave të tipit të mbyllur, gjysëm të hapur apo të hapur  

 Ndërtimi apo riparimi i mjeltoreve, dhomës për ruajtjen e qumështit dhe laktofrizat 
1.4.02 Investime në modernizimin e pajisjeve për mjelje dhe ftohje dhe ruajtje të qumështit 

duke përfshirë dhomën e qumështit dhe laktofrizat  

 Pajisjet për mjelje 

 Mjeltore  



 Sistemi i mbyllur i mjeljes 

 Pompat vakum dhe sistemet e kontrollit 

 Sistemet për matjen e qumështit  

 Pajisje për pastrimin e sistemit të mjeljes  

 Laktofriza 
1.4.03 Ndërtimi apo riparimi i pronës së patundshme siq janë depot e ushqimit të koncentruar 

dhe voluminoz, depo për sillazh, silosëve duke përfshirë hapësirat për përgatitjen e 

ushqimit, për trajtim dhe paketim të tij.  

 Ndërtimi apo riparimi hangarëve për ushqim voluminoz, ushqim të koncentruar, 
depo për sillazh dhe silosëve 

Blerja e: 

 përzierseve (mikserëve) 

 makinave kositëse  

 Presa, grabujë tedders, makina për grimcim të sillazhit 

 pajisje dhe makina për përgatitjen e sillazhit në fermë  
1.4.04 Investime në pajisje për shfrytëzim eficient të energjisë dhe/ose pajisje për prodhim të 

energjisë nga burime të ripërtritëshme 

1.4.05 Investime në modernizimin sistemit të ushqimit dhe furnizimit me ujë  

1.4.06 Investime në makina dhe pajisje bujqësore për kultivimin dhe korrjen/kositjen e bimëve 

foragjere, si dhe për shpërndarjen e pesticideve dhe plehërave 

1.4.07 Investime në largimin, trajtimin dhe deponimin e plehut,  

 Ndërtimi apo riparimi i depove për grumbullimin dhe deponimin e plehut  

 Tank për plehun e lëngshëm  

 Sisteme centrifuge për plehë të lëngshëm 

 Pajisje automatike për largimin e plehut 

 Pompa dhe sisteme të ajrosjes për plehë të lëngshëm 

 Pajisje për përdorimin e plehut të lëngshëm dhe atij të ngurtë.  
 

Sektori 5 SEKTORI I DRITHËRAVE 

1.5.01 Investime në makina dhe pajisje bujqësore për kultivimin e drithërave, për pesticide, 

plehërim dhe korrje  

 Kombajna  

 Traktorë  
1.5.02 Ndërtimi dhe riparimi i pasurisë së patundshme për strehimin e makinave dhe pajisjeve, 

depove për pesticide dhe plehëra artificiale  

 Ndërtimi apo riparimi i hangarëve për strehimin e makinave  

 Ndërtimi ose riparimi i depove 
1.5.03 Investime në pajisje për shfrytëzim eficient të energjisë dhe/ose pajisje për prodhim të 

energjisë nga burime të ripërtritëshme 

Sektori 6 SEKTORI I RRUSHIT 

1.6.01 Investime në ngritjen/rehabilitimin e vreshtave (mbjellja, konvertimi, zëvendësimi) 



 Punimet nga një palë e tretë për mbjelljen, përgatitjen e tokës me përjashtim të 
plehërimit të tokës  

 Blerja e fidaneve të çertifikuara  

 Blerja e materialit për sistemin mbajtës të hardhive  

 Blerja e materialit për rrethojë  

 Punimet nga një palë e tretë për  vendosjen e sistemit mbajtës dhe rrethojës  
1.6.02 Investime në vendosjen ose modernizimin e sistemit të ujitjes sipas praktikave të 

shfrytëzimit eficient të ujit dhe energjisë  

 Punimet e kryera nga një palë e tretë për hapjen e puseve, kur mungon ujitja primare 

 Blerja e gypave për ujitje 

 Blerja e pajisjeve për hedhjen e ujit (spërkatje, vesim) 

 Blerja e pompave 

 Blerja e pajisjeve të TI duke përfshirë edhe programet (software) 

 Punimet e kryera nga një pale  e tretë për vendosjen e sistemit të ujitjes 
1.6.03 Investime në pajisje për shfrytëzim eficient të energjisë dhe/ose pajisje për prodhim të 

energjisë nga burime të ripërtritëshme 

1.6.04 Investime në vendosjen e rrjetave kundër breshërit 

 Blerja e rrjetave kundër breshërit, 

 Punimet e kryera nga një palë e tretë për për vendosjen e rrjetave kundër breshërit dhe 
sistemit të tyre mbajtës 

1.6.05 Investimet në makineri dhe pajisje bujqësore për kultivim të vreshtave, për mbrojtje të 

bimëve, për plehërim, për vjelje dhe trajtim pas vjeljes 

 Traktorë special dhe kultivatorë  

 Automjete dhe rimorkio  speciale për vjelje 

 Blerja e pajisjeve dhe makinave speciale për vreshtari, për shpërndarje, për mbjellje, 
për muqerim, trajtim të kompostit etj.  

1.6.06 Ndërtimi dhe përmirësimi i pronës së patundshme, për strehimin e makinave dhe 

pajisjeve bujqësore, depove për produkte, për pesticide dhe për plehëra artificiale 

 Ndërtimi apo riparimi i objekteve ekzistuese ose blerja dhe vendosja e paneleve për 
depo të përhershme apo të përkohshme, hapësira për pastrim, klasifikim dhe 
paketim 

 Blerja e makinave dhe pajisjeve për paraftohje, ftohje dhe depo me ftohje  

 Blerja e makinave dhe pajisjeve për larje, pastrim, selektim, klasifikim, prerje, tharje, 
paketim dhe  etiketim,  

 Blerja e pajisjeve për transport për përdorim brenda objektit: pirunier, rimorkio, 
kontejner, furgona, vinç, pirunier i dorës, karrocë apo pajisje tjera transportuese apo 
punuese 

 Blerja e kompjuterëve, programeve speciale dhe pajisjeve speciale teknologjike për 
inspektim, për monitorim, për regjistrim, kontrollim të ftohjes etj. 
 

Sektori 7 SEKTORI I VEZËVE 

1.7.01 Ndërtimi/riparimi i stallave për pula vojse dhe objekteve përcjellëse, si dhe 

infrastruktures përkatëse të fermës 

1.7.02 Investimet në kafazë, vetëm në rast të përmbushjes së standardeve të BE-së  



1.7.03 Ndërtimi ose riparimi i pasurisë së patundshme siq janë depot ë ushqimit duke përfshirë 

pajisjet për përgatitjen e ushqimit, përdorimin dhe paketimin e tij 

1.7.04 Investime në pajisje për shfrytëzim eficient të energjisë dhe/ose pajisje për prodhim të 

energjisë nga burime të ripërtritëshme 

 

1.7.05 Investime për prodhimin e koncentratit, 50% e të cilit duhet të jetë për nevoja të fermës  

1.7.06 Objekte dhe pajisje për rritjen e zogjëve në zogëza 

1.7.07 Investime në makineri dhe pajisje bujqësore për trajtim të vezëve, për klasifikim të 

vezëve, vetëm për fermat me më shumë se 15,000 pula vojse  

1.7.08 Investime në sisteme për largimin, trajtimin dhe deponimin e plehut  

 


