
Shtojca nr. 4 

 

LISTA E SHPENZIMEVE TË PRANUESHME 

 

M 103 PËRPUNIMI DHE TREGTIMI  

 

M 103.1 SEKTORI I PËRPUNIMIT TË QUMËSHTIT  

103.1.01 Investimet në rindërtimin dhe modernizimin e ndërrmarjeve të qumështit  

• Shpenzimet për ndërtimin, ose rindërtimin dhe / ose instalimet në ndërrmarjet e 

përpunimit të qumështit (të fuqisë punëtore, materiale, teknologji të veçantë, pajisje ...) 

• Blerja e pajisjeve për marrjen e qumështit dhe ruajtjen e qumështit: tanket e magazinimit 

të qumështit, pompa për qumësht, transformuesit e nxehtësisë, tanke për ftohje të 

qumështit, ... 

• Blerja e pajisjeve për homogjenizim të qumështit dhe pasterizim: pasterizuesit, 

transformuesit e nxehtësisë, homogjenizuesit dhe ndarësit,  

• Blerja e pajisjeve për prodhimin e produkteve të qumështit (kos, djathë ...) 

 

103.1.02 Investimet në pajisje për përmirësimin e higjienës dhe cilësisë së produktit, 

laboratorëve dhe pajisjeve për të përmirësuar dhe të kontrolluar cilësin e produktit 

(HACCP)  

 

• Shërbimet për ngritjen e sistemeve të sigurisë ushqimore (ISO, GHP, HACCP) 

• Blerja e pajisjeve, mjeteve për monitorimin e sigurisë së ushqimit, regjistrimin dhe 

vërtetimin e pikave kritike të kontrollit (HACCP): pH-ja, pajisjet matëse të temperaturës / 

pajisje për inçizim, pajisjet për matjen e kohës, njësitë e kontrollit të temperaturës, 

detektorë metali, matja e rrjedhës, ... 

• Instalimet për laboratorët në-fabrikë dhe blerjen e pajisjeve laboratorike dhe 

instrumenteve  

• Blerja dhe instalimi i IT hardware dhe software për prodhimin dhe menaxhimin e procesit 

 

 

103.1.03 Investimet në pajisje për përmirësimin e mbrojtjes së mjedisit dhe menaxhimit të 

mbetjeve dhe ujit    

 

•  Blerja e makinerive dhe pajisjeve të nevojshme për trajtimin e ujërave të zeza / pajisjeve 

të pastrimit (Instalimi i CIP-sistemeve)  

• Përmirësimi i linjave për hedhjen e mbeturinave të lëngshme dhe ruajtjen dhe largimin e 

mbeturinave të ngurta  

 

103.1.04 Investimet në pikat grumbulluese të qumështit dhe në transportin e specializuar  

 

• Ndërtimi i ri, rindërtimi dhe / ose instalimi në qendrat ekzistuese të grumbullimit të 

qumështit 

 

• Blerja dhe instalimi i pajisjeve për ruajtje dhe ftohje të qumështit 

 



 

• Blerja e pajisjeve dhe teknologjisë për testimin dhe analizën e cilësisë së qumështit dhe 

higjienës  

• Pajisje për kategorizimin e cilësisë së qumështit të papërpunuar 

• Shpenzime specifike për investime në mjetet bartëse të ftohjes  

• Tanket e ftohjes 

• Blerja dhe instalimi i IT hardware dhe software për regjistrim dhe monitorim të 

qumështit, kontrollim dhe menaxhim  

 

103.1.05 Investime në pajisje të produkteve të reja dhe përditësim të paketimit  

 

• Blerja e makinerive dhe pajisjeve për sistemet e paketimit të produktit: pajisje automatike 

për matjen me gram, pajisjet për mbushje, paketim, etiketim, ... 

 

103.1.06 Investimi në teknologji për ripërtërirjen e energjisë  

• Shpenzimet për të investuar ne ndërrmarjet bio-masë  

• Blerja dhe instalimi i impianteve fotovoltaike  

• Shpenzime në teknologji për ruajtjen e energjisë  

 

M 103.2 SEKTORI I PËRPUNIMIT TË MISHIT  

M 103.2.1 Therrtoret   

 

M 103.2.1.01 Renovimi, rindërtimi, zgjerimi dhe zëvendësimi i therrtoreve ekzistuese,  

M 103.2.1.02 Ndërtimi i therrtoreve të reja, 

M 103.2.1.03 Pajisje dhe objekte për largimin, grumbullimin dhe trajtimin e parë të lëkurave, 

M 103.2.1.04 Pajisje për therrtore, 

M 103.2.1.05 Ndërtimi/ rindërtimi i dhomave ftohëse të ruajtjes dhe  

M 103.2.1.06 Teknologji dhe pajisje për trajtimin e mbetjeve dhe nën-produkteve. 

 Për 01 deri në 06: 

• Puna për ndërtimin/rindërtimin e therrtoreve  

• Blerja e pajisjeve për therrtore  

– Mjete per shkarkimin dhe vijen e gjakderdhjes;  

– Mjetet kulluese;  

– Mjete per varjen dhe transeferimin e kafsheve;  

– Makineri dhe mjete per heqjen e lekures dhe transportim; 

– Kabinat e larjes dhe mjete transporti;  

– Kabinat e prerjes dhe mjetet per largimin e eshtrave; 

– Larja, pastrimi dhe transportimi i makinerise dhe mjeteve; 

– Grumbullimi i mbetjeve dhe transportimi i pajisjeve;  

– Ekzaminimi i platformes ant mortem dhe mjetet ne sallat e pritjes se kafshëve ; 

– Ekzaminimi i platformes dhe aparatures Post mortem; 

– Pajisjet e marrjes se mostrave sipas BSE ekzaminimit;  

– Mjetet e pastrimit dhe dizenfektimit ; 

– Sistemet e hekurudhave me nje shinë ; 

– Sistemet e djegies ; 

– Incineratorët 



 

 

M 103.2.1.07 Kostot specifike për investime në kamionë për transportimin e kafshëve të gjalla 

sipas kërkesave për mirëqënie të kafshëve;  

M 103.2.1.08 Kamionë frigorifer për transportimin e mishit  

• Kostot specifike për investime në kamionë frigorifer për transportin e mishit për të 

vazhduar me zinxhirin e ftohjes  

 

M 103.2.1.09 Investimet për ngritjen e sistemeve për siguri të ushqimit (GHP, GMP, HACCP); 

 

• Shërbimet për njohjen me sistemet e sigurisë së ushqimit  

M 103.2.1.10 IT hardware dhe software për monitorimin, kontrollimin dhe menaxhimin  

• Blerja e IT hardware dhe softwerit  të specializuar për monitorimin, kontrollimin dhe 

menaxhimin  

 

M 103.2.1.11 Investimet në projekte për rinovimin e energjisë 

• Shpenzimet për investime në ndërrmarjet  bio-masë;  

• Blerja dhe instalimi i nderrmarjeve fotovoltaike;  

• Shpenzime në teknologji për ruajtjen e energjisë.  

 

 

M 103.2.2 Njësitë e tjera të përpunimit të mishit 

M 103.2.2.01 Renovimi, rindërtimi, zgjerimi dhe zëvendësimi i objekteve ekzistuese – duke 

përfshirë ruajtjen e ftohtë si pjes përbërëse e investimit ose për pajisje 

• Puna në renovim, rindërtim, zgjerim dhe zëvendësim të objekteve ekzistuese 

M 103.2.2.02 Investime në pajisje të reja dhe renovimin / zgjerimi i objekteve ekzistuese, duke 

rritur efikasitetin e prodhimit (duke përfshirë efikasitetin e energjisë) dhe për futjen e 

produkteve të reja;  

 

• Blerja e pajisjeve të reja në objektet ekzistuese 

M 103.2.2.03 Investimet për përthpushmëri me standardet: standardet e sigurisë dhe cilësisë 

• Blerja e pajisjeve, mjeteve për monitorimin e sigurisë së ushqimit, regjistrimin dhe 

vërtetimin e pikave kritike të kontrollit (pH-ja, pajisjet matëse të temperaturës /incizim, 

pajisjet për matjen e kohës, njësitë e kontrollit të temperaturës, detektorë metali, magnet, 

matja e rrjedhës, ...) 

M 103.2.2.04 Investimet për të rritur gamën e produkteve dhe / ose efikasitetit në ciklin e 

prodhimit  

• Blerja e makinerive dhe pajisjeve të veçantë për rritjen e gamës së produkteve dhe rritjen 

e efikasitetit të ciklit të prodhimit  

M 103.2.2.05 Investimet për rritjen e mbrojtjes së mjedisit, pajisjet për trajtimin dhe eliminimin e 

mbeturinave  

 

• Blerja e makinerive dhe pajisjeve të nevojshme për mjetet e trajtimit të ujërave të zeza / 

pastrimit  

 

M 103.2.2.06 Mjediset dhe pajisjet per laboratorët në-fermë  



M 103.2.2.07 Njohja me sistemet e menaxhimit të cilësisë (ISO, HACCP)  

• Sherbimet  për njohjen e sistemeve të cilësisë  

 

M 103.2.2.08 Magazinimi i produkteve të gatshme (ndërtimi i objekteve dhe pajisjet për ngrirje 

dhe ftohje) 

 M 103.2.2.09 Automjete dhe pajise speciale për transportimin e produkteve të gatshme në 

qendrat e shitjes me pakicë  

• Shpenzime të veçanta për transportimin e produkteve të gatshme  

M 103.2.2.10 Investimet për projektet në renovimin dhe ruajtjen e energjisë 

• Shpenzimet për instalimin e teknologjive të kursimit të energjisë - të lidhura me 

përdorimin e energjisë së rinovueshme  

 

M 103.3 SEKTORI I PËRPUNIMIT TË FRUTAVE DHE PERIMEVE, DUKE 

PËRFSHIRË PRODHIMIN E VERËS  

M 103.3.1 Investimet në fruta dhe perime  

 

M 103.3.1.01 Ndërtimi / Rindërtimi / modernizimi i objekteve të përdorura për aktivitetin e 

përpunimit, në përputhje me standardet relevante të BE-së  

 

• Puna për ndërtim dhe / ose  rindërtim duke përfshirë edhe instalimin e strukturave para-

fabrikuese për fruta dhe / ose ndërrmarjeve për përpunimit të perimeve   

 

M 103.3.1.02 Linjat për ruajtjen / pasterizimin e frutave dhe perimeve, tunele të tharjes...… 

 

• Blerja e linjave për ruajtjen / pasterizimin e frutave dhe perimeve   

 

M 103.3.1.03 Objektet dhe pajisjet për trajtimin pas korrjes dhe magazinimit të lëndëve të para, 

magazinimit për paketim    

 

• Puna për ndërtim dhe / ose rindërtim, duke përfshirë instalimin e strukturave para-

 fabrikuese për trajtimin pas korrjes dhe / ose ruajtjen dhe paketimin e lëndëve të para   

• Puna për ndërtim dhe / ose rindërtim për fruta të freskëta dhe perime  

• Blerja e makinerive dhe pajisjeve për trajtimin pas korrjes dhe magazinimit të lëndëve të 

para - larje, pastrim, përzgjedhje, klasifikim, gradim, prerje, tharje dhe paketimin e 

frutave dhe perimeve të freskëta  

• Blerja e makinerive dhe pajisjeve për para-ftohje, njësitë të ftohjes dhe depove të ftohta 

M 103.3.1.04 Paketimi dhe pajisje për etiketim, duke përfshirë mbushjen e linjave, 

mbështjellësve, etiketat dhe pajisje të tjera të specializuara 

 

                   • Blerja e paketave dhe pajisjeve të etiketimit, duke përfshirë linjat mbushëse,       

mbështjellësve, etiketat dhe pajisje të tjera të specializuara   

 

M 103.3.1.05 Investime për projekte në renovimin dhe ruajtjen e energjisë  

 

• Shpenzimet për insatalimin e teknologjisë për ruajtjen e energjisë- e lidhur me përdorimin 

e energjisë së rinovueshme   



 

M 103.3.1.06 Pajisje për zinxhirin e ftohjes, duke përfshirë ruajtjen e ftohtë dhe të ngrirjes së 

thellë, tunele të ngrirjes, transportin frigorifer dhe pajisje të tjera të nevojshme për të 

siguruar vazhdimësinë e zinxhirit të ftohtë;   

 

• Blerja e pajisjeve për zinxhirin e ftohjes, duke përfshirë ruajtjen e ftohtë dhe të ngrirjes 

së thellë, tunele të ngrirjes, transportin frigorifer dhe pajisje të tjera të nevojshme për të   

siguruar vazhdimësinë e zinxhirit të ftohtë;   

 

M 103.3.1.07 Objektet dhe pajisjet për kontrollin e cilësisë, duke përfshirë laboratorët në-fabrikë 

 

 • Blerja e pajisjeve dhe mjeteve për masat e kontrollimit,  

 • Puna në instalimin e laboratoreve në-fabrikë, duke përfshirë edhe pajisjet e nevojshme  

 

M 103.3.1.08 të ngrirjes së thellë i sistemeve të menaxhimit te cilësisë (GHP, ISO, HACCP) 

 

• Shërbimet për implememntimin e sistemeve te menaxhimit te cilësisë          

• Blerja e pajisjeve, mjeteve për monitorimin e sigurisë së ushqimit, regjistrimin dhe 

vërtetimin e pikave kritike të kontrollit (pH-ja, pajisjet matëse të temperaturës / incizim, 

pajisjet për matjen e kohës, njësitë e kontrollit të temperaturës, detektorë metali, magnet, 

matja e rrjedhës ...) 

M 103.3.1.09 Investime për mbrojtjen e mjedisit, pajisjet për trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve  

 

               • Blerja e teknologjisë për mbrojtjen e mjedisit, pajisjet për trajtimin dhe eliminimin e 

mbetjeve 

 

M 103.3.1.10 Automjetet e specializuara të transportit (të kondicionuara), duke përfshirë 

transportin e lëndëve të para dhe produkteve të gatshme  

Shpenzime të veçanta për mjete te specializuara transporti me frigorifer 

 

M 103.3.1.11 IT sistemet duke përfshirë software për produktin dhe menaxhimin e procesit  

 

• Blerja dhe instalimi i IT hardware dhe software të specializuar për monitorim, kontrollim dhe 

menaxhim 

 

 M 103.3.2 Prodhimi i verës  

 

M 103.3.2.01 Ndërtimi dhe rindërtimi i objekteve ku bëhet prodhimi i verës  

 

• Puna dhe kostot e materialit për ndërtimin dhe rindërtimin e objekteve të verës   

 

M 103.3.2.02 Pajisjet dhe teknologjia e përpunimit    

• Kontejnerët  

• Tanke për fermentim, stabilizimin të ftohjes dhe ruajtjen e verës  

• Filteri rrotullues me vakum  

• Filter vazhdues,me rrjedhje, i llaminuar dhe filter te kombinuar 



• Pompat  e veres  

• Separator me centrifuge 

• Nitro gjenerator 

• Vija prodhuese per mbushjen e veres 

• CIP (pastrim i vendit) stacioni  

• Shtyese pneumatike 

• Tuba dhe pajisje 

 

 

M 103.3.2.03 Iplementimi i sistemeve për menaxhimin e cilesisë  (ISO,…). 

• Shërbimet për implementimin e sistemeve për  menaxhim të cilësisë  

 

M 103.3.2.04 Investimet për themelimin e sistemeve për siguri te ushqimit (HACCP) 

• Shërbimet për implementimin  e sistemve për siguri të ushqimit  

 

M 103.3.2.05 Mjete dhe pajisje për ’’vijën e prodhimit’’ të verës në shishe  

• Makineri dhe pajisje për shishe, etiketim dhe paketim. 

 

 

 

 

 

 

 

 


