AGJENCIA PËR PËRKRAHJE FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL
Në bazë të nenit 7, alineja 9 të Ligjit për themelim të Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare” e Republikës së Maqedonisë nr. 72/07 dhe 5/09), Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural shpall
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për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga
Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural për vitin 2015
I.
LËNDA E SHPALLJES
Kushtet të cilat duhet ti plotësojnë kërkuesit e mjeteve janë të vërtetuara me:
Lëndë e kësaj shpallje është ndarja e përkrahjes financiare për masat në vijim:
Programi për përkrahje financiare në zhvillimin rural për vitin 2015 (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 196/2015 dhe 67/2015),
Kodi i
Vlera maksimale e shpenzimeve
Emri i masës
Ligji për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 49/2010, 53/2011,
masës
të pranueshme
126/2012, 15/2013,69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015 dhe 83/2015),
Rregulloren për kushtet plotësuese më të përafërta për përkrahje nga masat për zhvillim rural, shpenzimet
121
Investime për modernizim të ekonomive bujqësore
e pranueshme dhe lartësia e përkrahjes për shpenzimet e pranueshme për shfrytëzues për masa
individuale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 124/2011, 80/2013, 72/2014 dhe 88/2015),
Deri në 2.500.000 denarë
Ngritje të vreshtave dhe fidanëve të pemëve dhe florës së mjaltit
Rregulloren për kritere më të përafërta për zgjedhje të shfrytëzuesve sipas masave për zhvillim rural
1
shpenzime të pranueshme për
(facelia, evodia dhe bagrem) në sipërfaqe të reja
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 124/2011 dhe 80/2013).
shfrytëzues individual
Kërkuesit e përkrahjes financiare duhet të krijojnë kërkesë elektronike për pagesë me të dhënat e kërkuara dhe të shtojnë
Furnizim të bagëtisë nga organizata të pranuara të ruajtësve të bagëtisë
dokumentet e domosdoshme në mënyrë elektronike (faturë ose fiskale me fletëpagesë të cilat do të dëshmojnë shpenzimet e
nga Republika e Maqedonisë dhe nga ato importuese
realizuara, fletdërgesa të detajuara për fidanët/bagëtinë/familje të bletëve të porositura të rregulluara mirë dhe Vendim për
Furnizim të mëshqerrave me pedigre të lartë ( në përjashtim të
regjistrim të ekonomisë bujqësore në RVEB pranë MBPEU jo më të vjetër se tre muaj nga dita e publikimit të thirrjes publike).
mëshqerrave nga rasa Busha)
Kërkuesit të cilët kanë plotësuar kushtet për shfrytëzimin e mjeteve rangohen me pikë të përcaktuar në Rregulloren për kriteret
Deri më 6.500.000 denarë
Furnizim të kopeve të deleve mashkullore me pedigre për
më të përafërta për zgjedhje të shfrytëzuesve sipas masave për zhvillim rural.
2
shpenzime të pranueshme për
mbarështim (origjinale dhe reproduktive)
Kërkesat me numër të njëjtë të pikëve do të rangohen sipas datës dhe orës së parashtrimit të kërkesës elektronike në
shfrytëzues individual
Furnizim me dhi mashkullore me pedigre për riprodhim (origjinal
e-baranje.ipardpa.gov.mk.
dhe reproduktive)
Kërkesat të cilat nuk janë dërguar në mënyrë elektronike në e-baranje.ipardpa.gov.mk nuk do të merren parasysh.
Furnizim me derra me pedigre (derra dhe dosa) – origjinal dhe
Shfrytëzuesit e mjeteve duhet ti kenë të shlyera të gjitha obligimet financiare ndaj Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe
hibride
ekonomisë së ujërave si dhe obligimet financiare ndaj Ndërmarrjes publike për ekonomizim me kullota dhe obligim për ujë
Deri më 600.000 denarë
ndaj ndërmarrjeve për ujësjellës.
3
Blerje të bletëve mbretëresha nga mbajtës të regjistruar
shpenzime të pranueshme për
shfrytëzues individual
V. MARRJA E FORMULAREVE DHE UDHËZIMEVE
II.
SHFRYTËZUES
Të drejtë për shfrytëzimin e mjeteve kanë subjektet në vijim, edhe atë:
Subjektet
Ekonomi bujqësore të regjistruar në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore (RVEB) në
Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, në pajtim me Ligjin për bujqësi dhe
zhvillim rural
III. SHUMA E PËRKRAHJES FINANCIARE
Mjetet janë alokuar për vreshta dhe pemishte të ngritura dhe flora të mjaltit (facelia, evodia dhe bagrem) në zona të reja për
periudhën prej 01 janar deri më 30 shtator të vitit 2015.
Për Masën 121, përkrahja financiare paguhet në parim të bashkëfinancimit të investimeve të mbaruara dhe të paguara nga
ana e shfrytëzuesit në shumë prej 50% të vlerës së shpenzimeve të pranueshme të lejuara për investime.
Shuma maksimale e shpenzimeve të pranueshme për shfrytëzues për Masën 112 është 600.00,00 denarë.
Shkalla për bashkëfinancim rritet në rastet kur:
-bëhet fjalë për ekonomi bujqësore bartës i së cilit është bujk i ri deri në 55%
-për investime në rajonet me mundësi të kufizuara të prodhimtarisë bujqësore deri në 60%
-për investime në rajone me mundësi të kufizuar të prodhimtarisë bujqësore kur bartës i investimit është bujk i ri 65%
-për investime në bashkësi të paarritshme rurale 75%
IV. KUSHTET PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE DHE DOKUMENTACIONI I CILI DUHET TË DORËZOHET
Kërkesat dorëzohen në mënyrë elektronike pas regjistrimit në e-baranje.ipardpa.gov.mk.
Një shfrytëzues mund të dorëzojë vetëm një kërkesë për një masë ose më së shumti 2 kërkesa për shfrytëzim të përkrahjes
për masa të ndryshme, duke i marrë parasysh edhe masat e tjera nga Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural për
vitin 2015.

Udhëzimi për regjistrim të kërkuesve në sistemin për parashtrim të Kërkesave në mënyrë elektronike për pagesë mund të
merret në faqen kryesore të e-baranje.ipardpa.gov.mk. Udhëzimi për shfrytëzuesit e masës së veçantë mund të merret pas
fillimit të krijimit të kërkesës për masën.

VI. MËNYRA E DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE
Kërkesat e plotësuara në mënyrë elektronike për pagim nga Programi për përkrahje financiare për zhvillim rural për vitin 2015 në gjuhën maqedonase së bashku me tërë dokumentacionin e duhur dorëzohen në zarf të mbyllur me shënim në këndin e majtë lart të anës
së përparme të zarfit “MOS HAP” Kërkesë për pagesë dhe Numri i Arkivit i Kërkesës (0615-12125-XXXX/1). Kërkesa mund të
dorëzohet përmes postës ose personalisht në arkivin e Agjencisë, në të kundërtën Agjencia nuk merr përgjegjësi për humbjen apo
hapjen e parakohshme të kërkesës.
VËREJTJE: Afati përfundimtar i dorëzimit të kërkesave për pagesë është 30.09.2015.
Kërkesat e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk do të merren parasysh.
Kërkesat të cilat nuk janë dërguar në mënyrë elektronike në e-baranje.ipardpa.gov.mk nuk do të merren parasysh.
Informata më të hollësishme në kontakt tel. (02) 3097-460 ose në kontakt e-mail adresën: e-baranje.ipardpa.gov.mk dhe në ueb
faqen: www.ipardpa.gov.mk.
Kontakt:
Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, Sektorin për lejim të pagesave.
Telefoni: 02 3097 - 460, çdo ditë pune prej ora 10.00 deri në ora 14.00
E-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
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