
INDIKATORËT  
Masa 103, Nën-masa - 103.1 Përpunimi i qumështit - Viti 2016 
Komuna..................................... 
Mbledhja e treguesve për projektin......................................................................... 
Aplikanti...................................................................................................................... 
Numri Identifikues i Fermës 

Lloji i 
treguesit Treguesi 

Te dhënat 
të ofruara 

nga 
aplikuesi  

Kontrolli 
nga 

Zyrtari 
Regjional 

 
Input Vlera totale e ndihmës publike (euro)   
Output *Vëllimi i përgjithshëm i investimit  (euro)   
Rezultati Ndërmarrjet do të përmirësojnë standardet e tyre drejt 

përputhjes me standardet kombëtare  të BE-së për siguri të 
ushqimit / shëndetit të kafshëve / dhe mjedisit  

PO JO  

Produktet e reja do të sigurohen dhe / ose do të 
fusin/aplikojnë teknikat e reja  

PO JO  

Trajtimi i mbeturinave / menaxhimit duhet të futet / të 
përmirësohet 

PO JO  

Marketingu duhet të përmiresohet PO JO  
Marrëdhënie kontraktuale me fermerët duhet të zgjerohet / 
konsolidohen  

PO JO  

Teknikat për ruajtjen e enregjise duhet të pershtaten PO JO  
Energjia e ripërtërire duhet të prodhohen nga ndërmarrja PO JO  

Ndikimi Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
kaluar para zbatimit të projektit  

  

Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
ardhshëm si rezultati i zbatimit të projektit 

  

Konsumi i ndërmjetësuar = Kosto totale në vitin e kaluar 
para zbatimit të projektit me: lëndë të parë + mirëmbajtjen 
e ndërtesave dhe makinerive + energji, ujë, lëndë djegëse / 
transportin, por pa shpenzimet e punës, me qira, kthimit të 
kredive dhe interesin bankar  

  

Konsumi i ndërmjetësuar = Kosto totale në vitin e 
ardhshëm si rezultat i zbatimit të projektit me: lende te 
pare + mirëmbajtjen e ndërtesave dhe makinerive + energji, 
ujë, lëndë djegëse / transportin, por pa shpenzimet e 
punës, me qira, kthimit të kredive dhe interesin bankar   

  

Numri i pergjithshem i**të punësuarve me orar të plotë të 
punës në vitin e fundit para zbatimit të projektit (FTE)  

  

Numri i të punësuarve me orar të plotë të punës në vitin e 
ardhshëm si rezultati i investimit (FTE) 

  

*   - shpenzimet e pranueshme (mbështetja publike + private bashkë-financimi i shpenzimeve të 
pranueshme) + shpenzimet jo të pranueshme   

       



** - numri i pergjithshëm i vendeve të reja te punës me orar të plotë (FTE) Numri i përgjithshëm i 
vendeve të punës (FTE) do të llogaritet si punë shtesë në nje 1 vit pas implementimit te 
projektit, si rezultat i drejtpërdrejtë i investimeve të bëra përmes këtij projekti  

1 FTE  =  225 dite pune për vit. 

Masa 103, Nën-masa - 103.2 Përpunimi i mishit - therrtoret - Viti 2016 
Komuna..................................... 
Mbledhja e treguesve për projektin...................................................................... 
Aplikanti. .................................................................................................................. 
 
Numri Identifikues i Fermës 

Lloji i 
treguesit Treguesi 

 Te dhënat 
të ofruara 
nga 
aplikuesi 

Kontrolli 
nga 

Zyrtari 
Regjional 

 
Input Vlera totale e ndihmës publike (euro)   
Output *Vëllimi i përgjithshëm i investimit  (euro)   
Rezultati Ndërmarrjet do të përmirësojnë standardet e tyre drejt 

përputhjes me standardet kombëtare  të BE-së për siguri të 
ushqimit / shëndetit të kafshëve / dhe mjedisit  

PO JO  

Produktet e reja do të sigurohen dhe / ose do të 
fusin/aplikojnë teknikat e reja  

PO JO  

Trajtimi i mbeturinave / menaxhimit duhet të futet / të 
përmirësohet 

PO JO  

Marketingu duhet të përmiresohet PO JO  
Marrëdhënie kontraktuale me fermerët duhet të zgjerohet / 
konsolidohen  

PO JO  

Teknikat për ruajtjen e enregjise duhet të pershtaten PO JO  
Energjia e ripërtërire duhet të prodhohen nga ndërmarrja PO JO  

Ndikimi Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
kaluar para zbatimit të projektit  

  

Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
ardhshëm si rezultati i zbatimit të projektit 

  

Konsumi i ndërmjetësuar = Kosto totale në vitin e kaluar 
para zbatimit të projektit me: lëndë të parë + mirëmbajtjen e 
ndërtesave dhe makinerive + energji, ujë, lëndë djegëse / 
transportin, por pa shpenzimet e punës, me qira, kthimit të 
kredive dhe interesin bankar  

  

Konsumi i ndërmjetësuar = Kosto totale në vitin e ardhshëm 
si rezultat i zbatimit të projektit me: lëndë të parë + 
mirëmbajtjen e ndërtesave dhe makinerive + energji, ujë, 
lëndë djegëse / transportin, por pa shpenzimet e punës, me 
qira, kthimit të kredive dhe interesin bankar   

  

Numri i përgjithshem i**të punësuarve me orar të plotë të 
punës në vitin e fundit para zbatimit të projektit (FTE)  

  

       



Numri i të punësuarve me orar të plotë të punës në vitin e 
ardhshëm si rezultati i implementimit te projektit (FTE) 

  

*   - shpenzimet e pranueshme (mbështetja publike + private bashkë-financimi i shpenzimeve të 
pranueshme) + shpenzimet jo të pranueshme   
** - numri i pergjithshëm i vendeve të reja te punës me orar të plotë (FTE) Numri i përgjithshëm i 
vendeve të punës (FTE) do të llogaritet si punë shtesë në nje 1 vit pas implementimit te 
projektit, si rezultat i drejtpërdrejtë i investimeve të bëra përmes këtij projekti;  
1 FTE  =  225 ditë pune për vit. 
 
 
Masa 103, Nën-masa - 103.3 Përpunimi i mishit, të ndryshme nga therrtoret -               
Viti 2016 
Komuna..................................... 
Mbledhja e treguesve për projektin...................................................................... 
Aplikanti. .................................................................................................................. 
Numri Identifikues i Fermës 
 

Lloji i 
treguesit Treguesi 

 Te dhënat 
të ofruara 
nga 
aplikuesi 

Kontrolli 
nga 

Zyrtari 
Regjional 

 
Input Vlera totale e ndihmës publike (euro)  

 

Output *Vëllimi i përgjithshëm i investimit  (euro)  
 

Rezultati Ndërmarrjet do të përmirësojnë standardet e tyre drejt 
përputhjes me standardet kombëtare  të BE-së për siguri të 
ushqimit / shëndetit të kafshëve / dhe mjedisit  

PO JO 
 

Produktet e reja do të sigurohen dhe / ose do të 
fusin/aplikojnë teknikat e reja  

PO JO 
 

Trajtimi i mbeturinave / menaxhimit duhet të futet / te 
përmirësohet 

PO JO 
 

Marketingu duhet të përmiresohet PO JO 
 

Marrëdhënie kontraktuale me fermerët duhet të zgjerohet / 
konsolidohen  

PO JO 
 

Teknikat për ruajtjen e enregjise duhet të pershtaten PO JO 
 

Energjia e ripërtërire duhet të prodhohen nga ndërmarrja PO JO 
 

Ndikimi Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
kaluar para zbatimit të projektit  

 
 

Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
ardhshëm si rezultati i zbatimit të projektit 

 
 

Konsumi i ndërmjetësuar = Kosto totale në vitin e kaluar 
para zbatimit të projektit me: lëndë të parë + mirëmbajtjen e 
ndërtesave dhe makinerive + energji, ujë, lëndë djegëse / 
transportin, por pa shpenzimet e punës, me qira, kthimit të 
kredive dhe interesin bankar  

 
 

Konsumi i ndërmjetësuar = Kosto totale në vitin e ardhshëm 
si rezultat i zbatimit të projektit me: lëndë të parë + 

 
 

       



mirëmbajtjen e ndërtesave dhe makinerive + energji, ujë, 
lëndë djegëse / transportin, por pa shpenzimet e punës, me 
qira, kthimit të kredive dhe interesin bankar   
Numri i përgjithshem i**të punësuarve me orar të plotë të 
punës në vitin e fundit para zbatimit të projektit (FTE)  

 
 

Numri i të punësuarve me orar të plotë të punës në vitin e 
ardhshëm si rezultati i implementimit te projektit (FTE) 

 
 

*   - shpenzimet e pranueshme (mbështetja publike + private bashkë-financimi i shpenzimeve të 
pranueshme) + shpenzimet jo të pranueshme   
** - numri i pergjithshëm i vendeve të reja te punës me orar të plotë (FTE) Numri i përgjithshëm i 
vendeve të punës (FTE) do të llogaritet si punë shtesë në nje 1 vit pas implementimit te 
projektit, si rezultat i drejtpërdrejtë i investimeve të bëra përmes këtij projekti;  
1 FTE  =  225 dite pune për vit. 
 
 
Masa 103, Nën masa - 103.4 Përpunimi i frutave dhe perimeve -  Viti 2016 
Komuna..................................... 
Mbledhja e treguesëve për projektin...................................................................... 
Aplikanti. .................................................................................................................. 
 
Numri Identifikues i Fermës 

Lloji i 
treguesit Treguesi 

 Të dhënat 
të ofruara 
nga 
aplikuesi 

Kontrolli 
nga 

Zyrtari 
Regjional 

 
Input Vlera totale e ndihmës publike (euro)   
Output *Vëllimi i përgjithshëm i investimit  (euro) nga i cili  

103.3.1 Përpunimi i frutave dhe perimeve   
103.3.2 Veraritë   

Rezultati Ndërmarrjet do të përmirësojnë standardet e tyre drejt 
përputhjes me standardet kombëtare  të BE-së për siguri të 
ushqimit / shëndetit të kafshëve / dhe mjedisit  

PO JO  

Produktet e reja do të sigurohen dhe / ose do të 
fusin/aplikojnë teknikat e reja  

PO JO  

Trajtimi i mbeturinave / menaxhimit duhet të futet / të 
përmirësohet 

PO JO  

Marketingu duhet të përmiresohet PO JO  
Marrëdhënie kontraktuale me fermerët duhet të zgjerohet / 
konsolidohen  

PO JO  

Teknikat për ruajtjen e enregjise duhet të pershtaten PO JO  
Energjia e ripërtërire duhet të prodhohen nga ndërmarrja PO JO  

Ndikimi Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
kaluar para zbatimit të projektit  

  

Vlera totale e të hyrave nga shitja e prodhimit në vitin e 
ardhshëm si rezultati i zbatimit të projektit 

  

Konsumi i ndërmjetësuar = Kosto totale në vitin e kaluar   

       



para zbatimit të projektit me: lëndë të parë + mirëmbajtjen e 
ndërtesave dhe makinerive + energji, ujë, lëndë djegëse / 
transportin, por pa shpenzimet e punës, me qira, kthimit të 
kredive dhe interesin bankar  
Konsumi i ndërmjetësuar = Kosto totale në vitin e ardhshëm 
si rezultat i zbatimit të projektit me: lëndë të parë + 
mirëmbajtjen e ndërtesave dhe makinerive + energji, ujë, 
lëndë djegëse / transportin, por pa shpenzimet e punës, me 
qira, kthimit të kredive dhe interesin bankar   

  

Numri i përgjithshem i**të punësuarve me orar të plotë të 
punës në vitin e fundit para zbatimit të projektit (FTE)  

  

Numri i të punësuarve me orar të plotë të punës në vitin e 
ardhshëm si rezultati i implementimit te projektit (FTE) 

  

*   - shpenzimet e pranueshme (mbështetja publike + private bashkë-financimi i shpenzimeve të 
pranueshme) + shpenzimet jo të pranueshme   
** - numri i pergjithshëm i vendeve të reja te punës me orar të plotë (FTE) Numri i përgjithshëm i 
vendeve të punës (FTE) do të llogaritet si punë shtesë në nje 1 vit pas implementimit te 
projektit, si rezultat i drejtpërdrejtë i investimeve të bëra përmes këtij projekti;  
1 FTE  =  225 ditë pune për vit. 
 


	INDIKATORËT

