
Korrigjim teknik nr. 1 i PBZHR-2019  

 

1. Kriteri i tretë i përzgjedhjes në Tabelën. Nr. 1 është si në vijim: 

 

3 Marrëdhëniet kontraktuese Kontrata e për dorëzim të së paku 50% të 

prodhimit të fermës (nuk u kërkohet 

aplikuesve për ngritje të pemishteve të reja 

nëse nuk kanë pemishte ekzistuese, ata i 

marrin 5 pikë nga ky kriter) 

3 

 

Korrigjohet si në vijim: 

3 Marrëdhëniet kontraktuese Kontrata e për dorëzim të së paku 50% të 

prodhimit të fermës (nuk u kërkohet 

aplikuesve për ngritje të pemishteve të reja 

nëse nuk kanë pemishte ekzistuese, ata i 

marrin 3 pikë nga ky kriter) 

3 

 

 

2. Kriteri i tretë i përzgjedhjes në Tabelën. Nr. 5 është si në vijim: 

3 Marrëdhënie kontraktuese 

 

Kontrata për dorëzim të së paku 50% të prodhimit 

të fermës (nuk u kërkohet aplikuesve për ngritje të 

vreshtave të reja nëse nuk kanë vreshta ekzistuese, ata i 

marrin 10 pikë nga ky kriter) 

5 

 

Korrigjohet si në vijim: 

3 Marrëdhënie kontraktuese 

 

Kontrata për dorëzim të së paku 50% të prodhimit 

të fermës (nuk u kërkohet aplikuesve për ngritje të 

vreshtave të reja nëse nuk kanë vreshta ekzistuese, ata i 

marrin 5 pikë nga ky kriter) 

5 

 

 

 

 

3. Kriteri i dytë i përzgjedhjes në Tabelën nr. 5.  Akuakultura /Kultivim i peshkut është: 



2  

Përvoja e 

aplikuesit 

në 

akuakultur

ë 

 

Aplikuesi është i licencuar nga MBPZHR 

20 

Aplikuesi është i licencuar nga MBPZHR 

Aplikuesi ka marrë pagesa direkte për akuakulturë në vitin 

paraprak por nuk është i licencuar 

15 

Aplikuesi është fillestar 10 

Korrigjohet si në vijim: 

 

3. Kriteri i pare i përzgjedhjes në Tabelën nr. 5.  Akuakultura /Kultivim i peshkut është: 

Nr. Lloji i kritereve Kriteri/Kategoria Pikët 

1. 

Kapaciteti prodhues 

Për fillestar kapaciteti  pas investimit. 

(në biznes plan) 

 

≥ 3 t/vit - < 10 t/vit 50 

≥ 10 t/vit - < 30 t/vit 45 

≥ 30 t/vit 40 

 

Korrigjohet si në vijim: 

Nr. Lloji i kritereve Kriteri/Kategoria Pikët 

1. 

Kapaciteti prodhues 

Për fillestar kapaciteti  pas 

investimit. (në biznes plan) 

 

≥ 3 t/vit - < 10 t/vit 45 

≥ 10 t/vit - < 30 t/vit 40 

≥ 30 t/vit 35 

2 

Përvoja e 

aplikuesit 

në 

akuakulturë 

Aplikuesi është i licencuar  me shumë se 3 vite nga MBPZHR 20 

Aplikuesi është i licencuar me shumë se 2 vite nga MBPZHR. 15 

Aplikuesi është fillestar/nuk ka licence 10 



 

 

 


