
 
THIRRJE PËR APLIKIM 

 
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural hap garën për projektin 
më të mirë me të cilin, MBPZHR, do të marrë pjesë (prezantohet) në panairin e 
hortikulturës EXPO 2016 Antalya.  
 
MBPZHR do të marrë pjesë  në panairin ndërkombëtarë të hortikulturës EXPO 
2016 Antalya ”Lulet dhe Fëmijët”, me moton ”Një Jetë e Gjelbër për Brezat e 
Ardhshëm”,  me qëllim të promovimit të imazhit të shtetit të Kosovës. 
 
Në panairin ndërkombëtarë të hortikulturës EXPO 2016 Antalya, Kosova ka 
hapësirë për prezantim në sipërfaqe prej 160 m2 (100 m2 hapësira e jashtme për 
dizajnimin e kopshtit dhe 60 m2 hapësirë e brendshme). 
 
Ky panair do të jetë i hapur 180 ditë (23.04.2016 - 30.10.2016)  
 
Tema e panairit për hortikulturë që,  EXPO 2016 Antalya, e konsideron si një 
vizion për të ardhmen është ”Lulet dhe Fëmijët” së bashku me moton ”Një Jetë 
e Gjelbër për Brezat e Ardhshëm”.   
  
 
Rregullat dhe procedura e garimit:  

 
• Kjo garë është e hapur për të gjitha kompanitë e Republikës së Kosovës.  

 
• Projekti që ofrojnë kompanitë duhet të jetë me motive nga hortikultura 

dhe  mund të jetë nga më të ndryshmet, por që ndërlidhen me 
hortikulturën. 
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DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM ME PUBLIKUN / DIVIZIJA ZA JAVNO KOMUNICIRANJE/ 
DIVISION FOR PUBLIC COMMUNICATION 

   



• Projekti duhet të jetë i bazuar në temën e përcaktuar nga Agjencioni i 
EXPO Antalya 2016. 

 
• Përparësi në përzgjedhje do të ketë projekti, i cili e ndërlidhë temën e 

panairit për hortikulturë EXPO 2016 me motive tradicionale. 
 

• Projekti duhet të përfshijë dizajnimin e kopshtit në pjesën e jashtme prej 
100 m2 (llojin e bimëve, numrin e bimëve si dhe planin e renditjes për 
mbjelljen e bimëve) dhe dizajnimin e pjesës së brendshme-pavijonit (të 
mbyllur) prej 60 m2. 

 
• Për pjesën e jashtme të dizajnimit të kopshtit prej 100 m2, kompania duhet 

të paraqes me projekt llojin e bimëve, numrin e bimëve si dhe planin e 
renditjes për mbjelljen e bimëve, ndërsa implementimin e projektit 
(mbjelljen e bimëve sipas projektit) do ta realizojë-ekzekutojë vetë 
Agjencioni i EXPO Antalya 2016. 

 
• Për pjesën e brendshme-pavijoni prej 60 m2, kompania duhet të paraqes 

përmes projektit se si do të duket dizajni i pjesës së brendshme, por që 
duhet të jetë i  ndërlidhur me temën e panairit të hortikulturës EXPO 2016 
me motive  tradicionale dhe njëkohësisht kompania do ta realizojë-
ekzekutojë këtë projekt-dizajn në EXPO Antalya 2016. 

 
• Kompania duhet të paraqes përmes projektit llojet e bimëve - listën e 

bimëve/luleve që duhet të mbillen dhe të cilat do të jenë të ekspozuara 
për 180 dite në panairin ndërkombëtarë për hortikulturë EXPO 2016 
Antalya. 

 
• Kompania duhet të paraqes abstraktin e dizajnit për pjesën e brendshme-

pavijonit (prej  60 m2) i shoqëruar me sqarime të detajuara për përdorim të 
materialeve të parapara për realizim. 

 
• Kompania duhet të ketë referenca për pjesëmarrje, prezantime dhe 

realizim të kopshteve të ngjashme, si brenda dhe jashtë Republikës së 
Kosovës. 

 
• Kompania duhet të posedojë-prezantojë programe-software të 

specializuara dhe licencuara për dizajnim të kopshteve. 
 

• Vlerësimi i projekteve të dorëzuara nga ana e kompanive, do të bëhet nga 
juria profesionale (komision profesional).  

 



• Kompanitë projektin duhet ta dorëzojnë-protokollojnë në arkivin e 
MBPZHR-së dhe pastaj arkiva i dërgon tek zyra 109. 
 

 
• Gara është e hapur nga data:  08.04.2016 deri më 14.04.2016, në ora 12:00.  

 
 


