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THIRRJA PЁR APLIKIM

Pёrkrahje e fermerëve pёr ujitjen e sipërfaqeve bujqësore
Zhvillimi i bujqёsisё intensive ёshtё thuajse i pamundur tё realizohet pa një sistem
tё mirë tё ujitjes dhe burime tё mjaftueshme tё ujit, andaj ёshtё synim dhe objektiv i
Komunёs sё Prishtinёs rritja e sipërfaqeve bujqësore me sistemin e ujitjes.
Duke pasur për bazë kёtё fakt, janë planifikuar mjete buxhetore nga ana e
Komunёs, ku do të përkrahen fermerë, tё cilёt kanё tё mbjellё sipërfaqe bujqësore me
perime dhe pemё.
Do të përkrahen fermerё, tё cilёt mbjellin perime (spec, domate, tranguj) nё fushё
tё hapur, nё sipërfaqe prej 0.25 ha deri nё 1.00 ha, dhe nё ambient tё mbyllur – serra, nё
sipërfaqe nga 0.03 ha deri nё 0,20 ha.
Do të përkrahen edhe fermerёt qё kanё tё mbjellё pemё, nё sipërfaqe nga 0.30 ha
deri nё 1.00 ha.
Kjo përkrahje do përfshijë sistemin e ujitjes, si dhe sigurimin e burimit tё ujit
(hapjen e puseve). Fermerёt do të përkrahen vetëm me sistem tё ujitjes ose me sigurimin
e burimit tё ujit.
Vlera e përkrahjes me sistem tё ujitjes do jetё nё proporcion me sipërfaqet e
mbjella me kulturat qё janë planifikuar tё përkrahen, duke marrё pёr bazё çmimin e
tregut tё sistemit tё ujitjes.
Vlera e përkrahjes pёr sigurimin e burimit tё ujit - hapjen e pusit, do varet nga
thellёsia e pusit dhe mund tё arrijë mё sё shumti nё 1,000.00€, ndërsa pjesёn tjetёr do ta
mbulojë aplikuesi - fermeri.
Investimet fillimisht duhet tё bёhen nga fermeri, pastaj pas përfundimit tё
investimeve, do të bёhet pagesa nё bazё tё specifikave përkatёse.

KRITERET E PЁRGJITHSHME
Kriteret e përcaktuara pёr pёrkrahje me sistem tё ujitjes pikё-pikё
-

Aplikuesi të ketë pronën në territorin e komunës së Prishtinës dhe të jetë banor i saj;
Sipёrfaqja e mbjellë me pemё duhet të jetë nga 0,30 - 1,00 ha;
Sipёrfaqja e mbjellë me perime nё ambient tё hapur, duhet të jetë nga 0,30 - 1,00 ha;
Sipёrfaqja e mbjellë me perime nё ambient tё mbyllur, duhet të jetë nga 0,03 -0,20 ha;
Fermerёt tё cilёt janё pёrfitues tё grantit “Pёrkrahja me mjedёr 2015”, nuk mund tё
jenё pёrfitues tё pёrkrahjes me sistem tё ujitjes pikё-pikё.
Pёrparёsi do tё kenё fermerёt qё kanё tё mbjellё sipërfaqe mё tё madhe me pemё dhe
perime
Kriteret e përcaktuara pёr pёrkrahje me sigurimin e burimit tё ujit - hapjen e
pusit

-

-

Do tё pёrkrahen fermerёt pёr hapjen e pusit nё thellёsi deri nё 25 m;
Fermerёt duhet tё kenё tё mbjellë sipёrfaqe sё paku 0,30 - 1,00 ha me pemё, sё paku
0,30-1,00 ha sipёrfaqe tё mbjellë me perime nё ambient tё hapur, ose sё paku 0,030,20 ha sipёrfaqe tё mbjellë me perime nё ambient tё mbyllur.
Pёrparёsi do tё kenё fermerёt qё kanё tё mbjellё sipërfaqe mё tё madhe me pemё dhe
perime
FURNIZIM ME SISTEM TЁ UJITJES PIKЁ-PIKЁ –
KRITERET SPECIFIKE
Sistemi i ujitjes pikё-pikё – perime (fushё e hapur), nё sipёrfaqe 1 ha
Gyp furnizues Φ - 40(5/4)
Gyp furnizues Φ – 16/2
Filter 5/4
Gjysmёlidhёse 5/4
Ventil 5/4
Mbyllёs 5/4
Ventila pikё-pikё
Mbyllёse pikё-pikё
Vazhduese
“T” vazhduese

100m
16000m
1 copё
1 copё
1 copё
1 copё
160 copё
160 copё
10 copё
10 copё

Sistemi i ujitjes pikё-pikё – perime (ambient tё mbyllur - serra), nё sipёrfaqe
0,20 ha.
Gyp furnizues Φ - 40(5/4)
Gyp furnizues Φ – 16/2
Filter 5/4
Gjysmёlidhёse 5/4

20m
3200m
1 copё
1 copё

Ventil 5/4
Mbyllёs 5/4
Ventila pikё-pikё
Mbyllёse pikё-pikё
Vazhduese
“T” vazhduese

1 copё
1 copё
32 copё
32 copё
10 copё
10 copё

Sistemi i ujitjes pikё-pikё - pemё tё imëta, nё sipёrfaqe 1 ha
Gyp furnizues Φ - 40(5/4)
Gyp furnizues Φ – 16/2
Filter 5/4
Gjysmёlidhёse 5/4
Ventil 5/4
Mbyllёs 5/4
Ventila pikё-pikё
Mbyllёse pikё-pikё
Vazhduese
“T” vazhduese

100m
3500m
1 copё
1 copё
1 copё
1 copё
35 copё
35 copё
10 copё
10 copё

Sistemi i ujitjes pikё-pikё – pemё, nё sipёrfaqe 1 ha
Gyp furnizues Φ - 40(5/4)
Gyp furnizues Φ – 16/2
Filter 5/4
Gjysmёlidhёse 5/4
Ventil 5/4
Mbyllёs 5/4
Ventila pikё-pikё
Mbyllёse pikё-pikё
Vazhduese
“T” vazhduese
Pikatore

100m
3500m
1 copё
1 copё
1 copё
1 copё
35 copё
35 copё
10 copё
10 copё
1800 copё

Dokumentacioni i nevojshëm
-

Kërkesa për aplikim,
Kopja e një dokumenti identifikues,
Kopja e kartelës së vlefshme bankare,
Certifikata mbi pronësinë e tokës jo më e vjetër se një vit.

Afati i aplikimit: 24.7.2015 – 31.7.2015

