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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

Këshilli i Ministrave 
________________________________________________________________________ 

 

 

VENDIM 

 

Nr. 815, datë 28.12.2005 

 

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT E 

DHËNIES SË NDIHMËS RAJONALE" 

 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 14, pika 2, e 36 të ligjit nr. 9374, 

datë 21.4.2005 "Për ndihmën shtetërore", me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, 

Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave 

 

 

VENDOSI: 

 

Miratimin e rregullores "Për kushtet dhe procedurat e dhënies së ndihmës rajonale", sipas 
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Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
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R R E G U L L O R E 

 

“PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT E DHËNIES SË NDIHMËS RAJONALE” 

 

Neni 1 

Qëllimi dhe fusha e zbatimit  

 

1. Kjo rregullore përcakton kushtet dhe procedurat e posaçme për dhënien e ndihmës 

rajonale. 

2. Kjo rregullore nuk zbatohet për ndihmën për shpëtimin dhe ristrukturimin e 

ndërmarrjeve në vështirësi. Kjo kategori do të shqyrtohet në bazë të rregullores “Për 

kushtet dhe procedurat për dhënien e ndihmës për shpëtim dhe ristrukturim”.  

 

 

Neni 2 

Përkufizime 

 

Në këtë rregullore, termat e mëposhtme kanë këtë kuptim: 

“Ndihma rajonale” është ndihma që sipas përcaktimit të bërë në ligj. Në kuptim të kësaj 

rregulloreje, i gjithë territori i Republikës së Shqipërisë do të konsiderohet si një zonë e 

prapambetur.  

“Investim fillestar” është investimi në kapital të patundshëm për ngritjen e një 

ndërmarrjeje të re; për zgjerimin e një ndërmarrjeje ekzistuese; për rritjen e llojshmërisë 

së produkteve, nëpërmjet prodhimit të produkteve të reja tregtare, për ndryshime 

thelbësore të produkteve ose të proceseve të prodhimit; si dhe për blerjen e një 

ndërmarrjeje, një linje prodhimi apo dege të saj, që është mbyllur ose që do të mbyllej 

nëse nuk do të blihej.  

“Krijimi i vendeve të reja të punës” është rritja neto e numrit të vendeve të punës në 

një ndërmarrje të veçantë, krahasuar me mesataren për një  periudhë kohore të caktuar.  

“Numri i vendeve të punës”  është me numri e njësive vjetore të punës (NVP), që është 

numri i të punësuarve me kohë të plotë, gjatë një viti. Puna me kohë të pjesshme dhe 

puna sezonale llogaritet si fraksion i njësive vjetore të punës.   

“Ndihma operacionale” është ndihma që jepet për të ulur shpenzimet korrente të 

ndërmarrjes.  

“Intensiteti i ndihmës shtetërore” është ekuivalenti sipas përcaktimit të bërë në ligj. 

“Ndërmarrje të vogla dhe të mesme” janë ndërmarrjet sipas përcaktimit të bërë në ligj. 

“Ndërmarrje të mëdha” janë ndërmarrjet, që nuk përfshihen në përkufizimin e 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.  

 

Neni  3 

Kushte të përgjithshme 

 

1. Ndihma rajonale mund të jepet vetëm për të mbështetur investimin fillestar ose 

krijimin e vendeve të reja të punës të lidhura me këtë investim.  

2. Ndihma për investimin fillestar dhe ndihma për krijimin e vendeve të reja të punës 

kushtëzohet nëpërmjet mënyrës së pagesës dhe jepet vetëm nëse ruan investimin ose 

vendet e krijuara të punës për një periudhë prej të paktën pesë vjetësh.   
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3. Skemat e ndihmës rajonale dhe ndihmat individuale duhet të përcaktojnë që kërkesa 

për ndihmë nga ana e përfituesve dorëzohet tek dhënësit e ndihmës përpara se të 

fillojë puna me projektet.   

4. Në rast se ndihma është subjekt i njoftimit individual në Drejtorinë e Ndihmës 

Shtetërore  (në vazhdim: “Drejtoria”) dhe i miratimit nga Komisioni i Ndihmës 

Shtetërore (në vazhdim: “Komisioni”), ndihma nuk  vihet në zbatim përpara se  

Komisioni të marrë një vendim për lejimin e saj, me ose pa kushte. 

 

 

Neni 4 

Kushtet për dhënien e ndihmës për investim fillestar 

 

1. Ndihma për investimin fillestar llogaritet si përqindje e vlerës së investimit në aktive 

të prekshme dhe të paprekshme.  

2. Kontributi i përfituesit për financimin e investimit fillestar duhet të jetë të paktën 

25%. Kontributi minimal nuk duhet të përmbajë dhe nuk duhet të mbështetet nga 

asnjë formë tjetër ndihme.   

3. Kostot e pranueshme të investimeve të prekshme janë kostot që lidhen me investimet 

për tokën, ndërtesat, makineritë dhe pajisjet.  

4. Kostot e pranueshme të investimeve të paprekshme janë kostot që lidhen me 

transferimin e teknologjisë, nëpërmjet zotërimit të patentave, liçensave operacionale 

dhe liçensave të njohurive, të mbrojtura dhe të pambrojtura, me kusht që:  

a. ato  të përdoren vetëm në ndërmarrjen, linjën apo degën e saj, për të cilën merret 

ndihma rajonale, 

b. ato  të konsiderohen si aktive të amortizueshme, 

c. ato  të blihen nga palët e treta me kushtet e tregut dhe  

d. ato të përfshihen në aktivet e ndërmarrjes, linjës apo degës së saj, që merr ndihmë 

rajonale dhe të qëndrojnë në të për një periudhë jo më pak se pesë vjet.  

 

 

Neni 5 

Intensiteti i ndihmës 

 

1. Intensiteti i ndihmës për investim shprehet në ekuivalentin neto të grantit (ENG).
1
  

2. Intensiteti i ndihmës rajonale nuk duhet të kalojë 50%  të ENG-së, me përjashtim të 

zonave të thella, ku ai  mund të arrijë deri në 65%  të ENG-së. 

3. Kufijtë e përcaktuar në pikën 2 të këtij neni mund të rriten për ndërmarrjet e vogla 

dhe të mesme me 15% të vlerës bruto, me kusht që vlera neto e intensitetit të ndihmës 

të mos kalojë 75%.  

 

Neni 6 

Kushtet për dhënien e ndihmës për krijimin e vendeve të reja të punës 

 

1. Ndihma për krijimin e vendeve të reja të punës  duhet të jetë e lidhur me një projekt 

për investim fillestar.  

 

                                                 
1
 Metoda për llogaritjen e ENG-së është dhënë në Aneksin I. 
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2. Një vend pune quhet i lidhur me një projekt investimi, nëse ai i përket veprimtarisë 

për të cilën kryhet investimi dhe nëse krijohet brenda tre viteve nga përfundimi i 

investimit.   

3. Vlera e ndihmës për krijimin e vendeve të reja të punës nuk duhet të kalojë një 

përqindje të caktuar të pagës mesatare të personave të punësuar, të llogaritur për një 

periudhë 2 vjeçare
2
. Përqindja është e barabartë me intensitetin e lejuar për ndihmën 

për investim.  

 

Neni 7 

Ndihma operacionale 

 

Ndihma operacionale është e ndaluar, me përjashtim të rasteve kur plotësohen të gjitha 

kushtet e mëposhtëme: 

a. ndihma është e justifikuar për shkak të natyrës së saj dhe për kontributin që jep në 

zhvillimin rajonal,   

b. vlera e saj është në përpjestim me mangësitë që kërkon të rregullojë,  

c. ndihma është e kufizuar në kohë dhe zvogëlohet në mënyrë progresive. 

 

 

Neni  8 

Kushtet për akumulimin e ndihmës 

 

1. Kufiri më i lartë i intensitetit të ndihmës, i përcaktuar në nenin 4 të kësaj rregulloreje, 

zbatohet edhe për totalin e ndihmës, kur ajo jepet paralelisht nëpërmjet skemave të 

ndryshme rajonale, pavarësisht nëse është dhënë nga burimet kombëtare apo lokale.  

2. Ndihma për investimin fillestar dhe ndihma për krijimin e vendeve të reja të punës 

mund të kombinohen, me kusht që të ruhet niveli më i lartë i intensitetit, i përcaktuar 

në nenin 5 të kësaj rregulloreje. Ky kusht përmbushet nëse shuma e ndihmës për 

investimin fillestar, e shprehur në përqindje të këtij investimi dhe e ndihmës për 

krijimin e vendeve të reja të punës, e shprehur si përqindje e kostos së pagave, nuk 

kalon vlerën më të favorshme të kufijve më të lartë të intensitetit, të përcaktuar në 

nenet 5 dhe 6 të kësaj rregulloreje.  

3. Kur shpenzimet e pranueshme për ndihmën rajonale janë të pranueshme, pjesërisht 

ose tërësisht, edhe për ndihmën që jepet për qëllime të tjera, pjesa e përbashkët do të 

llogaritet mbi bazën e kufirit më të favorshëm të skemave në fjalë.  

4. Kur dhënësi i ndihmës parashtron që ndihma nëpërmjet një skeme mund të 

kombinohet me ndihmën nëpërmjet skemave të tjera, ai duhet të përcaktojë, për 

secilën skemë, metodën, në bazë të së cilës do të sigurojë përputhshmërinë me kushtet 

e dhëna më sipër.  

 

Neni 9 

Procedurat  

 

1. Ndihma rajonale jepet në bazë të procedurave të përcaktuara në kreun III të ligjit, si 

dhe në rregulloren “Për procedurat dhe formën e njoftimit”. 

 

                                                 
2
 Të dhënat që do të përdoren në analizë për pagën mesatare të punonjësve përcaktohen nga [...]  
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2. Në rastin e ndihmës rajonale, çdo plan për dhënien e një ndihme të re do të njoftohet 

dhënësit e ndihmës, duke plotësuar formularin e dhënë në aneksin II të kësaj 

rregulloreje. 

 

Neni 10 

Nxjerrja e udhëzimeve dhe dokumenteve të tjera 

 

Komisioni mund të nxjerrë udhëzime dhe dokument të tjetër të nevojshëm në zbatimin e 

kësaj rregulloreje. 

 

 

 

SHËNIM SHPJEGUES 

[për përcaktimin e ndihmës rajonale, të dhënë në nenin 2] 

 

Neni 2 i kësaj rregulloreje përcakton se i gjithë territori i Republikës së Shqipërisë do të 

konsiderohet si një zonë e prapambetur. Ndërsa neni 5, parashikon një intensitet më të 

lartë të ndihmës për zonat e thella. Për zbatimin e kësaj rregulloreje, zonat e thella janë 

përcaktuar në bazë të raportit të numrit të personave të varfër kundrejt numrit të 

përgjithshëm të popullsisë (në %), siç është dhënë në Hartën e Varfërisë dhe Pabarazisë 

në Shqipëri. Çdo vit, Komisioni, bazuar në të dhënat më të fundit statistikore, do të 

publikojë zonat me shifrat përkatëse.  
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ANEKSI I 

 

EKUIVALENTI NETO I GRANTIT (ENG) I NDIHMËS PËR INVESTIM 

 

Dhënësit e ndihmës duhet të njoftojnë në Drejtori masën e ndihmës, të shprehur në 

ekuivalentin bruto të grantit (EBG). EBG ndryshon nga ENG, pasi në  llogaritjen e këtij 

të fundit është përjashtuar çdo taksë mbi vlerën e ndihmës, që mund të paguhej nga 

përfituesi. Kjo ilustrohet në shembullin e mëposhtëm:  

 

NGE i ndihmës për investim, që jepet në formën e një granti të taksueshëm  

 

Një projekt me vlerë 1 000 000 lekë, pranon një grant prej 240 000 lekësh. Mbi grantin 

zbatohet taksë në masën 25%.  Pra, kemi: 

 

o Investimi i pranueshëm: 1 000 000 lekë  

o Granti i taksueshëm: 240 000 lekë 

o Norma e taksës : 25% 

 

Për të llogaritur EBG, pjestohet vlera e grantit me vlerën e përgjithshme të investimit: 

 

o EBG: 240 000/ 1000 000 = 24% 

 

Për të llogaritur ENG e grantit, atij i zbritet vlera e taksës dhe më pas pjestohet me vlerën 

e përgjithshme të investimit:  

 

o Taksa e pagueshme: 240 000 x 0.25= 60 000 

o ENG: (240 000 – 60 000)/1 000 000 = 18% 
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ANEKSI II 

 

Formulari i njoftimit për skemat e ndihmës rajonale dhe ndihmat individuale  

 

1. Lloji i skemës së ndihmës ose i ndihmës individuale 

 

Skema e ndihmës ose ndihma individuale ka të bëjë me:  

1.1.  investimin fillestar  

 ndihma llogaritet si përqindje e vlerës së investimit 

 ndihma llogaritet si përqindje e kostos së pagave të të punësuarve 

1.2.  ndihmën operacionale 

1.3.  të dyja 

1.4. Ndihma është dhënë: 

 automatikisht, kur kushtet e skemës janë përmbushur 

 në mënyrë të posaçme, në bazë të vendimeve të Komisionit 

Kur ndihma jepet rast pas rasti, ju lutemi jepni një përshkrim të shkurtër të 

kritereve që janë ndjekur, si dhe bashkëlidhni një kopje të dispozitave normative 

mbi të cilat bazohet dhënia e ndihmës:   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

1.5. A plotëson ndihma kufirin më të lartë për ndihmën rajonale, të zbatueshëm në 

kohën e dhënies së saj?  

 po    jo 

 

2. Ndihma për investimin fillestar  

2.1. A mbulon skema investimin në kapitale fikse ose krijimin e vendeve të reja 

të punës të lidhura me: 

 ngritjen e një ndërmarrjeje të re? 

 zgjerimin e një ndërmarrjeje ekzistuese? 

 rritjen e llojshmërisë së produkteve, nëpërmjet prodhimit të produkteve të 

reja tregtare? 

 ndryshime thelbësore të produkteve ose të proceseve të prodhimit të një 

ndërmarrjeje ekzistuese? 

 blerjen e një ndërmarrjeje, linje apo dege të saj që është mbyllur ose që do të 

mbyllej nëse nuk do të blihej ? 

2.2. A përfshin skema e ndihmës një klauzolë që të përcaktojë se përfituesi ka një 

kontribut prej të paktën 25% të vlerës së plotë të investimit dhe se ky kontribut 

do të përjashtohet nga çdo lloj ndihme? 

 po    no 

 

2.3. A parashikon skema se çdo kërkesë për ndihmë do të dorëzohet tek dhënësi i 

ndihmës përpara se të fillojë puna me projektin/et? 

 yes    no 

 

Nëse ndonjë nga pikat e mësipërme nuk plotësohet, ju lutem shpjegoni pse nuk 

është/janë plotësuar dhe se si do të arrijnë dhënësit t’i përmbushin kushtet e 

nevojshme: 
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……………………………………………………………………….……… 

2.4. A e përcakton skema intensitetin e ndihmës, duke e  krahasuar  atë me 

koston në treg?  

 po    jo 

  

Nëse po, ju lutem bashkëlidhni të gjithë dokumentet mbështetës. 

A është e taksueshme ndihma? 

 po    jo 

 

Cili është intensiteti i ndihmës i shprehur në ekuivalentin bruto të grantit 

(EBG)?  

 ……………………………………………………………………………... 

Cilët janë parametrat që keni përdorur për të llogaritur intensitetin e ndihmës?  

2.4.1.  Subvencione ose grante: 

Cila është norma e caktuar e amortizimit?: 

………………………………………………………………………………... 

Cila është norma e taksës që zbatohet mbi subvencionet ose grantet? 

………………………………………………………………………………... 

2.4.2.  Hua me komision/normë të ulët interesi: 

Vlera maksimale e uljes së  komisionit/ normës së interesit: 

………………………………………………………………………………... 

Kohëzgjatja e huasë: 

………………………………………………………………………………... 

Përpjestimi maksimal i lejuar
3
 : 

………………………………………………………………………………... 

Gjatësia maksimale e periudhës  së faljes:  

………………………………………………………………………………... 

Në rast se ka norma të ulura interesi, ju lutem specifikoni normën minimale të 

interesit:  

………………………………………………………………………………... 

Në rastin e një huaje shtetërore: 

– A është e mbuluar huaja nga letrat me vlerë? 

………………………………………………………………………………... 

– Cila është norma e zbatueshme për shlyerjen e detyrueshme të huasë? 

………………………………………………………………………………... 

– A rritet norma referencë kur kemi të bëjmë me një rrezik të veçantë? 

………………………………………………………………………………... 

2.4.3.  Garancitë e huave: 

Ju lutemi, tregoni llojet e huave për të cilat mund të jepen garanci, si dhe 

specifikoni komisionin (si në pikën e mëparëshme): 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

Cila është norma e zbatueshme për shlyerjen e detyrueshme të huasë? 

………………………………………………………………………………... 

                                                 
3
 Shuma e huasë, e shprehur në përqindje ose në pjesë të investimit të pranueshëm. 
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Ju lutemi, paraqisni informacionin që bën të mundur llogaritjen e intensitetit të 

ndihmës së dhënë nëpërmjet garancive, përfshirë kohëzgjatjen, përqindjen dhe 

shumën: 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

 

2.5. A është përjashtuar nga skema investimi i zëvendësimit?
4
 : 

 po    jo 

 

Nëse jo, dhënësi i ndihmës është i lutur të plotësojë edhe pjesën e formularit që 

ka të bëjë me ndihmën operacionale. 

 

2.6. A është përjashtuar nga skema ndihma për ndërmarrjet në vështirësi dhe/ose 

për ristrukturimin financiar të ndërmarrjeve në vështirësi? 

 po    jo 

 

Nëse kësaj pyetjeje do t’i përgjigjeni negativisht, a do të njoftohet individualisht 

ndihma për investim që jepet për një ndërmarrje të madhe gjatë periudhës së 

ristrukturimit  të saj? 

 po    jo 

 

2.7. A kanë të bëjnë shpenzimet e pranueshme në kuadër të skemës me:  

2.7.1.  Aktivet e prekshme: 

Vlera e investimit është vendosur në përqindje në bazë të:  

 tokës 

 ndërtesave  

 linjave/makinerive/paisjeve 

 

Ju lutemi, jepni një përshkrim të shkurtër: 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

Nëse ndihma për investim kërkohet për blerjen e një linje prodhimi apo dege të 

ndërmarrjes, a ka ndonjë garanci se linja/dega në fjalë nuk i përket një 

ndërmarrjeje në vështirësi?   

 po    jo 

 

A ka garanci të mjaftueshme se çdo ndihmë që është dhënë në të kaluarën për 

zotërimin e aktiveve është zbritur përpara blerjes?  

 po    jo 

Nëse po, ju lutemi bashkëlidhni të gjitha dokumentet mbështetëse, të tilla si: 

bilanci pasuror, ose prova të tjera financiare. 

A ka garanci të mjaftueshme se transaksioni do të kryhet në kushtet e tregut? 

 po    jo 

Nëse po, ju lutemi bashkëlidhni të gjitha dokumentet mbështetëse. 

                                                 
4
 Investimi i zëvendësimit është shuma në të holla që duhet harxhuar për të zëvendësuar një vlerë themelore 

kapitale të amortizuar me një të re. Ky investim hyn në kategorinë e ndihmës operacionale dhe si i tillë 

përjashtohet nga investimi fillestar.  
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Nëse ndonjërës prej tri pyetjeve të mësipërme i përgjigjeni negativisht, ju lutemi 

shpjegoni se si dhënësi i ndihmës synon të përmbushë kushtet e nevojshme: 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

2.7.2.  Aktive të paprekshme:  

Vlera e investimit është vendosur në bazë të shpenzimeve të kushtëzuara nga 

transferimi i teknologjisë, nëpërmjet zotërimit të: 

 patentave  

 liçencave operacionale ose liçencave të mbrojtura të njohurive    

 njohurive të pambrojtura 

Ju lutemi, jepni një përshkrim të shkurtër 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

A përfshin skema një klauzolë që parashikon se shpenzimet e pranueshme për 

ndihmën në investime  të  paprekshme, në rastin e një ndërmarrje të madhe, nuk 

kalojnë  25% të kostove të pranueshme të investimit të prekshëm? 

 po    jo 

Nëse jo, shpjegoni pse dhe si parashikon dhënësi të respektojë këtë kërkesë: 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

Në rastin e ndërmarrjeve të mëdha, a parashikon skema garanci që aktivet e 

ligjshme: 

 do të përdoren vetëm në ndërmarrjen që merr ndihmë?  

 do të konsiderohen si aktive të amortizueshme?  

 janë blerë nga palët e treta në kushtet e tregut?  

Nëse ndonjë nga këto kushte nuk është pasqyruar qartë në skemë, ju lutemi 

shpjegoni arësyet:  

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

Cilat janë garancitë që ndihma për investimin fillestar (për të dy rastet, investim 

në aktive të prekshme dhe në të paprekshme) është kushtëzuar me ruajtjen e 

investimit për një periudhë prej të paktën pesë vjetësh? 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

2.8. Në rast se ndihma për investimin fillestar lidhet me ndihmën për krijimin e 

vendeve të reja të punës, a mund të japin dhënësit e ndihmës garanci se do të 

respektohet rregulli kumulativ? 

………………………………………………………………………………... 

2.9. Ndihma për krijimin e vendeve të reja të punës e lidhur me investimin 

fillestar  

2.9.1. A jep garanci masa se ndihma për krijimin e vendeve të reja të punës 

është e lidhur me një projet për investim fillestar?   

 po    jo 

A jep garanci masa se vendet e punës do të krijohen brenda tre vitesh nga 

përfundimi i investimit? 

 po    jo 
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Nëse ndonjërës prej pyetjeve të mësipërme i përgjigjeni negativisht, ju lutemi 

shpjegoni se si dhënësi i ndihmës synon të përmbushë këto kërkesa: 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

Nëse investimi nuk lidhet me ngritjen e një ndërmarrjeje të re, ju lutemi sqaroni 

periudhën e referencës që keni përdorur për llogaritjen e numrit të vendeve të 

krijuara të punës: 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

2.9.2. A jep masa garanci se krijimi i vendeve të reja të punës nënkupton 

një rritje neto në numrin e vendeve të punës së një ndërmarrjeje, 

krahasuar me numrin mesatar për një periudhë të caktuar kohe? 

 po    jo 

A jep masa garanci se numri i vendeve të punës, të mbyllura gjatë periudhës së 

referencës, është zbritur nga numri i vendeve të punës, të krijuara gjatë së 

njëjtës periudhë? 

 po   jo 

Nëse ndonjërës prej pyetjeve të mësipërme i përgjigjeni negativisht, ju lutemi 

shpjegoni se si dhënësi i ndihmës synon të përmbushë këto kërkesa: 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

2.9.3. A është llogaritur ndihma në bazë të: 

   një përqindjeje të kostos së pagës për vend pune të krijuar? 

   një vlerë të njejtë page për vend pune të krijuar ? 

   ndonjë mënyre tjetër (p.sh.. një normë në rritje për vend pune të  

 krijuar).  

  Ju lutemi përcaktoni: 

………………………………………………………………………………... 

Ju lutem shpjegoni parametrat e përdorur për të llogaritur intensitetin e ndihmës: 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

2.9.4. A jep masa garanci se vendet e krijuara të punës do të ruhen për një 

periudhë prej të paktën pesë vjetësh? 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

3. Ndihma operacionale 

3.1. Cila është lidhja e drejtpërdrejtë ndërmjet dhënies së ndihmës operacionale 

dhe kontributit të saj për zhvillimin rajonal? 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

3.2. Cilat janë mangësitë strukturore që mendohet të korrigjohen nëpërmjet 

ndihmës operacionale (p.sh. largësia, izolimi, klimë apo topografi e vështirë, 

etj.)? 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

3.3. Cilat janë garancitë që sigurojnë se natyra dhe niveli i ndihmës janë në 

përpjestim me mangësitë që synohet të rregullohen? 

………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………... 

3.4. Cilat janë dispozitat ligjore që sigurojnë se ndihma është e kufizuar në kohë 

dhe do të ulet në mënyrë progresive?  

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

4. Informacione të tjera  

Ju lutemi jepni çdo informacion tjetër që ju e quani të rëndësishëm për vlerësimin e 

masës (masave) së dhënë/a në bazë të kësaj rregulloreje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


