Ndërtimi i bazës për reformën në
sektorin e duhanit
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EUROPEAID/138538/IH/SER/MK

.

APLIKIM
Për pjesëmarrje në pilot aktivitetet për diversifikimin dhe përmirësimin e
efikasitetit të ekonomive bujqësore në Maqedoni në kuadër të projektit “Ndërtimi i
bazës për reformën në sektorin e duhanit” të financuar nga ana e BE-së
Emri dhe mbiemri:
Adresa e banimit:
Komuna/parcela kadastrale:
Numri i regjistrimit:
Nr.i telefonit:

Е-mail (posta elektronike):

Kriteret e përgjithshme për përzgjedhje
1. Rajoni prodhues ku prodhohet duhani:
Prilep
Radovish
Manastir
Tjetër
Nëse prodhimi i duhanit është në rajon tjetër, theksoni komunën
2. Statusi:
Bujk individual, prodhues i duhanit
(ekonomi bujqësore) *

Person juridik

Ky projekt është realizuar nga EVOLUXER dhe partnered e tij të konzorciumit

Ky projekt është financuar nga Bashkimi Evropian
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*Do u jepet përparësi ekonomive bujqësore që janë të regjistruara në FADN sistemin e APRZ
(shqip ANZhB)
3. Sipërfaqja në të cilën kultivohet duhani:
0,2-0,5 ha
0,5-0,7 ha
0,7-1,00 ha
Tjetër (theksoni)_____________________________
• Llojet e duhanit që kultivohen në ekonomitë:
Prilep
Jaka
Tjetër
Nëse përgjigjja juaj është “tjetër”, theksoni cili:_______________
4. A bëni rotacion të kulturave? Nëse po, theksoni me çfarë:
Piper
Kultura drithërash
Kultivim i foragjereve
Tjetër __________________________________________________________

5.

A e ujitni duhanin dhe sa është sipërfaqja e përgjithshme e ujitur?
Po

Jo

5.1 Nëse jeni përgjigjur pozitivisht (po) theksoni sipërfaqen:
0,05-0,1 ha
0,1-0,5 ha

Ky projekt është financuar nga Bashkimi Evropian

Ky projekt është realizuar nga EVOLUXER dhe partnerët e tij të konzorciumit
Adresa: 1000 Skopje, Aminta the third
Tel : +389 (71) 388923
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0,5-1,00 ha
Tjetër __________________________________________________________
6. A keni sipërfaqe bujqësore shtesë në të cilën ujitni kultura të tjera:
Po

Jo

6.1 Nëse jeni përgjigjur pozitivisht (Po), theksoni sa është ajo sipërfaqe:
0,05-0,1 ha
0,1-0,5 ha
0,5-1,00 ha
Tjetër __________________________________________________________
7. A rrisni bagëti (gjedhë)?
• Po

Jo

Nëse jeni përgjigjur pozitivisht (Po) theksoni llojin dhe numrin e bagëtive:
Viç dhe numri i krerëve
Dhen dhe numri i krerëve
Dhi dhe numri i krerëve
Tjetër_______________________________________________________________

8. Mekanizimi bujqësor:
Makinë për mbjelljen e duhanit
Spërkatëse për mbrojtje
Mbjellës hidraulik për drithëra dhe/ose kultura furazhe
Tjetër _________________________________________________________

Ky projekt është financuar nga Bashkimi Evropian
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9. Numër i të punësuarve në ekonominë bujqësore:
____________________________

*Gjatë procesit të përzgjedhjes komisioni ka të drejtë të kërkojë dokumentacion shtesë i cili do të shërbejë si dëshmi
për të vërtetuar atë që është deklaruar në këtë dokument.

Ky projekt është financuar nga Bashkimi Evropian

Ky projekt është realizuar nga EVOLUXER dhe partnerët e tij të konzorciumit
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