KËSHILLI I QARKUT SHKODËR

Në kuadër të Programit Interreg Adrion, për Thirrjen e Parë për propozime Këshilli i
Qarkut Shkodër ka aplikuar dhe fituar te drejtën e zbatimit te projekt-propozimin me
titull “Adriaticaves”.
Partneriteti i konfirmuar në këtë projekt do jetë në mes këtyre enteve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ente Majella Park National, Chieti, Abruzzo nga Italia-Partner Udhëheqës.
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Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Bosnjë Hercegovinë,
Grad Čačak nga Serbia,
Javna ustanova Park prirode Velebit nga Kroacia,
TP Lipska pećina d.o.o. nga Cetinja e Mali të Zi,
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nga Emilia-Romagna Itali.

Shpellat janë një faktor atraktiv e rrjedhave turistike. Zona ADRION është një turizëm
i mirëfilltë destinacion me sezonin intensiv të shkurtër të verës, por turizëm i kufizuar
në pjesë të tjera të vitit. Megjithatë, potencialet për zhvillimit i destinacioneve
turistike gjatë gjithë vitit janë të shumta sidomos ato natyrore. Faqet Web të
trashëgimisë kulturore dhe historike mund të luajnë një rol të rëndësishëm duke
rritur interesin për zonën në tërësi: kjo është sfida kryesore e projektit.

Objektivi kryesor i ndërhyrjes së projektit Adriaticaves është krijimi dhe promovimi e
trashëgimisë natyrore dhe arkeologjike në shpellat e zonës ADRION si një alternativë
produkt gjatë gjithë vitit të turizmit, në rastin tonë në zonën e qarkut Shkodër dhe
ato kombëtare nqs duan te futen në këtë rrjet bashkëpunimi ndërkombëtar.
Projekti fokusohet në zhvillimin e qëndrueshëm të shpellave të aksesueshme duke
përfshirë eko-turizmin, krijimin e një rrjeti të shpellave turistike në ADRION dhe
gjithashtu ruajtjen e zonave karstike dhe shpella të tjera jo të hapura për publikun
sipas direktivave te BE 8310 (92/43 / EEC dir), duke i ruajtur nga të kërcënimet apo
nga ndryshimet klimatike dhe ndërhyrjet e paligjshme. Aspektet e trajnimit, krijimi i
profesioneve të reja për të përmirësuar socio-ekonomike kushtet e zonave malore,
transferimi i praktikave më të mira në PP do të luajë një rol kyç dhe do të kontribuojë
në arritjen i objektivit të përgjithshëm të temës strategjike: të zhvillojë një platformë
të përbashkët ndërkufitare të turizmit të qëndrueshëm në ADRION zonë që synon
zbatimin e modeleve të reja për menaxhimin e turizmit të qëndrueshëm si një motor
zhvillimi në zonë dhe duke reduktuar sezonalitetin e turizmit përmes marketingut të
potencialit unik natyror dhe kulturor,shpellave që mund të vizitohen gjatë gjithë vitit
Për më tepër, projekti gjithashtu ndjek një legjislacion të veçantë të BE-së mbi
shpellat dhe peizazhet karstike. Këto habitate specifike mbrohen sipas Dir. 92/43 /
EEC si dhe speciet pritëse të mbrojtura nën Direktivën e njëjtë dhe 09/147 / BE:
Projekti trajton problemin e rregullimit të turizmit në mënyrë që të shmanget
konflikti me habitatet dhe speciet e mbrojtura, përfshin aktivitete për të vlerësuar
ndikimin e vizitorëve dhe kapacitetin mbajtës të shpellave. Shumë rezultate të
projektit janë: Markëtimi i shpellave në zonën e "Adriatikut"; Firmosja e Kartës
ndërkombëtare të Shpellave, për turizmin e qëndrueshëm; Plani Ndërkombëtar i
Veprimit për Habitatet.

Këshilli i Qarkut Shkodër (RCSH) është partner në këtë projekt me një buxhet
prej 95.730.17, i vënë në dispozicion nga fondi IPA të programit Interreg Adrion.
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