
NJË CV E SHKURTËR E VEPRIMTARISË SË KESHILLIT TË QARKUT NDËR 
VITE

Territori i Qarkut Shkodër ka 341.049 banorë të regjistruar në regjistrin e gjendjes civile, 
i përbërë nga pesë Bashki; Shkodër, Malësi e Madhe, Pukë, Fushë Arrës dhe Vau Dejës 
dhe 272 fshatra. 

Referuar rezervave kryesore të këtij qarku me një liqen, më të madhin në gadishullin 
Ballkanik, Liqeni i Shkodrës. Vlerat turistike të liqenit janë të mëdha, pasi aty ka një 
harmonizim të përkryer të terreneve malore, fushore e ujore, që i japin kësaj zone një 
pamje piktoreske.

Lumenjtë në relieve të ndryshëm, fushorë, kodrinorë e malorë, bjeshkë të 
pakrahasueshme në lartësi të ndryshme. Shiroka, Zogaj, Velipoja, Thethi, Razma, Boga e 
Vermoshi janë pikat turistike që njihen nga të gjithë shqiptarët, por dhe nga të huajt dhe 
çdo vit në sezone të ndryshme, por sidomos në verë, tërheqin pushues e vizitorë të shumtë 
vendas e të huaj. 

Por Shkodra ka dhe mjaft resurse të tjera, Velipoja është një qendër turistike mjaft e 
këndshme, me peizazh të larmishëm, ku ndërthuren hijeshim det, ranishtja, lumi, delta me 
ishuj, kodra, pylli, laguna, fusha, ligatinat ; vendi më i përshtatshëm për të vrojtuar zogjtë 
e Adriatikut Lindor në dunat e rërës dhe pellgjet e cekëta të ujit ; trevë me popullim të 
hershëm, tradita të pasura etno-folklorike, me fermerë dhe peshkatarë të zotë, mikpritës të 
njohur.

Duke krijuar kështu një eko-sistem të larmishëm në pikën më të afërt të transitit në pjesën 
veriore të gadishullit të Ballkanit dhe në tregun e Bashkimit Evropian (përmes rrugëve 
tokësore dhe hekurudhore). 

Këshilli i Qarkut Shkodër ka bërë përpjekje të mëdha gjatë viteve në hartimin e disa 
dokumenteve strategjike të zhvillimit, ku mund të përmendim:

⦁ Plani Hapësinor Rajonal, i projektuar me ekspertizë "Grupi Ndërkombëtar i 
Eptisa", i cili i referohet metodave që do të përdoren nga sektori publik për të 
ndikuar në shpërndarjen e aktiviteteve në hapësirë për një periudhë prej mese 20 
vjetësh. Strategjia e Zhvillimit Rajonal për Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit, 
Shkodër dhe Lezhë. 

⦁ Përmes mbështetjes së bashkëpunimit teknik gjerman (GTZ) gjatë viteve të fundit, 
rajoni i Shkodrës ka përpunuar një Koncept të Zhvillimit Rajonal, i cili shërben si 
dokumenti kryesor strategjik për Rajonin. Dokumenti i miratuar rendit pesë 
prioritetet kryesore për zhvillimin rajonal, turizmin dhe agrobiznesin, arsimin, 
trajnimin dhe ndërtimin e kapaciteteve, infrastrukturën dhe shërbimet, 
bashkëpunimin ndër-rajonal dhe bashkëpunimin me partnerët e tjerë dhe 
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mbrojtjen nga përmbytjet.

⦁ Partnerët rajonalë të UNDP Art Gold 2 Albania Programuar në bashkëpunim me 
Këshillin Rajonal, u hartua Plani Strategjik për Zhvillimin e Turizmit. Megjithëse 
në përputhje me synimet e konceptit të zhvillimit rajonal për përmirësimin e 
cilësisë së jetës për qytetarët, veçanërisht për fëmijët, Këshilli i Qarkut Shkodër, 
në bashkëpunim me UNICEF-in, zhvilloi një strategji dhe një “Plan veprimi 
rajonal për fëmijët”.

⦁ Planet e Zhvillimit Lokal (LDP)

⦁ Udhëzues për qendrat publike dhe jo-publike për trajnim profesional dhe “Studim 
për punë në treg” në bashkëpunim me Emilia Romagna, Rajoni Italian.

⦁ Strategjia për tematikën për punësim me UNDP.

⦁ Skenarët e Zhvillimit Nën-rajonal Qarku Shkodër-dokument i mbështetur dhe  
hartuar në bashkëpunim me Programin e Zhvillimit Rajonal për Zhvillimin e 
Shqipërisë së Veriut i cili ka për qëllim që të sjellë së bashku objektivat e 
përgjithshme dhe sektoriale zhvillimore të prezantuara në disa dokumente 
strategjike të Qarkut Shkodër, të hartuara nga Këshilli i Qarkut apo aktorë të tjerë, 
dhe të mbështesë zbatimin e tyre përmes lidhjes së tyre me potencialet e zhvillimit 
territorial

Rajoni i Shkodrës duke qenë, rajon ndërkufitar me tradita të lashta të shkëmbimeve 
ekonomike dhe bashkëpunimit me Rajonet e vendeve të tjera, është fokusuar në disa 
programe evropiane të bashkëpunimit ndërkufitar si dhe është i angazhuar në një proces 
intensiv të harmonizimit me disa nga programet e BE dhe ato të disa vendeve apo 
institucioneve partnere. 

Instrumentet dhe rezultatet e kësaj përpjekje janë konkretizuar duke aplikuar konkretisht 
në këto programe:

⦁ Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Ipa-Adriatik;

⦁ Projektet Strategjike; IPA CBC Shqipëri-Mali i Zi;

⦁ Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Evropa Juglindore-SEE; 

⦁ Programi Mesdhetar Interreg Med; 

⦁ SeeNet;

⦁ Programi i Zhvillimit Rajonal në Veri të Shqipërisë; 

⦁ UNDP-ILO.
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⦁ Interreg Adrion

Këshilli i Qarkut Shkodër është anëtar i disa organizmave ndërkombëtarë:

⦁ Asambleja e Rajoneve të Evropës, 

⦁ Euro-Rajoni Adriatik-Jonian 

⦁ CPMR Konferenca Periferike e Rajoneve  Bregdetare.

Projekte Konkrete

⦁ Rosa Project-Adriatic Interreg/cards-phare. New Neighborhood Program; 

⦁ Wet Sys B Project- Programme Interreg III A Italy-Albania; 

⦁ NEXT – Ipa-Adriatik CBC; 

⦁ Adriatic Governance Operational Plan (AdriGov)  Ipa Adriatik; 

⦁ Building Pathways For Tourism Cooperation Through Development Of 
Handicrafts - IPA CBC ALB-MNE; 

⦁ Common Tourist Products In International Market IPA CBC ALB-MNE; 

⦁ Youth Adrinet- IPA Adriatik CBC

⦁ 4 Pillars - IPA-Adriatik; 

⦁ Blu Net;

⦁ Cultural Heritage without Borders IPA CBC/ALB-MNE; 

⦁ Preserving NA landscape in Albania and Montenegro- IPA CBC Montenegro-
Albania 2019.

⦁ Adriaticaves - Interreg Adrion 2021;
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