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Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër

Përmbledhje Ekzekutive
Dokumenti “Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër” është hartuar në kuadër të zbatimit të
Programit të Zhvillimit Rajonal në Shqipërinë Veriore (Regional Development Program Northern Albania
– RDP); program i financuar nga Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) dhe Austrian
Development Cooperation, dhe i zbatuar nga 3 organizata, përkatësisht Swiss Intercooperation-Zvicër, OARAustri dhe Co-Plan-Shqipëri. Në kohën e përgatitjes së programit, partnerët dhe përfituesit e drejtpërdrejtë
të këtij programi u konsideruan Qarku Shkodër dhe Qarku Lezhë, Ministria e Brendshme dhe Departamenti i
Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj (sot Departamenti për Programimin e Zhvillimit, Financimit
dhe Ndihmës së Huaj), pranë Këshillit të Ministrave. Objektivi i përgjithshëm i këtij programi është nxitja e
zhvillimit të qëndrueshëm dhe të balancuar socio-ekonomik në Qarqet ku zbatohet.
Dy nga katër komponentët kryesorë të këtij programi, kanë në fokusin e tyre përkatësish ngritjen e
kapaciteteve në dy Qarqet, në lidhje me planifikimin e zhvillimit rajonal, së bashku me funksione të tjera
të deleguara, si dhe planifikimin e zhvillimit rajonal gjithëpërfshirës të kombinuar me procese buxhetimi.
Në këtë kuadër, grupi i punës i RDP ka punuar ngushtësisht me të dy Qarqet, për të identifikuar nevojat për
asistencë në çështjet e zhvillimit rajonal dhe për rritjen e kapaciteteve që kanë këto Qarqe. Si rezultat i këtij
bashkëpunimi, është hartuar ky dokument, që ka për qëllim lehtësimin e zbatimit të Konceptit të Zhvillimit
Rajonal të Qarkut Shkodër1.
“Skenarët e zhvillimit nënrajonal në Qarkun Shkodër” 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, si dhe të mbështesë zbatimin e tyre duke i lidhur me
potencialet e zhvillimit territorial. Procesi i filtrimit të këtyre strategjive dhe i identifikimit të territoreve
me potenciale të ngjashme zhvillimore, ka shërbyer si platformë për hartimin e skenarëve të zhvillimit të
nënrajoneve. Këta skenarë zhvillimi të nënrajoneve kanë qenë baza kryesore për identifikimin e projekteve
pilot, të cilat synojnë të nxisin zhvillimin rajonal/nënrajonal dhe janë të përfshirë në Planin Veprimit të
Qarkut Shkodër për periudhën kohore 2015-2017, i cili do t’i shërbejë Këshillit të Qarkut Shkodër për të
orientuar punën në funksion të zbatimit të KSZhR, përmes projekteve konkrete me qëllim nxitjen e zhvillimit
ekonomik të qëndrueshëm rajonal. Ky plan veprimi do të shërbejë gjithashtu si një instrument që ndërlidh
parashikimet e dokumenteve strategjike me potencialet e zhvillimit ekonomik në territorin e administruar
prej këtij institucioni. Përveç Planit të Veprimit, ky dokument paraqet gjithashtu, një metodologji përmes të
cilës, Këshilli i Qarkut mund të monitorojë dhe vlerësojë ecurinë e zbatimit të KSZhR-së.

1

Dokumenti i Konceptit të Zhvillimit Rajonal të Qarkut Shkodër u hartua nga Këshilli I Qarkut Shkodër me mbështetjen e GIZ në
vitin 2010
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Fjala Përshëndetëse
Të nderuar lexues,
Në përmbyllje të një pune intensive në kuadër të Programit të Zhvillimit Rajonal në Veri të Shqipërisë, ju
prezantoj një nga produktet e këtij programi, dokumentin e titulluar “Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në
Qarkun Shkodër - Për zbatimin dhe monitorimin e Konceptit Strategjik të Zhvillimit Rajonal”. Ky dokument do
të shërbejë si referencë kryesore mbi të cilën do të mbështetet puna e Qarkut Shkodër në vijim, në funksion të
zhvillimit rajonal dhe nënrajonal.
Qarku Shkodër disponon disa dokumente strategjike, të përgjithshme dhe sektoriale, përmes të cilave janë
përcaktuar qartë prioritetet zhvillimore që ka ky qark. Dokumenti “Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun
Shkodër - Për zbatimin dhe monitorimin e Konceptit Strategjik të Zhvillimit Rajonal” mbështetet mbi këto
dokumente strategjike, duke i përmbledhur ato dhe duke i plotësuar me një dimension të ri dhe shumë të
domosdoshëm: dimensionin territorial. Përmes studimit të potencialeve për zhvillim nënrajonal, është synuar
të identifikohen ato territore të cilat paraqesin potenciale si dhe sfida të ngjashme zhvillimore. Identifikimi
i nënrajoneve me potenciale të ngjashme zhvillimore është një proces shumë i rëndësishëm, i cili lehtëson
përcaktimin e masave konkrete dhe projekteve pilote të cilat do të shërbejnë si katalizatorë të zhvillimit të
nënrajoneve ku ato do të zbatohen. Përmes kësaj praktike, janë identifikuar gjithashtu edhe një sërë projektpropozimesh si pjese e Planit të Veprimit tre-vjeçar që prezantohet në këtë dokument. Do të jetë pikërisht ky Plan
Veprimi i cili do të udhëheqë përpjekjet e Qarkut Shkodër për të nxitur zhvillimin rajonal gjatë tre viteve në vijim.
Së fundi, por jo nga rëndësia, ky dokument prezanton një metodologji monitorimi për zbatimin e prioriteteve
strategjike që ka përcaktuar Qarku Shkodër, përmes disa indikatorëve të matshëm. Kjo metodologji do të përdoret
nga ne si një mjet efikas për vetëvlerësim, reflektim dhe përmirësim të punës sonë në funksion të përmbushjes së
detyrave institucionale dhe garantimit të një qeverisje rajonale sa më të harmonizuar.
Realizimi i këtij studimi do të kishte qënë i pamundur pa mbështetjen e Agjencisë Austriake për Zhvillim
(Austrian Development Agency-ADA) dhe Bashkëpunimit Zvicerran për Zhvillim (Swiss Development
Cooperation – SDC) ndaj falenderimet e para shkojnë për këta dy partnerë të rëndësishëm. Mirënjohje e
veçantë i drejtohet grupit zbatues të projektit, të përbërë nga organizatat Co-Plan, Helvetas dhe ÖAR, drejtuar
nga z.Olaf Haub si lider grupi, për profesionalizmin e treguar gjatë gjithë procesit të zbatimit të projektit,.
Ky dokument është produkt i një procesi me pjesëmarrje të gjerë, ndaj falenderoj përzemërsisht të gjithë
përfaqësuesit e institucioneve qendrore dhe vendore, organizatave jo qeveritare dhe partnerëve të tjerë që
kanë marrë pjesë në proceset konsultuese dhe kanë dhënë kontributin e tyre të çmuar në hartimin e këtij
dokumenti. Në fund, por jo nga rëndësia, dëshiroj të falenderoj gjithë stafin e Qarkut Shkodër për punën
cilësore të realizuar dhe përkushtimin që kanë treguar gjatë hartimit të këtij dokumenti.
Me respekt,
Maxhid Cungu
Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër
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Siç përcaktohen në ligjin Nr. 8652, datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”
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I. Panorama e Përgjithshme
a. Përshkrim i shkurtër i Qarkut të Shkodrës
Qarku i Shkodrës shtrihet në veri të Shqipërisë, me një sipërfaqe totale prej 3,562 km2 dhe popullsi prej 216 217
banorësh3. Në nivel pozicionimi strategjik, Qarku Shkodër paraqet mjaft interes për shkak të fqinjësisë ndërkufitare
me Malin e Zi, si pika më e afërt e transitit drejt Ballkanit Verior në rrugë tokësore dhe hekurudhore. Kjo e fundit,
si e vetmja linje hekurudhore4 ndërkufitare që ka sot Shqipëria, përbën një potencial në rritje, për zhvillimin ekonomik si pasojë e rritjes së aksesueshmërisë së rajonit. Po ashtu, projekti për të konsoliduar rrjetin rrugor ekzistues
në një korridor të rëndësishëm ndërkombëtar Adriatiko-Jonian5, i njohur ndryshe si Korridori i Kaltër, parashikon
se roli që do të ketë Qarku Shkodër në zhvillimin ekonomik kombëtar, do të jetë gjithmonë e më i rëndësishëm.

Harta 1: Pozicionimi strategjik i Qarkut Shkodër në Ballkanin jugor6

Megjithatë Qarku Shkodër mbetet një rast studimor kompleks, për shkak të përbërjes heterogjene që ka, si
3
4
5
6

Instat, Census 2011
Linjë e transportit të mallrave
Albanian Construction Portal (http://acp.al/)
Harta bazë marrë nga RDP/Co-Plan, (2014), përditësuar nga Co-Plan/Këshilli i Qarkut Shkodër dhe Këshilli i Qarkut Lezhë
gjatë hartimit të dokumenteve “Paketa e masave dhe projekteve për zbatimin dhe monitorimin e KSZhR” për këto dy
qarqe
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në aspektet fiziko-natyrore ashtu edhe në ato socio-ekonomike. Studimi “Pabarazitë Rajonale në Shqipëri”7
ka vlerësuar rreth 50 indikatorë socio-ekonomik, hapësinorë, financiarë dhe demografikë, mbi të cilat ka
ndërtuar modelin e vlerësimit të pabarazive ndërmjet rajoneve (Qarqeve) në Shqipëri. Sipas këtij studimi,
për sa i përket tipologjisë hapësinore, Qarku Shkodër ka pozicionim mesatar në raport me qarqet e tjera, duke
nënkuptuar aksesueshmëri të ulët, por në përmirësim, dhe duke theksuar diferencat në akses mes qendrave
urbane dhe vendbanimeve më të shpërndara në pjesë me relieve më të vështira në këtë qark. Po ashtu, për sa i
përket aspekteve të tjera që kanë të bëjnë me zhvillimin rajonal, Qarku Shkodër renditet i katërti sipas indeksit
të Zhvillimit Rajonal8. Megjithatë, pavarësisht disa prej treguesve ekonomikë krahasimisht të lartë, si Prodhimi
i Brendshëm Bruto për frymë (PBB/frymë) – 2321 euro/frymë, sipas të cilit Qarku Shkodër renditet përsëri i
katërti në Shqipëri, tregues të tjerë të mirëqenies ekonomike, si përqindja e lartë e papunësisë afatgjatë9,
varësia nga asistenca sociale, si dhe zvogëlimi i numrit të popullsisë si pasojë e lëvizjeve mekanike, kërkojnë
analiza dhe reflektime më të thelluara në lidhje me çështjet e zhvillimit rajonal brenda Qarkut Shkodër.
Sipas ndarjes administrative të vitit 200010, Qarku Shkodër përbëhet nga 3 rrethe –Shkodër, Malësi e Madhe
dhe Pukë- dhe 33 Njësi të Qeverisjes Vendore (NjQV), nga të cilat 5 bashki dhe 28 komuna11.
Për eri dhe në pjesën qendrore të qarkut, ndërthurjet kodrinore-malore në rrethin e Pukës dhe relievi fushor
në pjesën perëndimore dhe jug-perëndimore të qarkut (zona e Mbi-Shkodrës dhe Nën-Shkodrës). Ndërthurja
e këtij relievi me burimet e shumta ujore, si lushkak të shtrirjes së gjerë gjeografike dhe karakteristikave
natyrore, Qarku Shkodër përfshin në kufirin e vet administrativ relieve dhe gjeomorfologji të larmishme: Alpet
në vmenjtë Drin, Buna dhe Kir, liqeni i Shkodrës dhe deti Adriatik, shton edhe më tepër shumëllojshmëritë
e peizazheve dhe burimeve natyrore që mund të gjenden në këtë qark. Kështu brenda një rrezeje prej rreth
30 km, burimet natyrore ofrojnë mundësi për katër lloje turizmi: malor, bregdetar/liqenor, kulturor dhe
ekoturizëm12. Ekosistemet e zhvilluara në kontekste kaq të ndryshme, nënkuptojnë po ashtu mjedise me
mundësi të ndryshme të zhvillimit socio-ekonomik dhe mjedisor, që kanë ndikuar edhe në lëvizshmërinë
e popullsisë së këtij Qarku gjatë dy dekadave të fundit. Lëvizjet migruese të pas viteve ’90, janë orientuar
qartazi nga potencialet e ofruara të zhvillimit ekonomik dhe të punësimit, duke çuar në krijimin e qendrave
urbane me dendësi popullsie deri në 2 637 banorë/ km2 (Bashkia Shkodër) dhe zona më pak tërheqëse për
7
8

9
10
11

12

10

UNDP/EU, (2010), Pabarazitë Rajonale në Shqipëri (Regional Disparities in Albania), publikuar në kuadër të projektit
“Mbështetja e Integruar për Decentralizimin” (Integrated Support for Decentralization)
I përllogaritur në bazë të një sërë indikatorësh si: PBB/frymë, tregues bazë (që i referohen infrastrukturës rrugore, shërbimeve
shëndetësore dhe arsimore, shërbimeve të furnizimit me uje), tregues të përmirësuesit të efiçencës (tregues për biznesin,
papunësinë) dhe tregues në lidhje me faktorët e inovacionit (numri i markave tregtare, shpenzime për zhvillim dhe kërkim),
(burimi: Pabarazitë Rajonale në Shqipëri)
14.2%, Qarku i dytë me përqindjen më të lartë të papunësisë afatgjatë, pas Qarkut Durrës. Megjithatë duhet theksuar që kjo
përqindje është përgjysmuar në periudhën kohore 2001-2008 (burimi: Pabarazitë Rajonale në Shqipëri)
Ligji nr. 8653 “Për ndarjen administrative-territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë”, datë
31.07.2000
Me 31.07.2014 Kuvendi I Shqipërisë miratoi ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore
në Republikën e Shqipërisë”. Ky ligj është hartuar në kuadër të Reformës Territoriale dhe Administrative të ndërmarrë nga Qeveria e
Shqipërisë në vitin 2013-2014. Sipas këtij Ligji, Qarku Shkodër do të ketë 5 Njësi të Qeverisjes Vendore, dhe përkatësisht:
-Malësi e Madhe: që do të përfshijë njësitë Gruemirë, Kastrat, Koplik, Qendër, Kelmend, Shkrel
-Shkodër: që do të përfshijë njësitë Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Postribë, Pult, Rrethina, Shalë, Shosh, Velipojë
-Vau i Dejës: që do të përfshijë njësitë Vau i Dejës, Vig Mnelë, Bushat, Hajmel, Temal, Shllak
-Pukë: Që do të përfshijë njësitë Pukë, Gjegjan, Rrapë, Qelez, Qerret
- Fushë Arrëz; që do të përfshijë njësitë Fushë Arrëz, Iballë, Qafë Mali, Fierzë, Blerim
Kjo ndarje e re do të zbatohet pas zgjedhjeve të ardhshme vendore, në Qershor të vitit 2015. Ky ligj i paraqet Qarqet me kufijtë aktualë
që kanë. Në vijim, ky ligj do të shoqërohet edhe me dy ligje të tjera të rëndësishme: një ligj për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes
vendore dhe një ligj për decentralizimin fiskal. Këto tre ligje përbëjnë bazën mbi të cilën po reformohet qeverisja vendore, reformë e cila
padyshim prek edhe qarkun dhe rolin që ky institucion do të ketë. Megjithëse ky dokument është hartuar pa u përmbyllur ende reforma
dhe duke marrë parasysh kufijtë administrativë dhe funksionet ekzistuese të pushtetit vendor gjatë vitit 2014, zbatueshmëria e tij do të
jetë e njëjtë edhe pas zbatimit të reformës, meqënëse metodologjia e ndjekur bazohet në analizat e potencialeve nënrajonale, përtej
kufijve administrative, në funksion të zhvillimit ekonomik, i cili është dhe do të mbetet funksioni kryesor i qeverisjes në nivel rajoni.
Këshilli i Qarkut Shkodër dhe GIZ, (2010), Koncepti i Zhvillimit Rajonal
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Harta 2: QARKU SHKODËR - Kufijtë Administrativë të Njësive të Qeverisjes Vendore sipas ndarjes administrative
të vitit 2000 (© Co-Plan)

banim me dendësi prej 4.4 banorë/ km2 (Komuna Shosh)13. Megjithëse tendencat migruese në fjalë kanë qenë
të orientuara kryesisht jashtë Qarkut Shkodër, ato reflektojnë gjithashtu një densifikim të pjesës perëndimore
të këtij Qarku, kryesisht në ultësirë si dhe në qendrën Pukë-Fushë Arrës, megjithëse krahasimisht në vlera më
të vogla. Po ashtu, lëvizjet migruese tregojnë për tendenca gjithmonë e në rritje të lëvizjes së popullsisë nga
zonat rurale drejt zonave urbane, ku 44% të popullsisë së këtij Qarku banon në zona urbane14.
Harta 3: Ndryshimi i popullsisë 2001-2011, sipas komunave/bashkive15

Të gjithë këta faktorë, janë ndikuar dhe kanë ndikuar edhe në shpërndarjen e infrastrukturës fizike në Qark, me
përqendrim të shërbimeve në pjesën perëndimore dhe jug-perëndimore të Qarkut, si pasojë e përqendrimit
më të lartë të popullsisë në këto zona, si dhe të kostos më të ulët për realizimin e saj në terrene me pjerrtësi
relativisht të ulët. Të gjithë këto dinamika rrisin sfidën për nxitjen e një ekonomie të qëndrueshme dhe një
rajoni konkurrues, si dhe nënvizojnë rëndësinë për hartimin dhe zbatimin e politikave të qëndrueshme të
13
14
15

Të dhënat në lidhje me popullsinë janë marrë nga Instat (Census 2011) dhe përpunuar nga grupi i punës të angazhuar në
përgatitjen e këtij dokumenti prej RDP dhe Këshilli I Qarkut Shkodër
Të dhënat për popullsinë janë marrë nga Instat (Census 2011)
Fragment harte nga: Instat, (2014), Popullsia dhe dinamikat e saj- Horizonte të reja demografike
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Zhvillimit Rajonal për Qarkun Shkodër.
Aktualisht Qarku Shkodër disponon disa dokumente strategjike të cilat orientojnë prioritetet zhvillimore të
këtij qarku. Ndër këto dokumente, të cilat do të përmblidhen më poshtë, dokumenti me titull “Koncepti i
Zhvillimit Rajonal të Qarkut Shkodër”, hartuar nga Këshilli i Qarkut Shkodër, me mbështetjen e GIZ në vitin
2010, është ai më gjithëpërfshirësi dhe më i përditësuari, të cilit i referohet dhe ky institucion. Megjithatë
ky dokument mbetet një Koncept Strategjik, i pashoqëruar me një plan veprimi mbi të cilin të mbështeten
drejtpërdrejt përpjekjet e qarkut për ta zbatuar. Po ashtu, këtij dokumenti i mungon një metodologji monitorimi
për të mbikëqyrur zbatimin e tij. Në përmbushje të këtyre dy nevojave kryesore të Qarkut Shkodër, si rezultat i
një pune të përbashkët mes Këshillit të Qarkut Shkodër dhe programit RDP, është hartuar dokumenti që po ju
prezantojmë, ”Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal të Qarkut Shkodër.

b. Roli i Qarkut, funksionet dhe nevoja për qeverisje rajonale
Kushtetuta e Shqipërisë16 e përcakton qarkun si njësi të qeverisjes vendore, megjithëse me funksione të
ndryshme nga bashkitë dhe komunat. Sipas nenit 110 të Kushtetutës, përcaktohet funksioni kryesor i
qarkut, si: “Njësia ku ndërtohen e zbatohen politikat rajonale dhe ku ato harmonizohen me politikën shtetërore”.
Më specifikisht, funksionet e qarkut, si nivel i dytë i qeverisjes vendore, janë të përcaktuara në ligjin “Për
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”17 si dhe në ligjet sektoriale, sipas rastit. Edhe në ligjin e
sipërcituar, roli i qarkut fokusohet në hartimin dhe zbatimin e politikave rajonale dhe harmonizimin e tyre me
politikat shtetërore, si dhe në të gjithë funksionet dhe kompetencat që mund t’i delegohen nga njësitë e tjera
vendore (bashkitë dhe komunat) dhe nga qeveria qendrore.
Fillimisht, në vitin 2000 Qarku u konceptua si një institucion i cili do të koordinonte punën e disa Njësive të
Qeverisjes Vendore (bashkive dhe komunave) të ndodhura brenda territorit administrativ të Qarkut, në kuadër
të reformës së decentralizimit të pushtetit vendor. Megjithatë, edhe sot Qarqeve i mungojnë kompetencat
e duhura për të përmbushur funksionet e tyre, të cilat në disa raste janë të paqarta ose të mbivendosura
me funksione të institucioneve vendore apo institucioneve qendrore në nivel vendor. Gjithashtu, burimet
e financimit të këtij institucioni, kushtëzojnë në mënyrë të konsiderueshme zbatimin e funksioneve të
sipërcituara. Sipas nenit 18, të ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, Qarku krijon të
ardhura nga burimet e veta vendore, po ashtu edhe nga ndarja e të ardhurave kombëtare, dhe më specifikisht:
•

Të ardhurat nga burimet e veta vendore përbëhen nga:
a) transfertat e pakushtëzuara, përfshirë kuotat e anëtarësisë së komunave dhe bashkive përbërëse
b) transfertat e kushtëzuara për kryerjen e funksioneve dhe kompetencave të deleguara përkatëse
nga bashkitë dhe komunat përbërëse (kur delegohen përgjegjësi)
c) taksa dhe tatime të vendosura në nivel qarku, të përcaktuara në përputhje me ligjin
d) tarifat për shërbimet publike të kryera nga qarku

Kriteret dhe normat për krijimin dhe administrimin e të ardhurave nga burimet e veta vendore, janë të
ngjashme me ato të përcaktuara për të ardhurat nga burimet vendore të komunave dhe bashkive. Gjithashtu
të ardhurat e qarkut nga qeveria qendrore krijohen dhe administrohen sipas të njëjtës logjikë të ndjekur
për njësitë vendore, dhe konkretisht: transferta e pakushtëzuar dhe Fondi i Zhvillimit të Rajoneve që ka
zëvendësuar grantet konkuruese.
Megjithëse teorikisht kjo mënyrë financimi ngjan me atë të nivelit vendor të qeverisjes, në terma sasiore
buxheti i qarkut është i pamjaftueshëm për funksionet që ky institucion duhet të përmbushë. Taksat, tatimet
16
17
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dhe tarifat e vendosura në nivel qarku janë shumë të limituara. Në të njëjtën kohë, edhe aksesi i qarqeve
në skemat e granteve konkurruese ka qenë në rënie, si rezultat i rënies së rolit të qarkut për investime në
fushën e edukimit, shëndetit, shërbimeve sociale etj. Kështu për shembull, në vitin 2006 përqindja e granteve
konkurruese që i është dhënë Këshillave të Qarqeve ka qenë 43% e totalit, ndërkohë që në vitin 2007 ka rënë
në 15% dhe në vitin 2008 në vetëm 3%18.
Ndaj në perceptimin e përgjithshëm, aktivitetet zhvillimore të këtij institucioni gjithmonë e më shumë do të
mbështeten mbi burime të jashtme financimi si: huamarrje dhe financime të donatorëve të ndryshëm19. Qarqet
janë kryesisht të interesuar në hartimin e strategjive të zhvillimit rajonal, si dhe për zhvillimin, promovimin
e territorit dhe për zbatimin e këtyre strategjive përmes projekteve. Megjithatë kjo situatë buxhetore ndikon
drejtpërdrejt në mundësitë e qarkut për hartim, e sidomos zbatim të strategjive të zhvillimit rajonal, duke
krijuar kryesisht vështirësi në përgatitje projektesh dhe financimin apo bashkë-financimin e tyre (që shpesh
është kusht i domosdoshëm nga shumë donatorë). Kështu që në përmbushje të funksionit të vet kryesor,
si njësia ku ndërtohen e zbatohen politikat rajonale dhe ku ato harmonizohen me politikën shtetërore, një
pjesë e madhe e qarqeve në Shqipëri, përfshirë edhe Qarkun Shkodër dhe Lezhë, kanë hartuar dokumente që
orientojnë zhvillimin strategjik të qarkut. Këto dokumente, qofshin gjithëpërfshirëse apo sektoriale, synojnë
të harmonizojnë prioritetet zhvillimore të qarkut me politikat vendore, kombëtare dhe ndërkombëtare.
Megjithatë, strategjitë ekzistuese nuk ndiqen me plane konkrete veprimi, të cilat mund të udhëheqin
zbatimin e tyre, dhe mbeten në nivel politikash përgjithësuese dhe të pazbatuara. Po ashtu, pavarësisht se
në shumë ligje sektoriale shprehet detyrimi që kanë institucionet vendore në zbatimin e strategjive rajonale,
Qarku nuk disponon instrumente për të siguruar ndjekjen dhe zbatimin e tyre në nivel vendor, duke ritheksuar
edhe njëherë domosdoshmërinë e hartimit dhe zbatimit të projekteve rajonale nga ky institucion.
Pavarësisht se roli i Qarkut mbetet akoma i paqartë, ky dokument është hartuar në një periudhë shumë të
rëndësishme për sa i përket rikonceptimit të qeverisjes në nivel vendor dhe rajonal, përmes hartimit dhe
zbatimit të Reformës Administrative dhe Territoriale nga Qeveria Qendrore. Megjithëse Reforma nuk është
shprehur qartë, në momentin e hartimit të këtij dokumenti, në lidhje me rolin që do të ketë Qarku, studimet
e bëra në kuadër të saj, theksojnë nevojën e qeverisjes rajonale në Shqipëri. Në këtë këndvështrim, duhet
theksuar ndryshimi mes nivelit të ndërmjetëm të qeverisjes dhe qeverisjes rajonale:
Këto dy nivele kanë ndryshime thelbësore konceptuale. Niveli i dytë i qeverisjes vendore, që
‘duhej/mund të kishte qenë’ Qarku i sotëm, ka për qëllim të ofrojë ato shërbime publike që
prekin drejtpërdrejt cilësinë e jetës së qytetarëve dhe që nuk arrijnë të krijojnë ekonomi shkalle
në nivelin e parë… Niveli i ndërmjetëm i qeverisjes, ose Rajoni, në parim nuk i ka në fokus (të
drejtptërdrejtë) këto lloj shërbimesh bazë. Rajoni ofron funksione që në thelbin e tyre realizojnë
një menaxhim të territorit dhe burimeve me qëllim rritjen e zhvillimit ekonomik në mënyrë të
qëndrueshme, pra duke mbrojtur burimet natyrore.20
Megjithëse ende është e paqartë nëse dhe si do të organizohet niveli rajonal i qeverisjes në Shqipëri, dhe
nëse ky rol do t’i atribuohet Qarkut, ky dokument është shkruar në funksion të këtij niveli qeverisës dhe e
ka fokusin në nxitjen e zhvillimit ekonomik rajonal në mënyrë të qëndrueshme. Ky dokument, si suplement
i domosdoshëm i Konceptit të Zhvillimit Rajonal që Qarku disponon, siç do të shpjegohet edhe më poshtë,
do t’i shërbejë institucionit i cili do të merret me qeverisje rajonale (nëse do të ketë një të tillë pas zbatimit
të Reformës Territoriale Administrative) ose Qarkut aktual, nëse do të ruhet status quo-ja. Në rastin e dytë,
Qarku fokuson punën e vet në funksion të nxitjes të zhvillimit ekonomik rajonal, pavarësisht se ky nuk është
shprehimisht funksioni kryesor i tij sipas legjislacionit aktual. Po ashtu, në rastin e dytë, ky dokument do të
shërbejë si plan veprimi për institucionin e qarkut, kryesisht për ato departamente të cilat kryejnë funksionet
18
19
20

UNDP/EU, (2011) Shqipëria – Kapacitetet e Zhvillimit Rajonal në bazë, Një studim mbi vlerësimin institucional (Albania –
regional development capacities on the ground, An institutional assessment study)
Idem
RDP/Co-Plan, (2014), Rajonalizimi i Shqipërisë – Reforma qeverisëse, administrative dhe territoriale që i duhet Shqipërisë në
nivel rajonal.
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ekskluzive në qark, sipas organigramës së mëposhtme:
Grafiku 1 Organigrama e Qarkut Shkodër

c. Situata aktuale e planifikimit strategjik në Qark
Ky dokument do të shërbejë si suplement i domosdoshëm i dokumentit të Konceptit të Zhvillimit Rajonal
të Qarkut Shkodër. Megjithatë, ky dokument synon po ashtu të harmonizojë edhe rekomandimet të cilat
burojnë nga dokumente të tjera strategjike, të cilat adresojnë specifikisht çështjet e qeverisjes rajonale apo
Qarkun Shkodër; duke filluar nga dokumente strategjike që japin udhëzime për qeverisjen rajonale në vendet
e Evropës jug-lindore dhe të Ballkanit perëndimor, deri te dokumentet sektoriale të cilat adresojnë një çështje
të caktuar në Qarkun Shkodër.
Më poshtë do të jepet një përshkrim i shkurtër i dokumenteve të referuar:
•

Strategjia 2020 e Evropës Jug-Lindore – Punësimi dhe prosperiteti në një këndvështrim Evropian (BE/
Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal)21:
Ky dokument është hartuar në vitin 2011, si përgjigje ndaj kërkesës së qeverive të vendeve të Ballkanit
Perëndimor, nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal në bashkëpunim me qeveritë e vendeve të këtij rajoni, për
përgatitjen e një dokumenti në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me konkurrencën rajonale dhe strategjitë e
rritjes. Ky dokument fokusohet në pesë shtylla të modelit të ri zhvillimor:
Rritje e Integruar – me fokus Tregjet Rajonale, ekonominë e orientuar drejt eksportit dhe investimeve të
huaja, etj.
Rritje e Zgjuar – me fokus rritjen e konkurrueshmërise Rajonale, udhëheqjen nga njohuria dhe novacioni
dhe bazuar në kapitalin njerëzor, teknologjitë moderne të komunikimit dhe industritë kreative
Rritje e Qëndrueshme – me fokus në infrastrukturën dhe energjinë e qëndrueshme, në përdorimin me
efikasitet dhe ndjeshmëri të burimeve, sidomos atyre natyrore
Rritje Gjithëpërfshirëse – me fokus avancimin përtej një shoqërie përjashtuese drejt një situate ku të gjithë
përfitojnë nga zhvillimi në mënyrë të drejtë
Qeverisje në funksion të rritjes - me fokus qeverisjen transparente, funksionale dhe efikase
21
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• Strategjia e Bashkimit Evropian për Euro Rajonin Adriatik – Jon EUSAIR (BE/Adrigov Operational Plan)
Eurorajoni Adriatik - Jonian (EAI) është një shoqatë e themeluar për promovimin e bashkëpunimit
Ndërkombëtar dhe ndër rajonal mes rajoneve dhe autoriteteve lokale të vendeve të pellgut të Adriatikut dhe
të Jonit. Në këtë kuadër është hartuar Strategjia e Bashkimit Evropian për Euro Rajonin Adriatik-Jon EUSAIR,
në të cilën theksohen 4 shtylla zhvillimore, të cilat janë marrë parasysh gjatë hartimit të Planit të Veprimit:
1.
2.
3.
4.

Udhëzime drejt zhvillimit detar dhe të produkteve detare përmes risive
Lidhja e rajonit përmes transportit dhe infrastrukturës
Ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit
Rritja e atraksionit rajonal

Rekomandimet specifike të disa prej këtyre shtyllave janë marrë parasysh gjatë vlerësimit të projekt ideve,
si pjesë e Planit të Veprimit të Qarkut Shkodër, kryesisht ato që kanë të bëjnë me alternativat e transportit
të qëndrueshëm, mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit dhe rritjen e atraksionit rajonal, në rastin konkret
përmes turizmit.
Në nivel kombëtar, ka disa dokumente që adresojnë çështje që kanë të bëjnë me zhvillimin rajonal apo sektorë
specifikë, që janë relevantë për qarkun. Dokumentet kryesore të referuara gjatë punës për hartimin e këtij
dokumenti janë:
•

Draft-strategjia Kombëtare për Turizmin (Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit)

Kjo draft – strategji e fokuson interesin e zhvillimit të sektorit të turizmit në 5 fusha kryesore:
•
•
•
•
•

Fusha kryesore 1: Përzgjedhja strategjike e llojeve të turizmit dhe produkteve turistike që do të krijohen
Fusha kryesore 2: Marketingu
Fusha kryesore 3: Krijimin e kushteve të përgjithshme kryesore për lehtësinë e hyrjes, informacionin
          dhe sigurinë e vizitorëve
Fusha kryesore 4: Shërbimet cilësore
Fusha kryesore 5: Korniza institucionale dhe e zbatimit

Skenarët e zhvillimit nënrajonal në lidhje me sektorin e turizmit si dhe Draft-strategjia Kombëtare për
Turizmin kanë qenë dy faktorët ndikues kryesorë në procesin e përzgjedhjes së projekt propozimeve pjesë e
Planit të Veprimit për zbatimin e KSZhR të Qarkut Shkodër. Nga draft-strategjia, tre kanë qenë fushat kryesore
tek të cilat janë fokusuar propozimet e Planit të Veprimit:

Fusha kryesore 1:
Përzgjedhja strategjike e llojeve të turizmit dhe produkteve turistike që do të krijohen
Drejtimet strategjike të përcaktuara në këtë fushë janë turizmi bregdetar, turizmi kulturor, turizmi i natyrës
dhe rural si dhe produkte të veçanta turistike. Të gjithë këto drejtime strategjike janë shoqëruar me masa
strategjikë përkatëse, që kanë të bëjnë me mirëmenaxhimin e destinacioneve, marketimin e tyre, ngritjen e
një sistemi planifikimi për zonat turistike, nxitjen e krijimit të ambienteve tërheqëse në këto zona, pajisjen
me infrastrukturën dhe sinjalistikën e nevojshme, mbështetjen e bizneseve që operojnë në këtë sektor,
standardizimin dhe certifikimin e shërbimeve, etj. Këto masa kanë qenë prioritare edhe gjatë përzgjedhjes së
projekteve të sektorit të turizmit për Planin e Veprimit të Qarkut Shkodër.

Fusha kryesore 2:
Marketingu
Kjo fushë kryesisht i referohet masave strategjike që kanë të bëjnë me për përmirësimin e strukturës së
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marketingut dhe ekspertizës për të, ndërmarrjen dhe përmirësimin e instrumenteve të planifikimit dhe
studimeve të tregut, mbështetjen e punës profesionale në gjithë nivelet, veprimtaritë lidhur me marketingun
dhe krijimin e produkteve të marketingut. Këto aspekte janë pjesë kyçe të disa projekteve të përzgjedhura
si pjesë e Planit të Veprimit të Qarkut Shkodër, me qëllim krijimin dhe promovimin e produkteve turistike,
duke identifikuar dhe forcuar atraksionet turistike të nënrajoneve me potenciale më të larta për zhvillimin e
turizmit në qark.

Fusha kryesore 3:
Krijimi i kushteve të përgjithshme kryesore për lehtësinë e hyrjes, informacionin dhe sigurinë e vizitorëve
Kjo fushë parashikon kryesisht përmirësimin e lehtësisë së aksesit, shërbimet turistike për vizitorët në destinacionet
dhe pikat kryesore turistike, zbatimin e kushteve dhe rregulloreve që garantojnë sigurinë dhe mbrojtjen e
konsumatorit. Për sa i përket kësaj fushe, projekt idetë e përzgjedhura në kuadër të zhvillimit të sektorit të turizmit,
si pjesë e Planit të Veprimit të Qarkut Shkodër, janë fokusuar në lehtësimin e aksesit përmes përmirësimit të
infrastrukturave të gjelbra, me fokus infrastrukturat e pedalimit, dhe sinjalistikës përkatëse.
Pra në përmbledhje, masat në të cilat është fokusuar Plani i veprimit i Qarkut Shkodër kanë të bëjnë kryesisht
me ngritjen e një sistemi planifikimi për zonat turistike (me fokus nënrajonet me potencial turistik bregdetar
dhe malor), rritjen e aksesit të tyre përmes infrastrukturës dhe sinjalistikës së nevojshme, me fokus zonat
turistike ndërkufitare. Po ashtu, në nivel marketingu, fokusi ka qenë në krijimin e produkteve të marketingut
dhe ngritjes së kapaciteteve në këtë aspekt. Ngritja e kapaciteteve për burimet njerëzore të angazhuara në
këtë sektor, përbën gjithashtu një aspekt të rëndësishëm të zhvillimit të këtij sektori që është reflektuar në
Planin e Veprimit të qarkut, jo vetëm si instrument në funksion të rritjes së sektorit por edhe në funksion të
promovimit të një ekonomie sa më gjithëpërfshirëse.
• Plani Rajonal Shkodër – Lezhë 2005-2020 (KE/EPTISA)22
Ky plan rajonal synon të zhvillojë një qasje shumë dimensionale të zhvillimit rajonal, duke u fokusuar në pesë
çështje kryesore:
1. Krijimi i parcelave të ndërtueshme, për të përmbushur nevojat zhvillimore aktuale dhe për t’i paraprirë atyre të ardhshme
2. Infrastruktura strategjike (rrugë, transport publik, ujësjellës/kanalizime dhe energji)
3. Strategji e zhvillimit ekonomik si lokomotiva e përcaktimit të prioriteteve në dy çështjet e sipërpërmendura
4. Strategji mjedisore për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm
5. Zbatimi i propozimeve që kanë të bëjnë me organizimin institucional
Ndonëse ky dokument është hartuar në një kontekst zhvillimor të ndryshëm nga i sotmi, dhe mbështetet
mbi hipoteza të pazbatuara në vijim, përsëri mbetet një dokument strategjik i rëndësishëm që ka analizuar
disa koncepte zhvillimore të cilat kanë ndikuar dhe vazhdojnë të ndikojnë në zhvillimin e këtyre dy qarqeve:
•
•

Efekti i zonave ‘Ndërkufitare’
Efekti i ‘Tiranës’

Këto dy efekte janë faktorët që kanë ndikuar zhvillimin ekonomik të Qarkut Shkodër dhe Lezhë, duke rezultuar
në tregues më të lartë ekonomik në njësitë që janë ndërkufitare në Shkodër dhe njësitë më në afërsi të Tiranës,
në Qarkun Lezhë, duke evidentuar gjithashtu edhe inferioritetin ekonomik të zonave më të izoluara. Në këtë
fazë ky plan parashtron një nga dilemat kryesore të politikëbërjes, nëse paratë duhet të ndjekin nevojën- pra të
fokusohen investimet në zonat më të margjinalizuara - apo nevoja duhet të ndjekë paratë – pra të investohet
në zona me potencial më të lartë zhvillimi dhe kthyeshmërie të investimeve, që mund të kthehen në zona
22
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tërheqëse për migrim të brendshëm. Argumenti që prezanton ky plan në përgjigje të kësaj dileme, është që
në zonat drejt ‘tkurrjes’ duhet lehtësuar zhvendosja e popullsisë, ndërsa në zonat në rritje duhet mbështetur
zhvillimi meqenëse në këto zona impakti i kësaj mbështetjeje do të jetë më i gjerë dhe më substancial. Për këtë
arsye është më e volitshme mbështetja e ekonomisë vendase, me fokus korridorin Lezhë-Shkodër-Podgoricë,
si konkurrues ndaj atij Lezhë-Tiranë, që do të margjinalizonte Qarkun Shkodër, dhe prandaj resurset duhen
përqendruar në këtë drejtim. Ky është koncepti kryesor që ka përqafuar puna për hartimin e Planit të Veprimit
me Qarkun Shkodër, duke u fokusuar në ndërhyrje që do të maksimizojnë potencialet ekonomike ekzistuese,
në vend të ndërhyrjeve që synojnë të simulojnë potenciale që nuk ekzistojnë.
• Plani Rajonal i Veprimit në Mjedis (REC)23
Objektivi i këtij Plani është mbështetja e Qeverisë për të përmbushur kriteret e zhvillimit të qëndrueshëm
të Shqipërisë, në përputhje me kërkesat e BE-së në fushën e mjedisit, me fokus kryesor deltën e lumit Drin
në Qarqet Shkodër – Lezhë. Në këtë kuadër, ky plan ka analizuar dhe propozuar ndërhyrje strategjike në
6 fusha kryesore: Gjeologjia dhe Energjia, Hidrologjia, Agrikultura dhe Peshkimi, Biodiversiteti dhe Zonat e
Mbrojtura, Planifikimi i territorit dhe Dinamikat njerëzore, si dhe Turizmi. Parashikimet e planit të veprimit të
këtij dokumenti janë integruar me planin e veprimit të hartuar të Qarkut Shkodër, përmes përfshirjes së disa
projekt propozimeve që vijnë nga Plani Rajonal i Veprimit në Mjedis, në Planin e Veprimit të Qarkut Shkodër,
duke u fokusuar kryesisht në projekte që kanë të bëjnë me menaxhimin e Pellgut Ujëmbledhës të lumit Drin,
disiplinimin e shkarkimit të ujërave nga KUL Zadrimë në lumin Drin, etj.
• Studim mbi zonat funksionale në Shqipëri (DLDP)24
Studimi i hartuar në funksion të fazës së tretë të programit DLDP, ka për qëllim studimin e pesë Qarqeve në Shqipëri,
duke aplikuar konceptin e Zonave Funksionale, si një ushtrim për identifikimin e NjQV-ve partnere, të cilat mund
të bëhen qendrat e dinamikave të zhvillimit rajonal dhe mund të shërbejnë si modele për efikasitet në dhënien
e shërbimeve publike. Koncepti i Zonave funksionale synon të identifikojë hapësira (të cilitdo nivel – vendor
apo rajonal) në të cilat ndodhin ndërveprime të caktuara, me karakter kryesisht socio-ekonomik, dhe të cilat jo
domosdoshmërish përkojnë me ndarjet administrative apo historike. Me qëllim identifikimin e zonave funksionale
në pesë qarqet e studiuara, janë marrë parasysh disa indikatorë: indikatorët ekonomikë me fokus punësimin dhe
konsumin, indikatorët që kanë të bëjnë me aksesin ndaj shërbimeve me fokus shëndetësinë dhe arsimin, indikatorët
që kanë të bëjnë me qeverisjen me fokus bashkëpunimin ndërvendor. Megjithëse metodologjia e ndjekur gjatë
analizave të potencialeve të zhvillimit ekonomik nënrajonal është e ndryshme nga ajo e ndjekur për identifikimin
e zonave funksionale, për grupin e punës RDP/Këshilli i Qarkut Shkodër kanë qenë me interes gjetjet e studimit të
DLDP, të cilat japin një panoramë në lidhje me marrëdhëniet e ndërvarësisë të njësive vendore aktuale në qark, duke
iu referuar kritereve të përcaktuara paraprakisht.
Në përfundim të këtij studimi, janë arritur konkluzionet e mëposhtme për Qarkun Shkodër, të cilat janë marrë
parasysh gjatë studimit të potencialeve nënrajonale që do të prezantohen në vijim të këtij dokumenti:
1. Rrethi i Pukës dhe i Malësisë së Madhe i përkasin modeleve të organizimit monocentrike, ndërsa
Rrethi i Shkodrës i përket modelit të organizimit policentrik.
2. Rrethi i Pukës përbëhet nga një Zonë Funksionale, me qendër qytetin e Pukës.
3. Rrethi i Malësisë së Madhe përbëhet nga një Zonë Funksionale me qendër qytetin e Koplikut.
Megjithatë, duhet marrë në konsideratë efekti gjithmonë e në rritje i zonës ndërkufitare me Malin
e Zi, i cili mund të forcojë rolin e komunës së Kastratit dhe Kelmendit në këtë rreth, me hapjen e një
pike të re kufitare.
4. Rrethi i Shkodrës përbëhet nga katër Zona Funksionale:
23
24
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•
•
•
•
•

Shkodër (Bashkia Shkodër dhe komunat Rrethina dhe Ana e Malit)
Nënshkodër (Bushat, Bërdicë, Dajc,Velipojë) me Bushatin si qendër.
Zadrimë (Vau I Dejës, Guri i zi , Hajmel dhe Vig Mnelë nga Qarku Shkodër, së bashku me Dajçin
dhe Blinishtin nga Qarku Lezhë) me Vaun e Dejës si qendër.
Postribë-Dukagjin. (Postribë, Kir, Shllak, Shohs, Shalë, Temal) me qendër Postribën.
Koncepti strategjik i zhvillimit rajonal (GIZ/ Këshilli i Qarkut Shkodër)25

Koncepti Strategjik i Zhvillimit Rajonal është hartuar nga Këshilli i Qarkut Shkodër, me mbështetjen e GIZ,
si instrumenti kryesor i planifikimit strategjik, që vendos parimet dhe prioritetet kryesore mbi të cilat do të
orientohet zhvillimi i Qarkut Shkodër gjatë viteve në vijim. “Paketa e masave dhe projekteve për zbatimin dhe
monitorimin e KSZhR të Qarkut Shkodër” ndërtohet mbi këtë Koncept Strategjik Zhvillimi Rajonal dhe synon
të lehtësojë zbatimin dhe monitorimin e zbatimit të tij. Koncepti Strategjik i Zhvillimit Rajonal parashtron
pesë fusha veprimi, të cilat përkojnë me prioritetet e zhvillimit të përcaktuara nga Këshilli i Qarkut Shkodër
për territorin e administruar prej tij. Për secilën nga këto pesë fusha prioritare, është përcaktuar qëllimi
strategjik në nivel rajonal, si dhe masat dhe nënmasat në funksion të zbatimit të këtij Koncepti Strategjik.
Fushat prioritare të përcaktuara nga KSZhR-ja janë:
1.
2.
3.
4.
5.

Arsimi, trajnimi dhe ndërtimi i kapaciteteve
Infrastruktura dhe Shërbimet
Turizmi dhe agrobiznesi
Bashkëpunimi Ndër-rajonal dhe me partnere te tjerë
Mbrojtja nga përmbytjet

Po ashtu, pjesë e KSZhR-së është edhe Shtojca, e hartuar në formatin e një Plani Veprimi, i cili përcakton, në
terma kohorë, zbatimin e masave dhe nënmasave, brenda intervalit 2010-2015. Po ashtu, kjo Shtojcë përfshin
edhe një listë projekt-idesh, si shembull mbi të cilin Qarku mund të hartojë propozimet e veta.
Ky plan veprimi, i hartuar për intervalin kohor 2010-2015, ka pasur vështirësi në zbatim. Kjo vjen kryesisht
për dy arsye: (i) ngarkesa e tepërt që ka, po të merren parasysh burimet e kufizuara njerëzore dhe financiare
që disponon qarku, dhe (ii) mos-përcaktimi i instrumenteve specifike (projekteve) përmes të cilave do të
zbatohen parashikimet e masave dhe nënmasave. Projektet e dhëna si shembuj në Shtojcën e KSZhR-së,
nuk janë bërë pjesë e planit të veprimit dhe nuk paraqesin realisht projektet më prioritare për t’u vënë në
zbatim gjatë këtij intervali kohor, por janë thjesht një shembull sesi mund të hartohen projekte në kuadër
të KSZhR-së. Për këtë arsye, si dhe për të përditësuar Planin e Veprimit për institucionin e Qarkut, Këshilli i
Qarkut Shkodër, me mbështetjen e ekspertëve të RDP-së, ka hartuar këtë dokument që përmban një Plan të
zbatueshëm Veprimi dhe strategji monitorimi për KSZhR-në.
•

Plani Strategjik për Turizmin e Qëndrueshëm në Qarkun e Shkodrës (UNDP ART GOLD 2 Albania,
TEULEDA, Këshilli i Qarkut Shkodër)26
Qëllimi kryesor i Planit Strategjik për Turizmin e Qëndrueshëm në Qarkun Shkodër, siç përcaktohet në hyrje
të këtij dokumenti, është të nxisë një zhvillim të ekuilibruar dhe endogjen të turizmit të zonës dhe të rrisë
vlerën e qarkut si destinacion turistik, duke forcuar identitetin e tij unik kulturor, social, mjedisor e ekonomik,
si dhe burimet e tij njerëzore. Ky dokument strategjik sektorial, ka përcaktuar vizionin strategjik të zhvillimit
të turizmit në Qarkun Shkodër, për arritjen e të cilin janë hartuar tre udhëzues strategjikë, së bashku me 24
veprime të rekomanduara në zbatim të tyre:
1. Kualifikimi dhe diversifikimi i ofertës turistike
2. Përmirësimi i cilësisë në zonat turistike
25
26
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3. Zhvillimi i prodhimeve tipike rurale dhe artizanatit
Si rezultat i këtij procesi, Plani Strategjik për Turizmin e Qëndrueshëm ka hartuar 8 paketa projektesh, nga të
cilat janë përzgjedhur 2 paketa si pjesë e Planit të Veprimit të Qarkut Shkodër, për periudhën kohore 20152017 dhe një sërë projektesh të tjera në fushën e turizmit të cilat adresojnë çështje të evidentuara nga 6
paketat e mbetura.

d. Qëllimi i dokumentit “Skenarët e zhvillimit të nënrajoneve në Qarkun Shkodër” dhe metodologjia e hartimit të tij
Gjatë takimeve dhe konsultimeve mes ekspertëve të programit RDP dhe Këshillit të Qarkut Shkodër, ku u
analizua situata zhvillimore të Qarkut Shkodër, si dhe dokumentet strategjike ekzistuese dhe funksionet e
këtij institucioni, u pa i nevojshëm hartimi i këtij dokumenti, që do t’i shërbejë Qarkut Shkodër, si:
•
•
•

Instrument që ndërlidh parashikimet e dokumenteve strategjike me potencialet e zhvillimit ekonomik
në territorin që ky institucion administron
Plan Veprimi mbi të cilin institucioni i Këshillit të Qarkut do të orientojë veprimtarinë e vet në nxitjen e
zhvillimit ekonomik për 3 vitet e ardhshme
Instrument për të monitoruar zbatimin e KSZhR-së

Nevoja për të punuar dhe hartuar këtë dokument, ka ardhur si rezultat i disa faktorëve, që synohen të
adresohen në këtë dokument. Fillimisht, institucioni i Këshillit të Qarkut Shkodër, ka, si një nga funksionet
kryesore, harmonizimin e politikave të nivelit qendror me atë vendor. Megjithatë, ndërsa ekzistojnë një sërë
dokumentesh strategjike të cilat synojnë të udhëheqin zhvillimin e këtij qarku, apo të sektorëve specifikë
të tij, Këshillit të Qarkut Shkodër i mungon një Plan Veprimi, i cili të ketë harmonizuar vertikalisht dhe
horizontalisht, të gjithë këto dokumente strategjike.
Po ashtu, shumica e këtyre dokumenteve strategjike ekzistuese, përcakton prioritetet zhvillimore të qarkut,
sipas sektorit që ato mbulojnë, apo në mënyrë gjithëpërfshirëse. Megjithatë, pjesa më e madhe e tyre, japin
referenca të mjegullta në lidhje me identifikimin e potencialeve ekonomike në territor dhe në hartimin e
strategjive të zhvillimit ekonomik rajonal dhe nënrajonal me dimensionet territoriale përkatëse. Ky dokument,
para së gjithash, ka identifikuar këto potenciale ekonomiko-territoriale, duke hulumtuar në dokumentet
strategjike ekzistuese dhe përmes takimeve dhe konsultave me aktorë dhe specialistë të ndryshëm të Qarkut
Shkodër. Mbi bazën e tyre, janë përcaktuar nën-rajonet me potenciale të ngjashme zhvillimi të qëndrueshëm
ekonomik. Identifikimi i këtyre nënrajoneve dhe skenarëve të mundshëm të zhvillimit të këtyre potencialeve
ekonomike, është një element i domosdoshëm mbi të cilin mbështetet Plani i Veprimit, i cili propozon Projekte
konkrete Zhvillimore Rajonale, të cilat do të shërbejnë si katalizatorë për nxitjen e këtyre potencialeve
ekzistuese. Pra në këtë mënyrë, është synuar që Plani i Veprimit të mos jetë thjesht i përbërë nga një listë
projektesh prioritare, por edhe të ndërlidhë këto projekte me njëri-tjetrin dhe me projekte të zbatuara më
parë në terren, në funksion të një skenari zhvillimor nënrajonal.
Së fundmi, ky dokument shërben edhe si një instrument monitorimi i zbatimit të KSZhR-së, duke përcaktuar
një metodologji, e cila do të aplikohet periodikisht nga Qarku, me qëllim matjen e suksesit në zbatimin e
prioriteteve të përcaktuara.
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II. Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal
a. Koncepti i ‘nënrajonit’ dhe rëndësia e tij në planifikim rajonal
Fillimisht, është e rëndësishme të sqarohet diferenca e zbutjes së pabarazive rajonale përmes zhvillimit
rajonal dhe përmes transfertave financiare të ndryshme dhe subcencioneve qeveritare, dhe qasjen që ka
ky dokument si një udhëheqës drejt zhvillimit të qëndrueshëm rajonal dhe nënrajonal. Zhvillimi rajonal
përfaqëson kapacitetin e një rajoni në prodhimin dhe tregtimin e të mirave dhe shërbimeve; pra e thënë
thjesht, kapacitetin që kanë banorët e tij për të rritur të ardhurat. Zbutja e pabarazive rajonale përmes nxitjes
së zhvillimit rajonal, synon identifikimin e potencialeve ekonomike të rajonit dhe nxitjes së zhvillimit të
tyre. Ndërsa zbutja e pabarazive rajonale përmes transfertave financiare, synon zbutjen e pabarazive të të
ardhurave të banorëve në zona të ndryshme por jo domosdoshmërish zhvillimin rajonal. Eksperienca botërore
në lidhje me transfertat financiare dhe subvencionet qeveritare që nuk marrin parasysh potencialet ekonomike
konkrete të zonave drejt të cilave janë destinuar, dhe synojnë të simulojnë artificialisht zhvillime ekonomike,
ka treguar që këto iniciativa janë jetëshkurtra dhe të paqëndrueshme. Ndaj, hapi i parë që duhet ndërmarrë,
kur bëhet fjalë për zhvillim ekonomik rajonal, është identifikimi i potencialeve ekzistuese ekonomike. Ky
dokument, që ka për qëllim përpilimin e Planit të Veprimit të Qarkut, është hartuar duke synuar nxitjen e
zhvillimit ekonomik rajonal si instrumenti më i qëndrueshëm për zbutjen e pabarazive në vend. Ndaj, në
qendër të këtij dokumenti është identifikimi i potencialeve ekonomike, i potencialeve territoriale rajonale e
nën-rajonale si dhe nxitja e tyre përmes projekteve pilote.
Zhvillimi rajonal, nga natyra është sfidues dhe shumëdimensional. Për shkak të këtij kompleksiteti, analizat
rajonale mund të orientohen drejt segmentimit sipas sektorëve të veçantë, (ekonomik, mjedisor, social, etj)
si dhe nënrajoneve të veçanta. Në kuptimin e këtij dokumenti, nënrajon me potenciale të ngjashme zhvillimi
ekonomik do të thotë identifikimi sipërfaqeve territoriale të cilat, pavarësisht përkatësive administrative,
funksionojnë si njësi të integruara për sa i përket resurseve natyrore apo njerëzore që kanë, në një sektor të
caktuar. Identifikimi i këtyre nënrajoneve me potenciale të ngjashme për zhvillim, është thelbësor në procesin
e planifikimit rajonal, dhe një funksion i rëndësishëm që mund të kryhet në nivel rajonal, si një parakusht për
hartimin e skenarëve të zhvillimit nënrajonal, të cilat plotësojnë strategjitë zhvillimore me dimensionin territorial.
Tentativa për të studiuar qarkun përmes nënrajoneve nxitet nga disa arsye:
•

•
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Identifikimi i nënrajoneve me potenciale të ngjashme zhvillimi, rrit impaktin e projekteve të cilat
mund të zbatohen në to, në funksion të potencialeve ekonomike që kanë këto nënrajone. Për
shembull, zbatimi i një projekti me fokus ekoturizmin krijon efekt domino më të gjerë në një
nënrajon ku ka potenciale më të mëdha për zhvillimin e ekoturizmit, sesa në një nënrajon ku vetëm
një njësi vendore e ka këtë potencial.
Identifikimi i i këtyre nënrajoneve lehtëson edhe identifikimin e nevojave për bashkëpunim
ndërvendor apo ndër-rajonal dhe koordinim në Qark.

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
•
•

Meqenëse nënrajoni funksionon si një organizëm, identifikimi i tyre sjell edhe lehtësira në
planifikimin e infrastrukturave dhe transportit për këto zona, duke i bërë ato më kosto -efikase.
Për zbutjen e pabarazive përmes identifikimit dhe maksimizimit të potencialeve ekonomike të
aseteve ekzistuese në zona me burime të pakta ekonomike.

Me qëllim identifikimin e nënrajoneve me potenciale të ngjashme zhvillimore, si fillim grupi i punës pranë
Këshillit të Qarkut Shkodër, me mbështetjen e RDP, ka identifikuar sektorët kryesorë ekonomikë të këtij qarku.
Sektorët e identifikuar përfshijnë: Bujqësi/Blegtori, Turizëm dhe Mjedis. Dy sektorët e parë përfaqësojnë
sektorët kryesorë ekonomikë të këtij rajoni, me impakt të konsiderueshëm territorial. Gjithashtu, me qëllim
hartimin e projekteve sa më të qëndrueshme, si dhe në linjë me Konceptin Strategjik të Zhvillimit Rajonal të
këtij qarku, grupi i punës vendosi të analizojë edhe aspektin Mjedisor, duke identifikuar nënrajonet të cilat
kanë asete të rëndësishme natyrore dhe/ose nënrajonë të cilat ndajnë probleme të ngjashme mjedisore.
Ndikimet territoriale të secilit sektor u analizuan duke ndjekur metodologjinë dhe kriteret e prezantuara
më poshtë, me qëllim identifikimin e nënrajoneve të cilat ndajnë karakteristika të ngjashme në secilin
sektor. Identifikimi i këtyre nënrajoneve u ndoq nga hartimi i skenarëve të zhvillimit për secilin nënrajon
të identifikuar në secilin sektor. Këto skenarë zhvillimi, janë jo vetëm baza për përzgjedhjen apo hartimin e
projekt propozimeve që janë përfshirë në Planin e Veprimit të Qarkut Shkodër, por gjithashtu shërbejnë për
të lidhur Konceptin e Zhvillimit Rajonal të Qarkut Shkodër me territorin. Ndërkohë që Koncepti i Zhvillimit
Rajonal të Qarkut Shkodër ka identifikuar Fushat Prioritare të zhvillimit dhe ka detajuar masat që duhet të
ndërmerren, skenarët e zhvillimit nënrajonal lidhin këto masa me territorin ku ato mund të aplikohen për
të arritur një impakt sa më të konsiderueshëm rajonal/nënrajonal. Tre sektorët e përzgjedhur si tematika të
analizave, përfshijnë në vetvete komponentë në përputhje të plotë me Fushat Prioritare të përcaktuara në
KSZhR të Qarkut Shkodër. Kështu për shembull, sektori i bujqësi/blegtorisë ka elemente të cilat mbulohen nga
fusha prioritare “Turizmi dhe agrobiznesi” dhe elemente të tjera, që mund të kenë më tepër lidhje me fushën
prioritare “Infrastruktura dhe shërbimet” apo “Mbrojtja kundër përmbytjeve”.
Qëllimi kryesor i këtij procesi ka qenë identifikimi i nënrajoneve me potenciale të ngjashme zhvillimi, hartimi
i skenarëve të zhvillimit dhe mënyrave të ndërhyrjes në to, dhe finalizmi i këtij procesi përmes identifikimit të
projekt ideve pilot të në shërbim të nxitjes së zhvillimit ekonomik në këto nënrajone.
Për realizimin e këtij ushtrimi, në Qarkun Shkodër është hartuar një bazë të dhënash hapësinore duke
përdorur programin Quantum GIS. Kjo bazë të dhënash synon dokumentimin dhe mbivendosjen e shtresave
të ndryshme të informacionit, të cilat janë marrë parasysh gjatë analizave, dhe përmes të cilave mund të
identifikohen nënrajonet. Vlen të theksohet fakti që nënrajonet e identifikuara, nuk kanë të përcaktuar kufij
të saktë gjeografikë, por zonimin e përafërt të sipërfaqeve të cilat kanë potenciale të ngjashme ekonomike.
Konfigurimet e nënrajoneve gjithashtu ndryshojnë në varësi të sektorit në fjalë, pasi sektorë të ndryshëm
krijojnë marrëdhënie të ndryshme territoriale.

b. Identifikimi i nënrajoneve dhe formulimi i skenarëve të zhvillimit
nënrajonal
Analizat për sektorët e specifikuar më sipër nuk kanë qenë ezauruese. Gjatë takimeve të ndryshme me
aktorët kryesor për secilin sektor, grupi i punës, për secilin sektor, ka identifikuar disa variabla për t’u
analizuar. Këto variabla janë vlerësuar duke përdorur literaturën ekzistuese si dhe përmes grupeve të
diskutimit me ekspertë të fushës. Procesi i hartëzimit ka qenë një proces me pjesëmarrje, ndaj rezultatet
e ndërmjetme dhe ato përfundimtare reflektojnë informacion të integruar nga burime të ndryshme. Këto
harta janë mbivendosur dhe interpretuar për të identifikuar nënrajonet. Variablat e konsideruara për
secilin sektor janë të mëposhtmet:
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Bujqësi/ Blegtori
Ky sektor është analizuar duke u fokusuar në disa variabla kryesor:
1. Potencialet natyrore: Mbulesa ekzistuese e tokës dhe potencialet bujqësore/blegtorale që ajo parashtron
2. Infrastruktura bujqësore/ blegtorale: Pikat e grumbullimit, dhomat frigoriferike, rezervate, pika
përpunimi të qumështit, etj27
3. Tregjet kryesore, dytësore dhe sezonale
4. Produktet tipike të kultivuara/ shfrytëzuara
5. Infrastruktura rrugore/ aksesibiliteti dhe afërsia gjeografike
Këta faktorë, të mbivendosur si shtresa të ndryshme informacioni në lidhje me sektorin, janë baza mbi të cilën
janë analizuar dhe identifikuar potencialet bujqësore/blegtorale, të cilat mund të mbështeten më tej përmes
projekteve të përzgjedhura në planin e veprimit.

Turizëm
Gjatë studimit të potencialeve nënrajonale në sektorin e turizmit janë rivlerësuar analizat e parashtruara
kryesisht në dokumentin e Planit Strategjik për Turizmin e Qëndrueshëm në Qarkun e Shkodrës si dhe rezultatet
e disa takimeve me ekspertë të ndryshëm në funksion të hartëzimit me pjesëmarrje. Megjithëse janë hartëzuar
kryesisht asetet fizike në territor, pjesë e rëndësishme e analizës dhe identifikimit të nënrajoneve në këtë sektor,
kanë qenë edhe aspekte jo fizike që kanë të bëjnë me kapacitetet njerëzore, trashëgiminë kulturore, etj.
Ky sektor është analizuar duke u fokusuar në disa variabla kryesor:
1. Asetet historike/ Kulturore – ku janë identifikuar asetet kryesore me rëndësi rajonale, si objekte
kulti me vlera historike dhe kulturore, kala/kulla, varreza të vjetra, ura të vjetra, shtëpi karakteristike, etj. Në këtë rast janë identifikuar itineraret ekzistuese dhe/ose të mundshme për të nxitur
krijimin e paketave turistike në këto zona dhe promovimin e tyre.
2. Asetet natyrore – ku janë identifikuar asetet natyrore si zonat e mbrojtura, zonat me interes të
veçantë për ekosistemet, zona me peizazh të mbrojtur, monumentet natyrore, etj. Edhe në këtë rast
janë identifikuar itineraret ekzistuese (peaks of Balkans) dhe të mundshme për t’i promovuar ato,
apo për hartimin e paketave të reja turistike.

Mjedis
Për sa i përket çështjeve mjedisore, grupi i punës ka identifikuar disa problematika që lidhen me variablat e
mëposhtëm:
1. Zonat me rrezik ndotje/ kontaminimi (të ujërave sipërfaqësore/ nëntokësore – si rezultat i menaxhimit të dobët të mbetjeve të ngurta, sistemit të kanalizimeve të ujërave të ndotura, ndotjes së
tokës, ndotjes së ajrit, etj)
2. Zona që kanë nevojë për marrjen e masave për parandalimin e problemeve me erozionin, përmbytjet dhe shpyllëzimin
3. Zonat/elementet e mbrojtura natyrore me rëndësi të veçantë mjedisore
Vlerësimi i kujdesshëm i këtyre variablave për secilin sektor i ka mundësuar grupit të punës identifikimin e
nënrajoneve me potenciale të ngjashme zhvillimore:

Nënrajonet Bujqësore dhe Blegtorale:
Analizat e variablave të sipërpërmendura, janë paraqitur në hartat e mëposhtme, si pjesë e analizave të sintetizuara:
27
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Informacion I marrë nga Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, përpunuar në hartë nga RDP/Co-Plan

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Harta 4 Studim i mbulesës së tokës për të kuptuar nënrajonet me potenciale bujqësore dhe blegëtorale të
ngjashme (© Co-Plan)

Harta 5 Studim i infrastrukturës bujqësore, tregjeve kryesore (majtas) dhe produkteve tipike (djathtas) për të
kuptuar nënrajonet me potenciale bujqësore dhe blegtorale të ngjashme (© Co-Plan)
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Nga kjo analizë, janë identifikuar nënrajonet e mëposhtme, me potenciale të ngjashme në zhvillimin e
sektorit të bujqësisë/ blegtorisë:
1. Nënrajoni i Mbishkodrës: i cili përfshin pjesë të komunave Shkrel, Kastrat, Qendër, Rrethina,
Gruemirë, Postrribë dhe bashkinë Koplik. Në këtë nënrajon gjenden rreth 30% e tokës bujqësore të
të gjithë Qarkut Shkodër, tokë e cila ka kryesisht bonitet të lartë (kategoria 1-4). Në këtë nënrajon
shtrihet edhe Fusha e Postopojës, e cila njihet për prodhimin e kulturave industriale si duhani dhe
bimët medicinale. Interesi për këto të fundit është gjithmonë e në rritje, gjë që ka nxitur krijimin e
tre qendrave të grumbullimit në komunën Kastrat, Shkrel dhe Qendër. Përveç tyre, produkte të tjera
tipike të zonës janë të lidhura me vreshtarinë dhe fruta/perimet. Po ashtu, afërsia me liqenin ka
nxitur edhe peshkimin. Tregjet kryesore të këtij nënrajoni janë ai i qytetit të Shkodrës dhe Koplikut.
Afërsia e këtij nënrajonime Malin e Zi dhe aksesi relativisht i lartë mes dy vendeve, përmes rrugëve
automobilistike apo linjës hekurudhore për mallrat, paraqet një potencial për zgjerimin e tregut në
këtë drejtim, sidomos në sezonin turistik.
Skenari Zhvillimor i bujqësi/blegëtorisë në nënrajonin e Mbishkodrës: Ky nënrajon duhet të nxisë kultivimin
dhe përpunimin e produkteve tipike, si element kyç i ekoturizmit, i cili do të jetë fokusi i zhvillimit ekonomik
në këtë zonë. Ndërthurja e produkteve tipike (vera) dhe krijimi i eko-fermave në zonën rreth-liqenore,
do të krijojë një imazh shumë tërheqës për të apasionuarit pas ekoturizmit. Po ashtu, pozicionimi i këtij
nënrajoni si zonë ndërkufitare, do të rrisë fluksin e turistëve të ardhur apo që shkojnë drejt Malit të Zi,
të cilët mund të kalojnë ditë në këtë nënrajon, për të shijuar peizazhin, gastronominë dhe eko-fermat,
përveçse aktiviteteve të tjera që kanë të bëjnë me sektorin e turizmit. Për të arritur këtë, përpjekjet duhet
të fokusohen në:
•
•
•

Zgjidhjen e problematikave që kanë të bëjnë me rrjetin kullues dhe ujitës
Mbështetjen e fermerëve në rritjen e kultivimit dhe marketimit të produkteve tipike të zonës:
vreshtari, bimë medicinale, fruta/perime
Ndërthurjen e investimeve bujqësore me ato me karakter turistik

2. Nënrajoni i Nënshkodrës: i cili përfshin komunat Ana e Malit, Bërdicë, Dajç Bregu i Bunës, Gur i Zi,
Bushat, Hajmel dhe Velipojë: Ky nënrajon, mund të përfshijë edhe disa komuna nga Qarku Lezhë,
që bëjnë pjesë në Fushën e Zadrimës. Ky nënrajon përmban rreth 41% të tokave bujqësore të Qarkut Shkodër, me bonitet të lartë (kategoria 1-4). Po ashtu, në këtë nënrajon vërehet një përqendrim
i lartë i qendrave të përpunimit të qumështit. Përveç këtyre produkteve, produkte të tjera tipike të
zonës janë fruta/perimet, ullishtat, vreshtaria si dhe peshkimi, kryesisht në afërsi të liqenit apo
bregdetit.
Skenari Zhvillimor i bujqësi/blegëtorisë në Nënrajonin e Nënshkodrës: Edhe ky nënrajon, njësoj si nën-Shkodra,
gjendet në afërsi të pikave tërheqëse turistike si liqeni i Shkodrës, qyteti i Shkodrës, dhe Velipoja. Po ashtu,
edhe në brendësi të saj kjo zonë ka mjaft asete me interes për sektorin e turizmit, të cilat do të analizohen
më poshtë. Kështu, është e rëndësishme që bujqësia të shihet fort e ndërlidhur me sektorin turistik. Në të
njëjtën kohë, ky nënrajon ka një pikë potencialisht gravitacionale: kryqëzimi i rrugës nacionale Tiranë –
Shkodër me rrugën Vau i Dejës- Kukës. Ky kryqëzim, i parashikuar nga Plani Eptisa si nyja ku do lidhje rruga
e kombit mes Kosovës dhe Shqipërisë, pavarësisht mos realizimit të këtij parashikimi, përbën një potencial
zhvillimor për nënrajonin, në rastin e rehabilitimit të kësaj rruge. Kjo do të hapte mundësi të drejtpërdrejta
për shfrytëzim më intensiv të tregjeve në Kosovë, e më gjerë.
Megjithatë, zona ka pasur dhe vazhdon të ketë akoma probleme nga përmbytjet e vazhdueshme të tokave
bujqësore. Në këtë kuadër, përpjekjet për zhvillimin e një bujqësie të qëndrueshme në këtë nënrajon duhet
të fokusohen në:
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•
•
•
•

Zgjidhjen e problematikave që kanë të bëjnë me rrjetin kullues dhe ujitës dhe mbrojtjen nga
përmbytjet
Mbështetjen e fermerëve në rritjen e kultivimit dhe marketimit të produkteve tipike të zonës:
fruta/perime, nënproduktet e qumështit, ullishte, vreshtari dhe peshkim
Konsolidimin e infrastrukturës bujqësore përmes ndërtimit të dhomave frigoriferike,
magazinuese etj.
Ndërthurje e investimeve bujqësore me ato me karakter turistik. Hartimi i itinerareve çiklistike në
Zadrimë për promovimin e eko-turizmit dhe në mbështetje të fermave ekologjike dhe peizazhit
të zonës.

3. Nënrajoni i Veriut: i cili përfshin komunën e Kelmendit. Edhe kjo zonë paraqet interes të veçantë
në kuadër të ndërthurjes së aktiviteteve bujqësore me ato turistike. Produkti më i njohur i kësaj
zone është patatja, ndërsa në formë më të limituar, zona ka potencial edhe për bimët medicinale.
Megjithatë në nivel Qarku, nuk është në zonat më të favorshme për zhvillimin e bujqësi/blegtorisë,
siç janë dy nënrajonet e sipër-përmendura.
Skenari Zhvillimor i bujqësi/blegëtorisë në Nënrajonin e Veriut: Megjithëse në raport me nënrajonet e tjera,
ky nënrajon nuk është prioritar për sa i përket sektorit të bujqësi/blegtorisë, në Kelmend ekzistojnë disa
potenciale të cilat duhen mbështetur, kryesisht duke u fokusuar në dy lloje ndërhyrjesh:
•
•

Mbështetjen e fermerëve në rritjen e kultivimit dhe marketimit të produkteve tipike të zonës:
patatja dhe bimët medicinale
Ndërthurja e investimeve bujqësore me ato me karakter turistik.

4. Skenari Zhvillimor i bujqësi/blegëtorisë në Nënrajonin e Pukës : i cili përfshin pjesë nga komunat Fierzë, Iballë, Qelezë, Temal, Qerret, Rrapë, Qafë Mali, Blerim dhe Gjegjan dhe bashkitë Pukë dhe Fushë
Arrëz. Në këtë nënrajon shtrihen rreth 61% të kullotave të të gjithë Qarkut Shkodër. Megjithatë
blegtoria nuk është e krahasueshme me Fushën e Zadrimës. Produktet tipike të këtij nënrajoni janë:
kërpudhat, frutat e pyllit, gështenja, bimët medicinale, etj. Edhe ky nënrajon nuk përbën zonën
më potenciale në sektorin e bujqësi/blegtorisë, megjithatë mbulesa e tokës e favorshme dhe disa
produkte tipike duhen mbështetur si pjesë e ekonomive lokale, përmes:
•
•
•

Mbështetjes së fermerëve në kultivimin dhe marketimin e produkteve tipike të zonës, si ato të
sipër-përmendurat
Incentivim dhe mbështetje e sektorit të blegtorisë.
Ndërthurje e investimeve bujqësore me ato me karakter turistik.
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Harta 6 Nënrajonet me potenciale të ngjashme zhvillimi në sektorin bujqësor (© Co-Plan)
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Nënrajonet e turizmit
Sërish, variablat e identifikuara përmes takimeve me aktorët kyç të sektorit, janë hartëzuar përmes proceseve
me pjesëmarrje.
Harta 7 Studimi i aseteve natyrore për të kuptuar nënrajonet me potenciale të ngjashme zhvillimi për sektorin
e turizmit (© Co-Plan)

Harta 8 Studimi i aseteve historike për të kuptuar nënrajonet me potenciale të ngjashme zhvillimi për
sektorin e turizmit (© Co-Plan)
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Rezultatet e kësaj analize kanë konverguar në katër nënrajone kryesore:
1. Nënrajoni i Liqenit: ky nënrajon shtrihet në njësitë vendore të Kastratit, Qendrës, Koplikut, Gruemirës,
Rrethinave, Postribës (pavarësisht se nuk laget nga liqeni i Shkodrës) dhe Shkodrës. Shtrirja e tij
gjeografike ndërthur afërsinë me liqenin e Shkodrës në perëndim, me rrëzën e Alpeve në lindje, kufirin e Malit të Zi dhe qendrën e Qarkut Shkodër, qytetin e Shkodrës në jug. Përveç aseteve natyrore
që ka nënrajoni (Liqeni i Shkodrës), në të gjenden edhe disa prej aseteve historike/kulturore më
domethënëse të qarkut, si: Kalaja e Rozafës, Kulla e Sahatit të Inglizit, Xhamia e Plumbit, Katedralja
Katolike, Kisha e Zojës së Këshillit të Mirë, Studioja Fotografike Marubi, Muzeu Historik i Shkodrës
(Shkodër), Kalaja e Drishtit, Ura e Mesit (Postribë), Gërmadhat e Kishës së Shëngjinit (Gruemirë),
Kalaja e Marshejt dhe Ura e Përroit të Thatë (Kastrat).
Skenari i zhvillimit të turizmit në nënrajonin e liqenit: Me një pozicionim kaq të favorshëm, nënrajoni paraqet
potenciale të mëdha për hartimin e paketave të larmishme turistike në funksion të promovimit të vlerave
natyrore dhe historike/kulturore që ka. Fokusi i ndërhyrjeve në këtë nënrajon duhet të jetë:
•
•
•

Identifikimi i nevojave për mirëmbajtje/restaurim i aseteve historike/kulturore dhe zbatim i tyre.
Promovimi i vlerave natyrore dhe historike/kulturore të nënrajonit. Brandimi dhe marketimi i
nënrajonit si një destinacion turistik konkurrues në vend dhe më gjerë.
Hartimi dhe promovimi i itinerareve që ndërthurin vlerat natyrore (ekoturizmin) me vlerat
historike/kulturore të nënrajonit përmes infrastrukturës së gjelbër. Hartimi i itinerareve
ndërkufitare në bashkëpunim me Malin e Zi.

2. Nënrajoni i Alpeve: që përfshin pjesë nga njësitë vendore Kelmend, Shalë dhe Shkrel. Ky nënrajon
përfshin Parkun Kombëtar të Thethit, si aseti më tërheqës natyror në Qarkun Shkodër dhe më gjerë.
Ky park ka një sipërfaqe prej 2630 ha, rreth 70 burime ujore dhe një biodiversitet shumë të pasur.
Thethi është pjesë e projektit të Parkut të Paqes në Ballkan, projekt i cili synon të lehtësojë krijimin
e një parku ndërkombëtar si simbol i paqes dhe bashkëpunimit mes Shqipërisë, Kosovës dhe Malit
të Zi28. Po ashtu, ky park është pjesë e itinerarit të njohur Majat e Ballkanit (Peaks of the Balkans)29.
Përveç parkut kombëtar të Thethit, nënrajoni ka edhe asete të tjera natyrore si shpella karstike,
burime ujore, shkëmbinj në formë karakteristike, habitate/biotipe të veçanta, etj, të shpallura si
monumente natyrore nga Ministria e Mjedisit. Interesi gjithmonë e në rritje për zonën, ka ndikuar
edhe në promovimin e fshatrave turistike të Razmës, Bogës, Thethit, etj.
Skenari i zhvillimit të turizmit në nënrajonin e Alpeve: Duke konsideruar avantazhet konkurruese të këtij
nënrajoni, sugjerohet që ndërhyrjet të fokusohen në:
•

•

•

28
29

28

Mbrojtjen e aseteve natyrore dhe mbështetjen e një turizmi të qëndrueshëm, përmes hartimit
të instrumenteve të planifikimit dhe menaxhimit të zonës, dhe ndërhyrjeve të ndjeshme ndaj
mjedisit.
Promovimin e turizmit malor dhe diversifikimin e paketës turistike. Zgjerimin e itinerareve
ekzistuese në këtë nënrajon, dhe lidhjen e tyre më itineraret në nënrajonet fqinje (si nënrajoni i
liqenit) përmes infrastrukturës së gjelbër.
Ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore vendase të përfshirë në funksion të sektorit të
turizmit.

UNDP/TEULEDA/Këshilli i Qarkut Shkodër, (2011), Plani Strategjik për Turizmin e Qëndrueshëm në Qarkun e Shkodrës
Majat e Ballkanit është një iniciativë mes organizatave të turizmit vendore dhe kombëtare të tre shteteve ndërkufitare Shqipëri,
Mal i Zi dhe Kosove, me mbështetjen e German Development Cooperation.

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
3. Nënrajoni i Zadrimës: i cili përfshin disa sipërfaqe të njësive vendore të Anës së Malit, Dajçit, Bërdicës,
Bushatit, Hajmelit, Vaut të Dejës, Gurit të Zi, Velipojës (ku mund të përfshihen edhe njësi të tjera që
janë pjesë e fushës së Zadrimës dhe Shëngjini nga Qarku Lezhë). Ky nënrajon përfshin sipërfaqen e
shtratit të lumit Bunë dhe bregdetit Adriatik të shpallura si Peizazh i Mbrojtur. Po ashtu, edhe pjesa
tjetër e nënrajonit ka vlera peizazhi të konsiderueshme, si dhe asete historike/kulturore si: Kalaja
dhe rrënojat e Gajtanit (Gur i Zi), Kalaja e Vaut të Dejës, Kisha e Shën Mërisë, Kalaja e Shurdhahut
(Vau i Dejës), Kalaja e Sapës (Hajmel), shtëpia dhe Kisha e Gjergj Fishtës (Bushat).
Skenari i zhvillimit të turizmit në nënrajonin e Zadrimës: Kombinimi i pasurive historike/kulturore me ato
natyrore si pjesë e ofertës turistike të këtij nënrajoni duhet të jetë në fokusin e ndërhyrjeve, për të nxitur
zhvillimin e turizmit. Ndaj, rekomandohet që ndërhyrjet në këtë nënrajon duhet të jenë:
•
•
•

Identifikimi i nevojave për mirëmbajtje/restaurim i aseteve historike/kulturore dhe zbatim i tyre
(zgjerim i projektit ekzistues të financuar nga RDPF W2 në Zadrimë)
Promovim i vlerave natyrore dhe historike/kulturore të nënrajonit. Brandimi dhe marketimi i
nënrajonit si një destinacion turistik konkurrues në vend dhe më gjerë.
Hartim dhe promovim i itinerareve që ndërthurin vlerat natyrore (ekoturizmin) me vlerat
historike/kulturore të nënrajonit përmes infrastrukturës së gjelbër. Hartimi i itinerareve
ndërkufitare në bashkëpunim me Malin e Zi, (Ulqinin) dhe Qarkun Lezhë (Shëngjinin) për t’i
përfshirë këto zona në paketat turistike të këtyre vendeve.

4. Nënrajoni Lindor: Ky nënrajon ka potenciale të limituara për zhvillimin e turizmit, megjithatë ekzistenca e monumenteve të shumta natyrore,si ekosisteme/biotipeve të veçanta të gjendura aty,
shpella karstike, ujëvara, etj. mund të jetë tërheqëse për turistët që preferojnë ekoturizmin. Ndërthurur edhe me disa asete historike/kulturore si Kalaja e Dalmacës dhe varreza e lashtë e Komanit,
ky nënrajon mund të krijojë një imazh tërheqës turistik.
Skenari i zhvillimit të turizmit në Nënrajonin Lindor: Për të rritur konkurrencën e tij, propozohet që ndërhyrjet
të fokusohen në:
•
•

Identifikimin e aseteve natyrore dhe historike dhe nevojave për ndërhyrje me karakter
mirëmbajte/restaurim.
Promovimin i vlerave natyrore dhe historike të nënrajonit.
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Harta 9 Nënrajonet me potenciale të ngjashme zhvillimi në sektorin e turizmit (© Co-Plan)

Nënrajonet e mjedisit
Analizat e hartuara, si të dobësive ashtu edhe potencialeve mjedisore të Qarkut Shkodër, kanë ndihmuar në
identifikimin e tre nënrajoneve, të cilat përbëjnë zona me rëndësi të veçantë natyrore/ mjedisore për Qarkun
si dhe ndajnë problematika të ngjashme:
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Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
1. Nënrajoni Alpin: i fokusuar kryesisht në njësitë vendore Shalë dhe Kelmend. Ky nënrajon përmban
një ndër zonat natyrore më tërheqëse në Shqipëri, me interes gjithmonë e në rritje nga vizitorët
e ndryshëm. Alpet Shqiptare janë pjese e territoreve të administruara nga disa njësi të qeverisjes
vendore dhe nga dy qarqe: Qarku i Shkodrës dhe Qarku i Kukësit. Megjithatë, ato përbëhen nga
ekosisteme të integruara ndaj ndërhyrjet me qëllim mbrojtjen dhe menaxhimin e tyre duhet të
qasen në nivel nënrajoni, pavarësisht kufijve administrativë.
Skenari i zhvillimit të nënrajonit Alpin: Duke konsideruar asetet natyrore të këtij nënrajoni, si dhe kërcënimet
që vijnë nga ndërhyrje informale në zonë, ekzistojnë tre aspekte kryesore, të cilat duhet të merren parasysh
nga ndërhyrjet në këtë nënrajon:
•
•

Mbrojtja e parkut kombëtar të Thethit dhe zonës buferike rreth tij
Mbrojtja e brezave pyjor të Kelmendit Forcimi i bashkëpunimit ndër-rajonal dhe ndërkombëtar
në kuadër të zbatimit të masave të integruara për mbrojtjen e mjedisit

2. Nënrajoni i Habitatit të Liqenit të Shkodrës: Ky nënrajon përfshin zonën e liqenit të Shkodrës së
bashku me zonën buferike të tij, që shtrihet në Shkodër, Rrethina, Gruemirë, Koplik, Qendër dhe
Kastrat. Liqeni i Shkodrës është liqeni me sipërfaqen më të madhe në Ballkan, e cila varion nga
370 km2 në 530 km2; një e treta e sipërfaqes shtrihet në territorin shqiptar ndërsa pjesa tjetër në
territorin malazez. Pjesa shqiptare e liqenit është shpallur Rezervë Natyrore e menaxhuar, ndërsa
pjesa malazeze është shpallur Park Kombëtar. Në vitin 1996, liqeni është përfshirë në listën Ramsar
të ligatinave me rëndësi ndërkombëtare. Liqeni i Shkodrës dhe zonat përreth kanë një ekosistem
të pasur, që njihet si një nga rezervatet e zogjve më të mëdha në Evropë. Megjithatë, ndërhyrjet
për mbrojtjen nga ndotjet, ndërlidhen edhe me faktorë ndikues jashtë nënrajonit, dhe shtrihen në
të gjithë pellgun ujëmbledhës të lumit Drin. Ndaj janë të nevojshme studime gjithëpërfshirëse në
funksion të mbrojtjes nga ndotjet për liqenin e Shkodrës.
Skenari i Zhvillimit të nënrajonit të Habitatit të Liqenit: Mbrojtja mjedisore për liqenin e Shkodrës dhe
zonën buferike rreth tij duhet të jetë prioritet, jo vetëm në agjendat vendore dhe rajonale, por edhe në
ato kombëtare. Forcimi i bashkëpunimit horizontal dhe vertikal është thelbësor, meqenëse liqeni shtrihet
në territoret e administruara nga disa njësi të qeverisjes vendore. Këto bashkëpunime bëhen akoma më të
rëndësishme duke konsideruar impaktin që ka i gjithë baseni i lumit Drin në ekosistemin e këtij liqeni. Ndaj
ndërhyrjet në këtë nënrajon duhet të fokusohen në:
•
•
•

Forcimin e bashkëpunimit ndër-rajonal dhe ndërkombëtar për mbrojtjen mjedisore të liqenit të
Shkodrës dhe zonës buferike rreth tij
Ndërhyrjen me qëllim mbrojtjen ndaj erozionit lumor
Ndërhyrjen me qëllim mbrojtjen ndaj ndotjes së liqenit, në mënyrë direkte ose indirekte, përmes
ndotjes së lumit Drin. Këto ndërhyrje mund të jenë madhore, p.sh. përmirësimi i sistemeve të
menaxhimit të ujërave të ndotura në NjQV-të që shtrihen në basenin e lumit Drin, ose ndërhyrje
në shkallë të vogël duke u fokusuar vetëm në NjQV-të kufitare me liqenin e Shkodrës.

3. Nënrajoni i Nënshkodrës: Ky nënrajon përfshin sipërfaqe nga Rrethinat, Ana e Malit, Dajçi, Bërdica,
Bushati, Velipoja, Hajmeli dhe Vig Mnela. Një pjesë e madhe e sipërfaqes së këtij nënrajoni është
shpallur Peizazh i Mbrojtur, duke përfshirë shtratin e lumit Buna dhe bregdetin Adriatik. Delta e
lumit Buna përfshin habitate natyrore të larmishme. Këto habitate janë strehë për 24 specie të
rralla dhe në rrezik zhdukjeje, si dhe 250 specie shpendësh, disa prej të cilëve janë po ashtu në rrezik
zhdukjeje. Gjithashtu delta shërben edhe si portë hyrëse në rajon për 107 specie peshqish. Gjitarët
e mbrojtur në këtë zonë përfshijnë mishngrënës si Ariu i Murrmë, etj. Mbrojtja efektive e florës dhe
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faunës në këtë rajon është e detyrueshme edhe nga marrëveshjet ndërkombëtare30. Nga ana tjetër,
ky është nënrajoni më i prekur nga përmbytjet në qarkun Shkodër.
Skenarët e zhvillimit të nënrajonit të Nënshkodrës: Ashtu si liqeni i Shkodrës, ky nënrajon ka rëndësi të
veçantë mjedisore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ndaj fokusi në këtë nënrajon duhet të jetë te:
•
•

Mbrojtja e ekosistemeve ekzistuese në nënrajon
Ndërhyrja me qëllim parandalimin e përmbytjeve si dhe rehabilitimin e infrastrukturës së
drenazhit

Harta 10 Studimi i zonave të mbrojtura/ monumenteve natyrore për të kuptuar nënrajonet me karakteristika
dhe problematika të ngjashme mjedisore (© Co-Plan)

c. Përgatitja e Projekteve Pilot dhe Planit të Veprimit
• Metodologjia e përdorur për përzgjedhjen e projekt propozimeve
Përzgjedhja e projekt propozimeve ka ardhur si output i një procesi të gjerë konsultimesh jo vetëm të
dokumenteve të tjera strategjike në nivel rajonal, por edhe tryezave dhe workshop-eve të organizuara me
stafet e të gjithë Njësive të Qeverisjes Vendore në Qark përmes 4 workshop-eve rajonale dhe tryezave të
diskutimeve sistematike me përfaqësues të institucioneve shtetërore në Qark. Përgjatë këtij procesi janë
konsultuar të gjithë dokumentet strategjike të Qarkut për sektorë potencialë, si Plani Rajonal i Veprimit në
Mjedis, Plani Strategjik për Turizmin e Qëndrueshëm në Qarkun e Shkodrës, Koncepti Strategjik i Zhvillimit
Rajonal 2010-2016 i Këshillit të Qarkut Shkodër, Planet Strategjike të Njësive të Qeverisjes Vendore në Qark si
dhe dokumente strategjike në nivel kombëtar si: Strategjia Sektoriale e Turizmit, Strategjia Ndër-Sektoriale
30
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International Union for Conservation of Nature, marrë nga http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/europe/?10140/
Discover-the-Buna-River-Protected-Landscape

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Shqiptare e Zhvillimit Rural (SKZHR). Ky proces është shoqëruar me organizimin e 4 workshop-eve rajonale,
pjesë e të cilit kanë qenë të gjitha Njësitë e Qeverisjes Vendore në Qarqet Shkodër dhe Lezhë prej të cilave janë
identifikuar projektet potenciale me ndikim në zhvillimin rajonal duke konsideruar potencialet përkatëse të
secilit nënrajon të identifikuar. Në aspektin e harmonizimit të projekt-propozimeve konkrete me objektivat
strategjikë rajonalë për sektorë si bujqësia, turizmi dhe mjedisi, janë zhvilluar tryeza diskutimi me aktorë
potencialë, si Bordi Kullimit, Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, Drejtoria e Shërbimit Pyjor, Federata e Pyjeve,
Organizatat e Shoqërisë Civile në fushën e Mjedisit, Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit, ekspertë të fushës së
Turizmit etj. Nga ana tjetër, projekt propozimet e identifikuara në Planin e Veprimit dhe më gjerë mbështesin
zhvillimin homogjen të nënrajoneve (zona me potenciale të ngjashme zhvillimi dhe nevoja të ngjashme)
duke konsideruar përparësitë e zhvillimit për secilin nënrajon. Në këtë proces vlerësimi dhe prioritarizimit të
projekteve është mbajtur parasysh lidhja e Projekteve me Masat në Konceptin Strategjik të Zhvillimit Rajonal
dhe Nën-Rajonin, ku projekti do të mund të gjejë zbatim. Përzgjedhja e projekteve parësore është paraprirë
nga disa kritere vlerësimi, konkretisht:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontributi i projektit në masat e Konceptit Strategjik të Zhvillimit Rajonal (lidhja e tij me Masat dhe
Nën Rajonin) dhe dokumentet e tjera strategjike, të cilat adresojnë çështje zhvillimore në Qarkun
Shkodër
Mobilizimi i potencialeve të zhvillimit në nënrajonin ku do të zbatohet projekti
Impakti rajonal dhe nënrajonal
Projekti zhvillohet në më shumë se një NjQV
Projekti mbështet sektorin prioritar të evidentuar në nënrajon
Projekti ka efekt zinxhir në sektorë të tjerë dhe në zhvillimin ekonomik nënrajonal dhe rajonal
(potenciali ekonomik)
Projekti stimulon sektorin privat në iniciativa të ngjashme
Projekti adreson prioritetet strategjike të dokumenteve strategjike (KSZHR, PSTurizmit, PRVMjedis etj)
Projekti adreson një emergjencë (përmbytjet) në rajon
Projekti adreson zgjidhjen e problemeve sociale dhe kontribuon në përfshirjen sociale
Projekti nxit një mjedis të qëndrueshëm sipas objektivave të shprehura në Planin Rajonal të
Veprimit në Mjedis

Vlerësimi me pikë nga administrata e Këshillit të Qarkut Shkodër është një tjetër etapë e procesit të filtrimit
të listës së projekteve, përmes së cilës janë vlerësuar 62 projekte kryesore të identifikuara nga tryezat e
punës dhe diskutimet me aktorët kyç në Qark. Në funksion të të gjithë kritereve të mësipërme secili projekt
është vlerësuar në një diskutim të gjerë (Workshop Rajonal 3) sipas diagramës “strategjike – financiare” duke
vlerësuar nivelin strategjik dhe mundësitë financiare për zbatim duke identifikuar 35 projekte prioritare në
periudhën 2015-2017, si pjesë e Planit të Veprimit. Në secilën fazë të procesit është konsideruar: (a) raporti
midis projekt propozimit dhe masës; (b) raporti midis projekt propozimit dhe nën-rajonit ku bën pjesë; (c)
niveli strategjik dhe (d) aspekti financiar. Sipas sektorëve, për nxitjen e sektorit të bujqësisë janë identifikuar 13
projekte të cilët mbështesin 3 fusha prioritare dhe 3 Masa; për sektorin e turizmit janë identifikuar 11 projekte
prioritare të cilat mbështesin 2 fusha prioritare dhe 3 Masa dhe me fokus nxitjen e turizmit të qëndrueshëm
dhe objektivat strategjikë në Planin Strategjik për Zhvillimin e Qëndrueshëm në Qarkun e Shkodrës; dhe 11
projekte të cilat mbështesin 1 fushë prioritare dhe 3 Masa në sektorin e Mjedisit.
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• Matrica përfundimtare e projekt propozimeve
Në sektorin e Bujqësisë, matrica e projekt propozimeve dhe lidhja e tyre me nën-rajonet për këtë sektor është
si më poshtë:
Nënrajoni I Veriut
Kelmend
Shkrel
Shalë

Edukim, trajnim dhe
ndërtim kapacitetesh

Fushat Prioritare Qëllimet Strategjike në nivel Rajonal

Arsimi profesional dhe trajnimi profesional i popullsisë së
rrethit do të duhet të përmirësohet me qëllim transformimin
e rrethit dhe krijimin e një shoqërie dinamike qartësisht të
orientuar nga biznesi dhe me kapacitete të konsoliduara për
bashkëpunim në ekonominë globale

MASAT

5.1.2. Qendra e zhvillimit të biznesit
me shërbime do të sigurojë dije, 1) Trajnim dhe mbështetje e
kapacitete, konsulenca për plotësimin e grupeve lokale të veprimit
e prioriteteve të sipërmarrjeve private.

Mbrojtja kundër
përmbytjeve

Turizmi dhe Agrobiznesi

9) Mbështetja e kultivimit të
patates në zonat malore të
Qarkut të Shkodrës, ku dhe
ekziston tradita e kultivimit
(Kelmend)
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6) Rritja e cilësisë së prodhimit
Turizmi dhe agro-biznesi do të diversifikojnë ekonominë
të bimëve medicinale dhe e
rajonale, do të mbështesin dhe zhvillojnë sektorët e tjerë, 5.3.2 Krijimi tregjeve bujqësore dhe shfrytëzimit të frutave të pyllit
dhe do të sigurojnë pozitë të qëndrueshme në tregun organizimi prodhuesve
në Kelmend, Shkrel dhe Shalë
rajonal, duke u tregtuar edhe në nivel ndërkombëtar

Mbrojtja nga përmbytjet dhe sistemi kullimit

5.5.2 Përmirësimi sistemeve të sigurisë
dhe kullimit

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër

BUJQËSIA
Nënrajoni I Mbishkodrës
Kastrat
Qendër

Nënrajoni I Pukës
Fierzë
Iballë

Nënrajoni I Nënshkodrës
Berdicë
Shkodër

Rrethina
Gruemirë

Temal dhe Shosh
Qelëz dhe Qerret

Ana e Malit
Guri i Zi

Koplik

Pukë

Bushat, Dajç B. Bunës

Postribë

Rrape

Hajmel

Fushe Arrëz

Vig Mnelë

Qafë Mali

Velipojë

Blerim

Vau Dejës

fermerëve për lehtësimin dhe informimin në lidhje me mundësitë për financim në kuadër të zhvillimit rural (identifikimin e target grupeve- ngritja
(Disa grupe lokale të veprimit), trajnim dhe informim.

3) Zhvillimi i sektorit blegtoral në Zadrimë

5) Bashkëpunim ndërsektorial përmes
4) Fuqizimi i sektorit të shfrytëzimit të
8) Mbështetja e kulturës së shegës në Hajmel-Vigintegrimit të produkteve të ndërsjellta për
bimëve medicinale në Kastrat dhe Koplik
Mnelë
një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm
13) Fuqizimi potencialit ekonomik të fermerëve
përmes ngritjes dhe vënies në funksion të Tregut
Rajonal Agro Ushqimor në Stajkë
10) Përdorimi i bio-preparateve në fushën e të
ushqyerit të bimëve dhe luftimit të sëmundjeve dhe
dëmtimeve në Zadrimë, Guri Zi, Bushat, Dajç, Bërdicë
11) Rajonizimi i kultivarëve të huaj

11) Rajonizimi i kultivarëve të huaj

12) Itinerari liqenor dhe gastronomik
(nënrajoni 2 - Kastrat, Qendër, Koplik,
Gruemirë, Postribë, Rrethina)
7) (Riformuluar)Mbështetje e Dr. Rajonale të
Bujqësisë Shkodër për hartimin e projekteve
zhvillimore në kuadër të rehabilitimit
të infrastrukturës ujitëse në zonën e
Mbishkodrës me fokus zonat me potencial
kultivimi të bimëve medicinale dhe duhanit

2) Mbështetje e Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë
Shkodër për hartimin e projekteve zhvillimore në
kuadër të rehabilitimit të infrastrukturës ujitëse në
zonën e Nënshkodrës
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Në sektorin e Turizmit, Matrica e projekteve të përzgjedhura dhe lidhja e tyre me Masat dhe Nën-Rajonet është si
më poshtë:

Nënrajoni I Alpeve
Kelmend
Shalë

Turizmi dhe Agrobiznesi

Infrastruktura dhe Shërbimet

Fushat Prioritare Qëllimet Strategjike në nivel Rajonal
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MASAT

Zhvillimi i infrastrukturave dhe shërbimeve rajonale do
të mbështesin zhvillimin rajonal të qëndrueshëm dhe
do të jenë në përputhje me nevojat dhe prioritetet e 5.2.2. Zhvillimi dhe sigurimi/ofrimi
grupeve të ndryshme sociale. Ndërtimi infrastrukturës shërbimeve sociale në Njësitë
do të përmirësojë cilësinë e jetës në zonat urbane dhe Vendore
rurale dhe do të ndihmojë rajonin në mbrojtjen nga
fatkeqësitë natyrore

5.3.1. Konsolidimi dhe promovimi
i sektorit të turizmit nëpërmjet
zhvillimit të rrjetit të shërbimeve
të turizmit familjar, rural dhe
produkteve turistike.
Turizmi dhe agro-biznesi do të diversifikojnë ekonominë
rajonale, do të mbështesin dhe zhvillojnë sektorët e tjerë,
dhe do të sigurojnë pozitë të qëndrueshme në tregun
rajonal, duke u tregtuar edhe në nivel ndërkombëtar

Shkrel
Shosh

14) Mbështetja e grave
përmes ofrimit të trajnimeve
dhe kurseve ambulatore për
menaxhimin e Guest House-ve

15) Krijimi i një rrjeti itineraresh
me biçikleta në zonat malore
(Discovering Albania by bike:
Shkodër -Koplik-Bogë-ThethBreg Lumi Kir-Ura e MesitShkodër)
18) Promovimi turizmit

19) Turizmi i qëndrueshëm dhe
dhe promovimi një axhende
20) Nxitja dhe mbështetja
NjQV-ve përgjegjëse gjatë
5.3.3. Përcaktimi, menaxhimi dhe
hartimit të planit të
promovimi destinacioneve turistike
përgjithshëm vendor për zonën
në të gjithë rajonin
Razëm, Theth, Bogë, Vermosh si
zona me potencial turistik
22) Promovimi dhe nxitja e
turizmit Malor

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër

Nënrajoni I Liqenit
Kastrat
Qendër

TURIZMI
Nënrajoni Lindor
Iballë
Temal

Nënrajoni I Zadrimës
Ana e Malit
Dajç B. Bunës

Koplik
Gruemirë

Shllak
Qelëz

Bushat
Bërdicë

Postribë

Pukë

Velipojë

Rrethina

Fushë Arrëz

Hajmel

Shkodër

Qafë Mali

Vig Mnelë

Guri i Zi

Rrape

Vau Dejës

Blerim

16) Zbuloni Shkodrën - miken e
biçikletave

17) Hartimi itenerarit të biçikletave në rajonin e
Zadrimës dhe lidhja e tij me zonat bregdetare të
Velipojës dhe itineraret turistike në Ulqin nga 14 - 37
km (përfshin propozimin e Ë2 të Komunës Dajç B.
Bunës)

ndër-rajonal përmes unifikimit të sinjalistikës turistike të Qarkut Shkodër dhe Lezhë_Strategjia e Turizmit_Paketa 3
gjithëpërfshirës përmes hartimit të hartave të trashëgimisë kulturore, rajonale, hartave turistike, faqes së internetit për turizmin rajonal dhe krijimi
aktivitetesh për Qarkun Shkodër_Paketa _1_Strategjia e Turizmit_Shkodër
21) Nxitja dhe mbështetja NjQV-ve përgjegjëse gjatë
hartimit të planit të përgjithshëm vendor për zonën
e Velipojës si zonë me potencial turistik

23) Identifikimi dhe rehabilitimi i zonave dhe vendeve arkeologjike - Për një të ardhme të thesareve të së kaluarës
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Në sektorin e Mjedisit, Matrica e projekteve të përzgjedhura dhe lidhja e tyre me Masat dhe Nën-Rajonet është si
më poshtë:

Nënrajoni Alpin
Kelmend
Shalë
Fushat Prioritare

Qëllimet Strategjike në nivel Rajonal

MASAT

Shkrel
Shosh

5.5. Mbrojtja kundër përmbytjeve

5.5.1 Mobilizimi dhe forcimi burimeve
njerëzore për të minimizuar dëmet nga
përmbytjet dhe sigurimin e sistemit të
kullimit dhe ujitjes

Ndërgjegjësimi i komunitetit për minimizimin e dëmeve
nga përmbytjet i hap rrugë përfshirjes publike në
organizimin për përballimin e emergjencave, ndërmarrjen
e studimeve me kontribut komunitar dhe ndërtimit të
infrastrukturës me kontribute gjithëpërfshirëse.

5.5.2 Përmirësimi sistemeve të sigurisë
dhe kullimit

32) Mbrojtja e brezave
pyjore në
Malesinë e Kelmendit_
(PRVMjedis)
5.5.3. Rivitalizimi zonave të prekura
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MJEDISI
Nënrajoni I Habitatit të Liqenit
Kastrat
Qendër & Qerret

Nënrajoni I Nënshkodrës
Bërdicë
Dajç B. Bunës

Koplik
Gruemirë

Bushat
Velipojë

Rrethina

Hajmel

Shkodër

Vig Mnelë

Guri Zi
Ana e Malit
Vau Dejës
31) Hartimi Studimit të Fizibilitetit dhe Planit të Menaxhimit për
Pellgun Ujëmbledhës të lumit Drin_ (PRVMjedis)
24) Mbështetje e Bordit të Kullimit Shkodër për hartimin e 24/1) Mbështetje e Bordit të Kullimit Shkodër për hartimin e projekteve
projekteve zhvillimore në kuadër të rehabilitimit të infrastrukturës zhvillimore në kuadër të rihabilitimit të infrastrukturës kulluese për zonën e
kulluese për zonën e Mbishkodrës
Nënshkodrës
25) Mbështetje e Bordit të Kullimit për hartimin e projekteve zhvillimore në
kuadër të ndërtimit të pritave mbrojtëse në Malin e Rrezum dhe Pentar_Vig
Mnelë & Dajç B.Bunës
27) Mbrojtje nga gërryerja e Lumit Buna në Shirq, Oblikë, Oblikë- 26) Riparimi shpateve të lumit Gjadër përmes pyllëzimit dhe ngritjes së pritave
Muriqan dhe Përroit të Thatë, Komuna Kastrat
me qëllim mbrojtjen nga përmbytjet
33) Mbrojtja e llojeve të rrezikuara të florës dhe habitateve të tyre 28) Disiplinimi shkarkimit të ujërave nga KUL Zadrimë në lumin Drin_
në Liqenin e Shkodrës
(PRVMjedis)
29) Pastrimi i lumit Buna nga mbushjet e lumit Kir_(PRVMjedis)
30) Koordinim për monitorimin e efektivitetit të ndërhyrjeve për mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e rrezikuara, dhe mbështetje për hartimin e planit
të veprimit në këtë drejtim nga Bordi i Kullimit për vitet e ardhshme
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Projektet-propozimet e përzgjedhura si pjesë e Planit të Veprimit, të interpretuara së bashku me projekte
të tjera që po zbatohen në Qarkun Shkodër dhe me potencialet ekonomike ekzistuese në nënrajonet e
specifikuara, i shpërbejnë zbatimit të një skenari zhvillimi ekonomik nënrajonal të përcaktuar që më herët
gjatë analizave të potencialeve ekzistuese ekonomike në nivel nënrajoni. Në hartën e mëposhtme janë treguar
skematikisht disa nga projektet e propozuara si pjesë e Planit të Veprimit për nënrajonin e Zadrimës dhe zonat
e ndikimit. Po ashtu, në këtë skemë janë treguar edhe disa projekte të cilat po zbatohen në kuadër të fondit të
RDP-së, përmes dritareve 2 dhe 3. Kjo skemë është ilustruese, dhe nuk paraqet të gjithë projekt-propozimet e
përzgjedhura për Zadrimën, megjithatë jep një ide të përgjithshme se si projektet e përzgjedhura i shërbejnë të
njëjtit skenar zhvillimi ekonomik të nënrajonit. Kështu për shembull, projektet në fushën e bujqësisë fillimisht
kanë të bëjnë me sistemimin e rrjeteve kulluese dhe ujitëse, si parakusht për zhvillimin e qëndrueshëm të
bujqësisë. Meqenëse ky nuk është funksion i drejtpërdrejtë i qarkut, projektet e kësaj natyre janë konceptuar
si asistencë që i jep Qarku institucioneve përgjegjëse për aksesimin e mundësive të financimit, përtej buxhetit
të shtetit, për të tilla projekte mjaft kyçe në sektorin e bujqësisë. Projektet e tjera të këtij sektori synojnë të
fuqizojnë potencialet tashmë ekzistuese në rajon, me qëllim mbështetjen e sektorit privat në nënrajon, si për
shembull projekte në fushën e blegtorisë – si nënrajoni me potencialin më të lartë blegtoral në Qark – projekte
për mbështetjen e produkteve tipike, etj. Projektet e propozuara synojnë të nxisin segmente të ndryshme të
zinxhirit të vlerave të produkteve bujqësore, ndaj përveç projekteve me fokus prodhimin, janë propozuar edhe
projekte që kanë për qëllim zgjerimin e tregut, dhe në rastin konkret projekti në lidhje me tregun e frutaperimeve në Stajkë. Ky projekt-propozim është diskutuar prej kohësh në këtë nënrajon, dhe projekti teknik
është gati për financim. Në rastin e Zadrimës, sektori I bujqësisë është i lidhur me atë të turizmit, meqenëse
lloji i turizmit i ofruar në zonë është kryesisht ai i ekoturizmit dhe turizmit kulturor. Projekte si “Trashëgimia
kulturore dhe natyrore për turizmin e qëndrueshëm në Zadrimë” apo “Festivali Zadrimor në Fishtë” (i cili
shtrihet në komunën e Blinishtit por ndikon të gjithë nënrajonin e Zadrimës), janë projekte të financuara
nga dritarja e dytë e fondit të RDP, në të njëjtën linjë me skenarin zhvillimor të sipërpërmendur. Projektpropozimet e përzgjedhura në sektorin e turizmit janë po ashtu të ndërlidhura me këtë skenar zhvillimor.
Kështu për shembull përveç identifikimit të aseteve me interes turistik dhe dokumentimit të tyre, si parakusht
(projekti 19), në Planin e Veprimit janë propozuar edhe projekte që synojnë të sjellin së bashku disa projekte.
Projekti nr 17 “Hartimi itenerarit të biçikletave në rajonin e Zadrimës dhe lidhja e tij me zonat bregdetare
të Velipojës dhe itineraret turistike në Ulqin” ndërlidh disa projekt-propozime të Planit të Veprimit si dhe
projekte që po zbatohen aktualisht në kuadër të dritares së dytë të fondit RDP si “Trashëgimia kulturore dhe
natyrore për turizmin e qëndrueshëm në Zadrimë”, “Zhvillimi i turizmit liqenor në lumin Buna dhe Liqenin e
Shkodrës” dhe “Kultura: Një nxitës i zhvillimit të qëndrueshëm” të komunës Bushat. Të tilla projekte sigurojnë
jetëgjatësinë e projekteve të veçanta dhe rrisin ndikimin/jehonën e tyre në nënrajon, duke u kthyer kështu në
projekte zhvillimore rajonale. Projektet e propozuara në fushën e mjedisit synojnë të reduktojnë ndikimin në
mjedis të zhvillimeve ekonomike të pritshme dhe garantimin e një mjedisi të qëndrueshëm. Megjithëse më
poshtë është ilustruar vetëm nënrajoni i Zadrimës, e njëjta logjikë është ndjekur të në gjithë nënrajonet për të
cilat janë propozuar projekte si pjesë e Planit të Veprimit.
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Harta 11 Skemë konceptuale që tregon ndërlidhjen e projekt propozimeve të Planit të Veprimit me projekte që po zbatohen në terren (© Co-Plan)
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• Modeli i fishës së projekteve për disa nga projekt propozimet e përzgjedhura
Modeli i fishës së projekteve të përzgjedhura është si më poshtë. Pjesa tjetër e Fishave model për Projekt
Propozime gjendet në Anekse.:
Mbështetja e grave përmes ofrimit të trajnimeve e kurseve ambulatore për menaxhimin e Guest Houseve
Agjencia zbatuese: Këshilli Qarkut Shkodër
Partner në projekt: Komunat, OJF-të lokale

Vendndodhja e Projektit:
Njësitë Vendore: Shkrel, Kelmend, Shalë

Periudha e zbatimit të projektit: (12 muaj)
Buxheti Projektit: 50,000 euro; Fondet të EU-së
Aktivitetet kryesore:
1. Identifikimi nevojave të grupeve të targetuara dhe
përfituesve të përfshirë në projekt/Krijimi databazës për
gratë në sektorin e menaxhimit të guest house-ve dhe
krijimi network-ut të tyre
2. Module trajnimi për menaxhimin e Guest Houseve
3. Realizimi një udhëtimi studimor për të evidentuar praktika
të suksesshme në këtë fushë

Përfitues: Komuniteti lokal, sektori privat
në fushën e turizmit

4. Krijimi një programi për fuqizimin e kapaciteteve për t’ju
përgjigjur nevojave të grupeve të synuara

Përshkrimi projektit: Objekti këtij projekti është të ndihmojë në zhvillimin e grave të cilat operojnë në sektorin e turizmit dhe
promovimin e agroturizmit. Ai gjithashtu kontribuon në adresimin e barazisë gjinore duke ndihmuar në fuqizimin ekonomik të
grave në këtë sektor. Komunat e Shkrelit, Kelmendit dhe Shalës ofrojnë një bukuri të veçantë dhe një sfond të përsosur natyror
për zhvillimin e biznesit dhe turizmit familjar dhe femrat janë ende një burim i pashfrytëzuar me njohuri të rëndësishme mbi
produktet bujqësore dhe gastronominë tradicionale, artin dhe veprat artizanale. Këto potenciale mbeten deri më sot, kryesisht
të panjohura dhe të pashfrytëzuara.
Qëllimi i projektit: Vendosja e lidhjeve midis grave në zonat përreth dhe praktikat e qëndrueshme të biznesit në fushën e
agroturizmit dhe turizmit rural. Lidhja e biznesmeneve me sipërmarrës potencialë dhe rritja e vlerës së produkteve dhe
shërbimeve duke siguruar një bazë të qëndrueshme për zhvillim të mëtejshëm. Forcimi i grave sipërmarrëse nëpërmjet
trajnimeve dhe rrjetit të kooperativave. Zhvillimi moduleve të trajnimit të përshtatura për nevojat specifike të identifikuara me
përmirësimin e kapaciteteve të biznesit dhe inkurajimi i grave me aftësi në prodhimin e produkteve bujqësore tradicionale me
qëllim bërjen e tyre aktive në degën e turizmit. Projekt i ngjashëm është realizuar edhe në zonën e liqenit të Shkodrës dhe ajo
do të jetë një praktikë shumë e mirë për zgjerimin në zonat malore.
Rezultatet: Krijimi network-ut dhe ndarja e praktikave më të mira; Modulet e trajnimit për menaxhimin e Guest House-ve të
fituara (realizuara); Eksperiencë nga udhëtimi studimor; Programe për ngritjen e kapaciteteve për t’ju përgjigjur nevojave të
grupeve të targetuara të zhvilluara; Promovimi aktiviteteve.
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• Plani Veprimit dhe mundësitë e financimit
Zbatimi i projekteve të parashikuara në Planin e Veprimit sheh përtej treguesve buxhetorë të Këshillit të
Qarkut, buxhet i cili në tërësinë e vet është i kompozuar në pesë burime të ardhurash: (a) të ardhurat nga
taksat vendore; (b) të ardhurat nga tarifat; (c) të ardhurat nga taksa e qarkut; (d) transfertat nga buxheti
qendror (e pakushtëzuar dhe e kushtëzuar); dhe (f) fondi zhvillimit të rajoneve. Vlerësimi dhe parashikimi
të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore përgjatë viteve 2013-2017 konsiston në mbështetjen e aktivitetit
të Këshillit të Qarkut dhe duke alokuar shpenzime vetëm për tre funksione kryesore: (a) administrate e
përgjithshme; (b) menaxhimi rrugor dhe (c) emergjencat civile. Në parashikimet buxhetore janë mbajtur
parasysh niveli shpenzimeve për paga dhe sigurime për administratën e përgjithshme duke vlerësuar rast
pas rasti ndikimin në buxhet të shpenzimeve konform strukturës administrative të vetë Qarkut, dhe njëherësh
Njësive Shpenzuese në varësi (Ndërmarrja Rajonale e Rrugëve Rurale). Në ruajtjen e balancës së shpenzimeve
buxhetore janë respektuar kërkesat e kuadrit ligjor në fuqi, e veçanërisht ligji 9936/2008 “Për menaxhimin
e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimi nr. 2/2012 “Për procedurat standarde të zbatimit
të buxhetit”, Udhëzimi 7/1 datë 28.02.2014 dhe kuadri ligjor për sistemin fiskal në Republikën e Shqipërisë
(9632/2006 ndryshuar me ligjin 181/2013). Duke vlerësuar kuadrin e të ardhurave dhe shpenzimeve në
Qark, rezulton se struktura buxhetore e Këshillit të Qarkut Shkodër do të vazhdojë të ruajë varësinë ndaj
transfertave nga buxheti qendror, prezenca e të cilave redukton aftësinë investuese të vet institucionit të
Qarkut në periudhën afatmesme. Në parashikimin e të ardhurave, Këshilli Qarkut referon të ardhurat nga
taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, tarifat e shërbimeve, lejeve dhe licencave në fushën
e transportit, taksa e Këshillit të Qarkut si detyrim i paguar nga Njësitë e Qeverisjes Vendore në Qark dhe të
ardhurat nga gjobat. Në vlerësimin e zërave të mësipërm rezulton se të ardhurat nga taksa e ndikimit në
infrastrukturë, edhe pse është parashikuar me një tendencë rritjeje mesatare prej 4%, nuk do të mund të
konsiderohen si një burim i sigurt i vazhdueshëm të ardhurash. Në vlera financiare, të ardhurat e veta të
Këshillit të Qarkut Shkodër për periudhën 2013-2014 dhe parashikimet për periudhën 2015-2017 vlerësohen
si më poshtë:
Grafiku 2 Tregues për të ardhurat e veta (000/lek)
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Në raport me strukturën buxhetore të Këshillit të Qarkut Shkodër, të ardhurat e veta përbëjnë 4% të buxhetit
vendor në vitin 2013 ndërkohë që pesha specifike e tyre në vitet 2014-2017 shkon në raportin 9%. Qartësisht,
kjo strukturë të ardhurash reflekton varësinë e aktivitetit të vetë Këshillit të Qarkut nga burimet financiare
qeveritare, të cilat në strukturën buxhetore të Këshillit të Qarkut zënë mesatarisht 91% të saj. Referuar kuadrit
të transfertave, rezulton se transferta e pakushtëzuar do të jetë burimi kryesor i të ardhurave buxhetore me
një ndikim në masën 72-78% të buxhetit vjetor ndërkohë që transferta e kushtëzuar përbën vetëm 4-5% të
totalit të buxhetit vjetor të Këshillit të Qarkut. Parashikimet afatmesme mbështesin edhe aksesimin e Fondit
të Zhvillimit të Rajoneve ku për vitet 2015-2017 parashikimet buxhetore shkojnë në 22,007 lekë në vitin 2015;
në 15,160 mijë lekë në vitin 2016 dhe 11,100 mijë lekë në vitin 2017. Realizimi këtij treguesi në parashikimet
e Programit Buxhetor Afatmesëm 2015-2017 reflektojnë një peshë specifike mesatare 11% në strukturën e
të ardhurave çka varësisht nivelit të realizimit nuk do të mund t’i përgjigjet nivelit të kërkesës së projekteve
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të parashikuara në Planin e Veprimit të Këshillit të Qarkut Shkodër. Në terma financiare, parashikimet e
Programit Buxhetor Afatmesëm 2015-2017 të Këshillit të Qarkut Shkodër janë si më poshtë:
Grafiku 3 Tregues të lidhur me buxhetin e Qarkut 2015-2017 (%-je)
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Brenda kësaj strukture, konstatohet se në vitin 2014 Këshilli Qarkut nuk ka përfituar nga Fondi Zhvillimit
të Rajoneve sikurse parashikimet buxhetore në periudhën 2015-2017 mbështesin një tendencë në rënie të
të ardhurave nga ky burim financimi investimesh kapitale në Qark ndërkohë që transferta e pakushtëzuar
do të vazhdojë të ruajë influencën e saj në buxhetin e Këshillit të Qarkut edhe në vitet 2015-2017 por duke
respektuar kërkesat ligjore në përdorimin e saj për financimin e shpenzimeve administrative, konform
kërkesave të ligjit 185/2013 neni 15.
Në aspektin e shpenzimeve, përjashtimisht vitit 2013, alokimi fondeve buxhetore mbështet me financim dy
funksionet bazë të Këshillit të Qarkut: (a) administratën e përgjithshme dhe (b) menaxhimin rrugor. Referuar
nivelit të shpenzimeve, rezulton se ka një ndarje thuajse proporcionale të fondeve buxhetore duke financuar
shpenzimet e administratës së përgjithshme në masën 47-52% në periudhën 2015-2017 dhe po kaq edhe
shpenzimet për menaxhimin rrugor sipas figurës më poshtë:
Grafiku 4 Ndarja e shpenzimeve sipas funksioneve (%-je)
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Duke shkuar në brendësi të strukturës së shpenzimeve sipas artikujve rezulton se fokusi kryesor në periudhën
afatmesme mbetet reduktimi shpenzimeve për pagat dhe sigurimet si dhe ulja e treguesit të shpenzimeve
operative dhe të mirëmbajtjes në raport me totalin e buxhetit vjetor pavarësisht se në terma financiare ky
tregues shkon me një tendencë rritjeje të moderuar në nivelin 1,3-1,5% në vitet 2015-2017. Konkretisht,
raporti që zënë shpenzimet sipas artikullit në strukturën buxhetore të Këshillit të Qarkut Shkodër është si më
poshtë:
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Grafiku 5 Raporti shpenzimeve sipas artikullit (%-je)
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Një tjetër objektiv në periudhën afatmesme mbetet edhe rritja e nivelit të shpenzimeve kapitale, shpenzime
të cilat edhe në vitet 2015-2017 nuk do të mund të financojnë kërkesat e projekteve në Planin e Veprimit
por parashikojnë mbështetjen në masën 15 000 mijë lekë në secilin prej viteve të parashikuara në Planin e
Veprimit. Në lidhje me këtë natyrë shpenzimi, parashikimet afatmesme evidentojnë një nivel shpenzimesh
kapitale nga të ardhurat e veta dhe fondi zhvillimit të rajoneve në një nivel mesatar prej 25,457 mijë lekë
në vitin 2015, në 18,960 mijë lekë në vitin 2016 dhe në 15,600 mijë lekë në vitin 2017. Ky nivel investimesh
kapitale do të financohet përmes Fondit të Zhvillimit të Rajoneve në masën 86% në vitin 2015, në masën 80%
në vitin 2016 dhe në masën 71% në vitin 2017. Në parashikimin e shpenzimeve kapitale janë konsideruar
financimi dhe bashkëfinancimi projekteve që mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm të qarkut duke synuar
sektorë potencialë si bujqësia, turizmi, mjedisi dhe infrastruktura rurale në bashkëpunim me partnerë
rajonalë dhe ndër-rajonalë si dhe duke punuar dhe bashkëpunuar ngushtësisht me Njësitë e Qeverisjes
Vendore në Qark dhe Qeverinë Qendrore.
Referuar të dhënave mbi mundësinë e financimit të projekteve të parashikuara në Planin e Veprimit rezulton
se buxheti total i Këshillit të Qarkut për periudhën 2015-2017 do të mund të financonte vetëm 57% të kostos
totale të projekteve, ndërkohë që vetëm buxheti kapital i destinuar për investime do të mund të mbulonte
vetëm 9% të saj. Kjo shpërndarje e buxhetit reflekton pamundësi të financimit të projekteve përmes
shpenzimeve buxhetore të vetë Këshillit të Qarkut dhe dikton nevojën për bashkëpunimin me donatorë dhe
me buxhetin qendror.
Grafiku 6 Niveli mbulimit të projekteve nga buxheti total dhe kapital
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Në përfundim të vlerësimit ekonomiko-financiar vlerësohen prioritare si më poshtë:
-

-

Harmonizimi politikave të investimeve me Njësitë e Qeverisjes Vendore në Qark në kuadër të forcimit të bashkëpunimit me interes stimulimin e sektorëve potencialë (bujqësi, turizëm, mjedis), si dhe
rritjes së ndërveprimit në kuadër të reformave e veçanërisht reformës administrative-territoriale.
Aplikimi i projekteve prioritare në programe të ndryshme financimi dhe bashkëpunimi me donatorë
potencialë për financimin e tyre (fondet IPA) konform fondit të parashikuar për shpenzime kapitale.
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-

Alokimi fondeve kapitale të buxhetit të Këshillit të Qarkut si fonde partneriteti për bashkëfinancimin e projekteve konkrete si pjesë e Planit të Veprimit.
Mbështetja e të gjithë iniciativave publike dhe private të cilat kontribuojnë në realizimin e projekteve të identifikuara në Planin e Veprimit të Këshillit të Qarkut Shkodër.
Hartimin e fishave të projekteve të identifikuara në Planin e Veprimit brenda vitit 2015.

Realizimi prioriteteve të mësipërme mbështet iniciativat e Këshillit të Qarkut në realizimin e projekteve
prioritare si pjesë e Planit të Veprimit duke konsideruar të gjithë burimet e mundshme të financimit në
funksion të stimulimit të sektorëve potencialë. Në këtë dimension, Plani Veprimit për projektet konkrete në
periudhën 2015-2017 sipas sektorëve është si më poshtë:
PLANI VEPRIMIT - KËSHILLI I QARKUT SHKODËR
NR

PROJEKTET

MASA

V L E R A
BURIMI FINANCIMIT
(EURO)

2015

BUJQËSIA

1

Trajnim dhe mbështetje e fermerëve për lehtësimin
dhe informimin në lidhje me mundësitë për financim
në kuadër të zhvillimit rural (identifikimin e target M.5.1.2
grupeve- ngritja e grupeve lokale të veprimit (Disa
grupe lokale të veprimit), trajnim dhe informim.

140,000

Drejtoria e Bujqësisë,
Këshilli Qarkut, EU funds,
Shoqatat e Fermerëve

2

Mbështetje e Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë Shkodër
për hartimin e projekteve zhvillimore në kuadër të
M.5.5.2
rehabilitimit të infrastrukturës ujitëse në zonën e
Nënshkodës

85,000

Drejtoria e
Këshilli Qarkut

3

Zhvillimi i sektorit blegtoral në Zadrimë

40,000

AZHBR

4

Fuqizimi sektorit të shfrytëzimit të bimëve medicinale
M.5.3.2
në Kastrat dhe Koplik

250,000

Min. Bujqësisë, Këshilli
Qarkut, EU Funds

5

Bashkëpunim ndërsektorial nëpërmjet integrimit të
produkteve të ndërsjellta për një zhvillim ekonomik të M.5.3.2
qëndrueshëm

300,000

Buxheti Qendror,
USAID, IPA

6

Rritja e cilësisë së prodhimit të bimëve medicinale dhe
e shfrytëzimit të frutave të pyllit në Kelmend, Shkrel M.5.3.2
dhe Shalë

55,000

Buxheti Qendror

7

Mbështetje e Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë Shkodër
për hartimin e projekteve zhvillimore në kuadër të
rehabilitimit të infrastrukturës ujitëse në zonën e M.5.5.2
Mbishkodrës me fokus zonat me potencial kultivimi të
bimëve medicinale dhe duhanit (Fusha e Postopojës)

85,000

Donator

8

Projekt i RI: Mbështetja e kulturës së shegës në
M.5.3.2
Hajmel-Vig-Mnelë

400,000

EU Funds/IPA Calls

9

Mbështetja e kultivimit të patates në zonat malore të
qarkut të Shkodrës, ku dhe ekziston tradita e kultivimit M.5.3.2
(Kelmend)

180,000

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave,
GiZ, USAID

10

Projekt i Ri: Përdorimi i bio-preparateve në fushën e të
ushqyerit të bimëve dhe luftimit të sëmundjeve dhe M.5.3.2
dëmtimeve ne Zadrime, Guri Zi, Bushat, Dajç, Bërdicë

120,000

Buxheti Qendror, Fondet IPA

11

Projekt i Ri: Rajonizimi i kultivuesve të huaj
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M.5.3.2

M.5.3.2

Detajim

Bujqësisë,

GIZ,

2016

2017
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12

Itinerari liqenor dhe gastronomik (nënrajoni 2 M.5.3.2
Kastrat, Qendër, Koplik, Gruemirë, Postribë, Rrethina)

110,000

IPA Funds

13

Fuqizimi potencialit ekonomik të fermerëve përmes
ngritjes dhe vënies në funksion të Tregut Rajonal Agro M.5.3.2
Ushqimor në Stajkë

250,000

Qeveria Qendrore

TURIZMI
14

Mbështetja e grave përmes ofrimit të trajnimeve dhe
M.5.2.2
kurseve ambulatore për menaxhimin e Guest House-ve

50,000

Lerda, EU Funds

15

Krijimi i një rrjeti itineraresh me biçikleta në zonat
malore (Discovering Albania by bike: Shkodër-Koplik- M.5.3.1
Bogë-Theth-Breg Lumi Kir-Ura e Mesit-Shkodër)

100,000

EU funds

16

Zbuloni Shkodrën - miken e biçikletave

M.5.3.1

190,000

Ministria e Kulturës, EU
funds

17

Hartimi itenerarit të biçikletave në rajonin e Zadrimës
dhe lidhja e tij me zonat bregdetare të Velipojës dhe
M.5.3.1
itineraret turistike në Ulqin nga 14 - 37 km (përfshin
propozimin e W2 të komunës Dajç B. Bunës)

180,000

Buxheti Qëndror, Donatore,
NJQV-të

18

Promovimi turizmit ndër-rajonal përmes unifikimit të
sinjalistikës turistike të Qarkut Shkodër dhe Lezhë_ M.5.3.1
Strategjia e Turizmit_Paketa 3

240,000

Buxheti Qëndror
MZHUT), EU funds

19

Turizmi i qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës përmes
hartimit të hartave të trashëgimisë kulturore,
rajonale, hartave turistike, faqes së internetit për
M.5.3.3
turizmin rajonal dhe krijimi dhe promovimi një
axhende aktivitetesh për Qarkun Shkodër_Paketa
_1_Strategjia e Turizmit_Shkodër

80,000

Buxheti Qendror, Donatorë

20

Nxitja dhe mbështetja NjQV-ve përgjegjëse gjatë
hartimit të planit të përgjithshëm vendor për zonën
M.5.3.3
Razëm, Theth, Bogë, Vermosh si zona me potencial
turistik

100,000

Buxheti Qendror

21

Nxitja dhe mbështetja NjQV-ve përgjegjëse gjatë
hartimit të planit të përgjithshëm vendor me fokus M.5.3.3
zonën e Velipojës si zonë me potencial turistik

100,000

Buxheti Qendror/Donator

22

Promovimi dhe nxitja e turizmit Malor

M.5.3.3

200,000

EU Funds/IPA Calls

23

Identifikimi dhe rehabilitimi i zonave dhe vendeve
arkeologjike - Për një të ardhme të thesareve të së M.5.3.3
kaluarës

215,000

EU Funds/IPA Calls

170,000

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave

150,000

UNDP; EU funds; Donator

(MK,

MJEDISI
24

Mbështetje e Bordit të Kullimit Shkodër për hartimin
e projekteve zhvillimore në kuadër të rehabilitimit të M.5.5.2
infrastrukturës kulluese për Mbishkodrën

Mbështetje e Bordit të Kullimit Shkodër për hartimin
24/1 e projekteve zhvillimore në kuadër të rehabilitimit të M.5.5.2
infrastrukturës kulluese për Nënshkodrën
25

Hartimi Studimit të Fizibilitetit dhe planit të
menaxhimit për pellgun ujëmbledhës të lumit Drin_ M.5.5.1
(PRVMjedis)

47

26

Mbështetje e Bordit të Kullimit për hartimin e
projekteve zhvillimore në kuadër te ndërtimi të pritave
M.5.5.2
mbrojtëse nëMalin e Rrezum dhe Pentar_Vig Mnelë &
Dajç B.Bunës

150,000

Ministria e Bujqësisë, Zhvill.
Rur. Adm. të Ujërave

27

Riparimi shpateve të lumit Gjadër përmes pyllëzimit
dhe ngritjes së pritave me qëllim mbrojtjen nga
përmbytjet
M.5.5.3

100,000

Donator (BB); FSHZH

28

Mbrojtje nga gërryerja e Lumit Buna ne Shirq, Oblikë
dhe Oblikë-Muriqan dhe Përroit të Thatë, Komuna
Kastrat
M.5.5.3

200,000

IPA Calls

29

Disiplinimi shkarkimit të ujërave nga KUL Zadrimë në
lumin Drin_ (PRVMjedis)
M.5.5.3

200,000

IPA Calls

30

Pastrimi i lumit Buna nga mbushjet e lumit Kir_
(PRVMjedis)
M.5.5.3

150,000

EU funds

31

Koordinim për monitorimin e efektivitetit të
ndërhyrjeve për mbrojtjen nga përmbytjet në zonat
e rrezikuara, dhe mbështetje për hartimin e planit të M.5.5.3
veprimit në këtë drejtim nga Bordi i Kullimit për vitet
e ardhshme

50,000

Buxheti Shtetit

32

Mbrojtja e brezave pyjorë në Malësinë e Kelmendit_
M.5.5.3
(PRVMjedis)

33

Mbrojtja e llojeve të rrezikuara të florës dhe habitateve
M.5.5.3
të tyre në Liqenin e Shkodrës
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Detajim
300,000

UNDP; EU Funds; Donator
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III. Monitorimi
a. Metodologjia e monitorimit të zbatimit të Konceptit Strategjik të
Zhvillimit Rajonal të Qarkut Shkodër
Nëse nuk masni rezultatet, nuk mund të dalloni suksesin nga dështimi; nëse nuk mund të dalloni suksesin, nuk
mund ta vlerësoni atë; nëse nuk e vlerësoni suksesin, mund të vlerësoni dështimin; nëse nuk e shihni suksesin,
ju nuk mund të mësoni prej tij; nëse nuk e dalloni dot dështimin, ju nuk mund ta korrigjoni atë; nëse tregoni
rezultatet, mund të fitoni mbështetjen e publikut; çdo gjë që matet, realizohet31!
Në vetvete, procesi monitorimit, si një proces i vazhdueshëm i matjes së progresit, ofron një sistem të krahasimit
të rezultateve të arritura me rezultatet e planifikuara përmes mbledhjes dhe analizës sistematike të indikatorëve
të lidhur me burimet (input) dhe produkteve (output). Referuar drejt, sistemi monitorimit vjen si një instrument
i ri në mbështetje të Konceptit Strategjik të Zhvillimit Rajonal të Këshillit të Qarkut Shkodër, përmes të cilit
sanksionohet mënyra standarde e kontrollit, krahasimit dhe raportimit të progresit në periudhën afatmesme.
Metodologjia e monitorimit të Konceptit Strategjik të Zhvillimit Rajonal të Qarkut Shkodër mbështetet në
identifikimin e indikatorëve të monitorimit për çdo aspekt të dokumentit strategjik, duke u orientuar nga: Fushat
Prioritare, Qëllimet Strategjike, Masat dhe Projektet për çdo Masë. Në këtë kontekst, indikatorët e monitorimit
janë përzgjedhur në funksion të prodhimit të informacionit të nevojshëm për çdo Masë por, duke konsideruar
produktet e parashikuara në Planin e Veprimit nga aspekti sasior dhe i përmbajtjes. Ky model ofron një platformë
të vlefshme të vlerësimit të progresit jo vetëm në raport me Masat por edhe në nivel Qëllimi Strategjik.
Pavarësisht nivelit të mbulimit të Masave me projekte konkrete në periudhën afatmesme 2015-2017, procesi
monitorimit do të duhet të kryhet për çdo Masë të Konceptit Strategjik të Zhvillimit Rajonal duke evidentuar
progresin mbi bazë aktiviteti dhe produkti. Projektet e Planit të Veprimit vendosin urën lidhëse midis Masave
të Konceptit Strategjik të Zhvillimit Rajonal dhe procesit të monitorimit përmes indikatorëve të monitorimit.
Krijimi i kornizës standarde të këtij procesi, mbështetet në përcaktimin e 98 indikatorëve të monitorimit, të
cilat i përgjigjen 21 Masave në Konceptin Strategjik të Zhvillimit Rajonal të Qarkut Shkodër me një mesatare
prej 4-5 indikatorë monitorimi për çdo Masë. Sipas Fushave Prioritare dhe Qëllimeve Strategjike metodologjia e
monitorimit parashikon një mesatare indikatorësh monitorimi prej 19-20 indikatorë monitorimi për çdo Qëllim
Strategjik dhe Fushë Prioritare, duke synuar mbulimin e të gjithë aspekteve të parashikuara në Qëllimin Strategjik
të secilës Fushë Prioritare të përcaktuar dhe në një afat kohor 3 vjeçar (2015-2017) ku viti 2014 konsiderohet viti
bazë. Konkretisht sipas Fushave Prioritare shpërndarja e indikatorëve të monitorimit është si më poshtë:

Fusha Prioritare 1:
“Edukim, trajnim dhe ndërtim kapacitetesh” me fushë veprimi 5 Masa (qendrat e zhvillimit të biznesit,
ndërtimin dhe fuqizimin e kapaciteteve dhe burimeve njerëzore, trajnimet dhe kurset profesionale dhe
infrastrukturën arsimore) do të mund të monitorohet përmes 29 indikatorëve të monitorimit.
31

Banka Botërore., 2004., Manual “Monitorimi dhe Vlerësimi: Disa instrumente, Metoda dhe Qasje”
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Fusha Prioritare 2:
“Infrastruktura dhe Shërbimet” me fushë veprimi 4 Masa (menaxhimin e shërbimeve publike, shërbimet
sociale, shërbimin shëndetësor dhe burimet alternative të energjisë së rinovueshme) do të mund të
monitorohet përmes 20 indikatorëve të monitorimit.
Fusha Prioritare 3:
“Turizmi dhe Agrobiznesi” me fushë veprimi 4 Masa (turizmin dhe produktet turistike, tregjet bujqësore dhe
organizimin e prodhuesve, promovimin e destinacioneve turistike dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura) do
të mund të monitorohet përmes 19 indikatorëve të monitorimit.
Fusha Prioritare 4:
“Bashkëpunimi ndër-vendor dhe bashkëpunimi me partnerë të tjerë” me fushë veprimi 4 Masa (hartimi dhe
realizimi projekteve, koordinimi me partnerët rajonal, bashkëpunimi me Qeverinë Qendrore dhe Shoqërinë
Civile) do të mund të monitorohet përmes 14 indikatorëve të monitorimit.
Fusha Prioritare 5:
“Mbrojtja kundër përmbytjeve” me fushë veprimi 4 Masa (bashkëpunimi me komunitetin në minimizimin e
përmbytjeve, përmirësimi sistemeve të sigurisë dhe kullimit, rivitalizimi zonave të prekura dhe monitorimi
stacionit hidrologjik) do të mund të monitorohet përmes 15 indikatorëve të monitorimit.
•

•
•

•

•
•
•
•

•
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Në vlerësimin e treguesve të lidhur fusha konkrete si bujqësia, blegtoria, demografia, shëndetësia,
arsimi, aktiviteti ekonomik, punësimi, kujdesi social, qeverisja vendore, shërbimet publike,
zhvillimi urban dhe infrastruktura rrugore, telekomunikacioni dhe turizmi, administrata e Këshillit
të Qarkut do të referojë bazën e të dhënave mbi treguesit social – ekonomikë të Qarkut, të dhëna të
mbledhura nga pyetësori me Njësitë e Qeverisjes Vendore në Qark dhe publikimet e Instat (Census
2011 dhe raportet periodike). Krijimi një modeli standard të mbajtjes së të dhënave (dokument
në excel) social-ekonomike mundëson jo vetëm identifikimin e tyre por edhe pasurimin në kohë
për çdo tregues të kërkuar si dhe për çdo Njësi të Qeverisjes Vendore të Qarkut Shkodër, në mënyrë
analitike dhe sistematike. Ky sistem të dhënash përfshin 12 fusha kryesore me një numër prej 71
treguesish analitikë (për 33 Njësitë e Qeverisjes Vendore në Qark) dhe konkretisht:
Demografia, e cila identifikon statistika në lidhje me sipërfaqen, numrin e banesave, popullsinë në
vitin 2001 dhe 2011 dhe indeksin e ndryshimit të popullsisë dhe treguesit gjinor (meshkuj/femra)
Bujqësia dhe Blegtoria, sektorë për të cilët identifikohen tregues në lidhje me fondin e tokës
bujqësore, sipërfaqe e tokës sipas kategorive (truall, livadhe, pyje, kullota), toka joproduktive,
tregues mbi numrin e bagëtive sipas 5 kategorive përkatëse.
Qeverisja dhe Financat Vendore, e cila identifikon statistika lidhur me të zgjedhurit vendorë, nivelin
e përfaqësimit të grave në vendimmarrje, buxhetin vendor dhe shpërndarjen/banor, grantin e
pakushtëzuar dhe shpërndarjen/banor.
Punësimi, i cili identifikon statistika në lidhje me papunësinë, numrin e të punësuarve në sektorin
publik, numrin e të punësuarve në sektorin privat.
Aktiviteti ekonomik i cili identifikon statistika në lidhje me numrin e aktiviteteve ekonomike
(tregtare) dhe numrin e aktiviteteve sipas llojit (peshkim, industri, sektori ndërtimit dhe shërbimet).
Ndihma ekonomike dhe kujdesi social duke identifikuar statistika në lidhje me familjet në ndihmë
ekonomike, numrin e personave në asistencë dhe numrin e personave me aftësi të kufizuara.
Arsimi, sektor për të cilin identifikohen të dhëna në lidhje me numrin e nxënësve, numrin e
nxënësve (popullsia) që ndjek arsimin e lartë, tregues për analfabetizmin, numrin e mësuesve,
raporti mësues/nxënës, institucionet e arsimit parashkollor, 9-vjeçar, të mesëm dhe profesional.
Shëndetësia, i cila identifikon të dhëna për qendrat shëndetësore, ambulancat, poliklinikat,
konsultoret për gra dhe fëmijë, spitalet dhe shtretërit, tregues mbi personelin shëndetësor (numri
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•

•

•
•

mjekëve dhe infermierëve), vdekshmëria foshnjore (0-1 vjeç) në nivel Qarku.
Shërbimet publike për të cilat është identifikuar aksesi në sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm
dhe rrjetin e kanalizimeve, aksesi në shërbimin e pastrimit dhe largimit të mbeturinave, aksesi në
rrjetin telefonik dhe internet.
Zhvillimi urban dhe infrastruktura të identifikuara përmes treguesve në lidhje me disponueshmërinë
e instrumenteve të planifikimit hapësinor (Plan i Përgjithshëm Vendor i Planifikimit të Territorit),
rrjeti rrugor në administrim, rrjeti rrugëve të brendshme, rrugëve lokale dhe komunale dhe numrin
e aksidenteve rrugore.
Telekomunikacioni përmes të cilit identifikohen të dhëna në lidhje me numrin e mjeteve të
transportit, raporti / mijë banorë, aksesi në rrjetin hekurudhor.
Turizmi në aspektin e disponueshmërisë së potencialeve turistike dhe treguesve mbi numrin e
vizitorëve (turistëve) përgjatë vitit.

Konkretisht, përdorimi treguesve social – ekonomikë në funksion të identifikimit të indikatorëve të
monitorimit, për çdo Masë do të mund të referohet sipas modelit të shpjeguar më poshtë:
Fusha Prioritare “Infrastruktura dhe Shërbimet” ka si Qëllim Strategjik “Zhvillimi i infrastrukturave dhe
shërbimeve rajonale do të mbështesin zhvillimin rajonal të qëndrueshëm dhe do të jenë në përputhje me
nevojat dhe prioritetet e grupeve të ndryshme sociale”. Ndërtimi infrastrukturës do të përmirësojë cilësinë e
jetës në zonat urbane dhe rurale dhe do të ndihmojë rajonin në mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore. Realizimi
këtij Qëllimi Strategjik vlerësohet në raport me progresin e 4 Masave, të cilat në kontekstin e Objektivave
Strategjike prekin të gjithë spektrin e shërbimeve: publike, sociale, shëndetësore dhe efikasitetin e energjisë
së rinovueshme. Brenda këtij kuadri Masash, indikatorët e monitorimit për çdo Masë gjenerohen si më poshtë:
Për shërbimet publike (Masa 5.2.1) indikatorët e monitorimit përdorin tregues dhe statistika të gjeneruara nga
baza e të dhënave për treguesit social-ekonomikë të lidhur me shërbimet publike (aksesin në shërbimin e pastrimit
dhe largimit të mbeturinave, nivelin e ofrimit të shërbimit nga Njësitë e Qeverisjes Vendore), zhvillimin urban dhe
infrastrukturën rrugore (tregues mbi disponueshmërinë e planeve të menaxhimit urban, rrjetin rrugor), bujqësinë
(zgjerimin e sipërfaqes së pyjeve dhe kullotave) etj të cilat janë pjesë e databas-it të treguesve social – ekonomikë.
Për shërbimet sociale (Masa 5.2.2), indikatorët e monitorimit përdorin tregues dhe të dhëna statistikore të
lidhur me ndihmën ekonomike dhe kujdesin social (të dhëna për personat me aftësi të kufizuar, përfituesit
nga shërbimet sociale etj).
Për shërbimin shëndetësor (Masa 5.2.3) indikatorët e monitorimit përdorin tregues dhe të dhëna statistikore
të lidhura me Shëndetësinë (vdekshmëria foshnjore, numri shtretërve/mijë banorë, numri mjekëve dhe
infermierëve/mijë banorë, numri ambulancave, qendrave shëndetësore të rikonstruktuara ose ndërtuara në
zonat rurale) por edhe tregues të lidhur me demografinë (popullsia në zonat rurale dhe urbane, sipërfaqe për
vlerësimin e shpërndarjes së qendrave shëndetësore në territor etj).
Për shfrytëzimin e burimeve alternative të energjisë dhe efikasitetit së energjisë së rinovueshme (Masa
5.2.4) treguesit për indikatorët e monitorimit do të mund të gjenerohen përmes rritjes së bashkëpunimit
dhe shkëmbimit të informacionit midis Këshillit të Qarkut dhe partnerëve në rajon të cilët implementojnë
aktivitete dhe projekte në fushën e efikasitetit së energjisë në Qark dhe donatorëve.

Kuadri logjik i leximit të Matricës së Monitorimit
Në aspektin praktik, Matrica e Monitorimit është konceptuar në një format brenda të cilit lidhen: Fusha
Prioritare => Qëllimi Strategjik => Masat => Indikatorët e Monitorimit për çdo Masë => Njësia matëse
=> Treguesit e Monitorimit në vitet e parashikuara (2014-2017) => Përgjegjësia institucionale.
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Në plotësimin e treguesve të vitit bazë, Këshillit i Qarkut referon tregues të cilët mund të gjenerohen
drejtpërdrejt nga baza e të dhënave për treguesit social – ekonomikë ose përmes metodës së kombinimit
të treguesve nga rubrika të ndryshme dhe konkretisht: indikatori “mjek/mijë banorë” gjenerohet përmes
pjesëtimit të numrit të banorëve (treguesit demografik) me numrin e mjekëve (shëndetësia). Në këtë rast,
kombinimi të dhënave për dy blloqe të ndryshme treguesish social-ekonomikë identifikon nivelin e indikatorit
të monitorimit “mjek/mijë banor”. Në vlerësimin e informacionit për indikatorët e monitorimit, viti 2014 do të
konsiderohet si viti bazë mbi të cilin do të duhet të referohen targetet përkatëse për periudhën 2015-2017 për
të gjithë setin e indikatorëve të monitorimit.
Formati tabelës së monitorimit për çdo masë identifikon: (a) Masën përkatëse; (b) Indikatorët e Monitorimit;
(c) Njësinë matëse të indikatorit; (d) Treguesit e Monitorimit 2014-2017 dhe (e) institucionale e cila identifikon
drejtorinë/departamentin përgjegjës për mbledhjen dhe përpunimin e informacionit.

b. Indikatorët e monitorimit për çdo masë
Duke u ndalur në secilën prej masave të Konceptit Strategjik të Zhvillimit Rajonal, procesi i monitorimit do të
realizohet përmes përcaktimit të indikatorëve për çdo masë dhe plotësimi informacionit për vitin bazë 2014,
vit i cili do të shërbejë si referencë për targetet në periudhën 2015-2017.

Qëllimi Strategjik 1:
Arsimi profesional dhe trajnimi profesional i popullsisë së rrethit do të duhet të përmirësohet me qëllim
transformimin e rrethit dhe krijimin e një shoqërie dinamike qartësisht të orientuar nga biznesi dhe me
kapacitete të konsoliduara për bashkëpunim në ekonominë globale.
Për këtë Qëllim Strategjik janë identifikuar 5 Masa, të cilat kanë për fushë veprimi (1) forcimin e kapaciteteve
dhe burimeve njerëzore në institucionet lokale dhe rajonale; (2) qendrat e zhvillimit të biznesit me shërbime;
(3) fuqizimi kapaciteteve në funksion të zhvillimit; (4) trajnimet profesionale dhe Qendrat e Trajnimit sipas
standardeve të BE-së dhe (5) cilësia e infrastrukturës arsimore. Konkretisht, indikatorët e monitorimit sipas
Masave janë si më poshtë:
Qëllimi Strategjik: Arsimi profesional dhe trajnimi profesional i popullsisë së rrethit do të duhet të përmirësohet me qëllim transformimin e rrethit dhe krijimin e një
shoqërie dinamike qartësisht të orientuar nga biznesi dhe me kapacitete të konsoliduara për bashkëpunim në ekonominë globale
Treguesit e Monitorimit 2014-2017
MASA

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Numri aktiviteteve, trajnimeve, workshop-eve të
organizuara për administratën e Këshillit të Qarkut
dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore
Numri Njësive Vendore që aplikojnë modele të
suksesshme informimi (E-governance)
5.1.1. Forcimi Indeksi i rritjes së buxhetit kapital / banor (nivel
i kapaciteteve rajonal - të gjithë njësitë) i shpenzuar
dhe burimeve Indeksi i rritjes së buxhetit të Qarkut nga të ardhurat e
njerëzore të
veta me 5-7% brenda vitit 2017
institucioneve
Kurrikulat e arsimit profesional (të hartuara)
lokale e
rajonale.

Njësia Matëse

Numër

2015 2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale

Zyra e Projekteve

Numër
Përqindje (%) e
rritjes
Përqindje (%) e
rritjes
Numër

Numri personave nga skema e ndihmës ekonomike
dhe regjistri të papunëve të përfshirë në kurset Numër
profesionale dhe programet e organizuara

% e pjesëmarrjes së grave në kurset profesionale
%
(target 30% në fund të vitit 2017)
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Viti Bazë
(2014)

Zyra e Financës

Sektori
Sociale

Shërbimeve

Zyra e Koordinimit dhe
Zhvillimit

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Monitorimi Masës 5.1.1 është parashikuar të realizohet përmes 7 indikatorëve të monitorimit të cilët
mbulojnë me informacion të gjithë fushën e veprimit të Masës dhe Qëllimit Strategjik duke përfshirë:
arsimin profesional (5 indikatorë) dhe forcimit të kapaciteteve dhe burimeve njerëzore (2 indikatorë). Përmes
indikatorëve të monitorimit, Këshilli Qarkut do të mund të gjenerojë informacion jo vetëm sasior (numri
aktiviteteve, trajnimeve, workshop-eve, kurrikulave të hartuara) por edhe cilësor (modelet E-Governance
i cili referon modelet One Stop Shop, përmirësimi treguesve buxhetor etj). Në vlerësimin e treguesve të
monitorimit administrata e Këshillit të Qarkut do të konsiderojë bashkëpunimin me të gjithë aktorët lokal dhe
rajonal, Organizatat e Shoqërisë Civile etj të cilët realizojnë aktivitete dhe detyrime funksionale të funksion të
realizimit të Qëllimit Strategjik.
Qëllimi Strategjik: Arsimi profesional dhe trajnimi profesional i popullsisë së rrethit do të duhet të përmirësohet me qëllim transformimin e rrethit dhe krijimin e
një shoqërie dinamike qartësisht të orientuar nga biznesi dhe me kapacitete të konsoliduara për bashkëpunim në ekonominë globale
Treguesit e Monitorimit 2014-2017
MASA

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia Matëse

% e raportit të
Indeksi zhvillimit të biznesit (bizneset
bizneseve të reja /
e reja) në nivel rajonal
totalit)
Ulja e numrit të familjeve në ndihmë
ekonomike me 10% çdo vit në nivel Përqindje (%)
Qarku
Niveli papunësisë në Qark ulet me 3%
5.1.2.
Përqindje (%)
brenda vitit 2017
Qendra e
zhvillimit të Numri aktiviteteve informuese
biznesit me me fermerët dhe komunitetin e
shërbime. bizneseve në rajon në bashkëpunim Nr. aktiviteteve dhe nr.
pjesëmarrësve
me Drejtorinë e Bujqësisë dhe aktorë
të tjerë lokal dhe rajonal
2 panaire të organizuara me bizneset
Nr. pjesëmarrësish
dhe fermerët në nivel rajonal çdo
(biznese, fermerë) në
vit për promovimin dhe zhvillimin e
panair
biznesit dhe tregun e punës

Viti Bazë
(2014)

Përgjegjësia
Institucionale

2015

2016

2017

8 aktivitete
dhe 15
pjesëmarrës/
aktivitet

8 aktivitete
dhe 15
pjesëmarrës/
Aktivitet

Zyra e Koordinimit
8 aktivitete dhe Zhvillimit
dhe 15
pjesëmarrës/
aktivitet

Në monitorimin e Masës 5.1.2 janë përdorur 5 indikatorë monitorimi treguesit e të cilëve ofrojnë informacion
në lidhje me zgjerimin e aktivitetit ekonomik (biznesit) dhe impaktin që ka zgjerimi këtij sektori në uljen
e numrit të familjeve në ndihmë ekonomike, papunësinë etj. Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm lidhet
me treguesit në raport me numrin e aktiviteteve informuese me komunitetin e biznesit dhe fermerët si
dhe organizimin e panaireve si një mundësi për promovimin e biznesit dhe zgjerimin e tregut të punës.
Në lidhje me indeksin e papunësisë do të mund të referohen treguesit e bazës së të dhënave për Treguesit
Social-Ekonomikë të Qarkut Shkodër në rubrikën “punësimi”, ndërkohë që për treguesit në fushën e kujdesit
social (ndihma ekonomike) do të mund të referohen të dhënat nga baza e të dhënave për Treguesit Social
– Ekonomikë të Qarkut Shkodër në rubrikën “Ndihma Ekonomike dhe Kujdesi Social” sikurse edhe rubrika
“Aktiviteti Ekonomik” i cila referon të dhëna për tendencat dhe strukturën e aktiviteteve ekonomike në Qark.
Monitorimi kësaj mase kërkon evidentimin e treguesve për vitin 2014 si dhe përcaktimin e targeteve për
periudhën e parashikuar në Planin e Veprimit, 2015-2017.
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Qëllimi Strategjik: Arsimi profesional dhe trajnimi profesional i popullsisë së rrethit do të duhet të përmirësohet me qëllim transformimin e rrethit dhe krijimin e
një shoqërie dinamike qartësisht të orientuar nga biznesi dhe me kapacitete të konsoliduara për bashkëpunim në ekonominë globale
Treguesit e Monitorimit 2014-2017
MASA

5.1.3.
Ndërtimi i
kapaciteteve
dhe avancimi
i burimeve
njerëzore në
funksion të
zhvillimit.

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia matëse

2 aktivitete të përvitshme për prezantimin e ideve
të reja inovative në bashkëpunim me Universitetin
e Shkodrës

Numër

Kurset e formimit profesional të organizuara çdo vit

Numri kurseve
të formimit
profesional

Persona mbi 25 vjeç të përfshirë në kurset e
formimit profesional

%-je e nxënëseve
mbi 25 vjeç në
kurset profesionale
/ totalit

Numri nxënësve në shkollat e mesme profesionale
rritet me 5% çdo vit

Numër

Viti Bazë
(2014)

2015 2016

2017

2

2

2

Përgjegjësia
Institucionale

Zyra e Koordinimit dhe
Zhvillimit

Sektori i Shërbimeve
Sociale

Numri i personave që përfundojnë me sukses kurset Numri diplomave
e formimit profesional
të lëshuara

Monitorimi i Masës 5.1.3 mundësohet përmes plotësimit të informacionit për 5 indikatorë, informacion i cili
evidenton të dhëna sasiore mbi aktivitetet në fushën e inovacionit, kurset e formimit profesional, numrin
e personave të përfshirë në kurset e formimit profesional, tregues në lidhje me frekuentimin e shkollave
profesionale dhe përfituesve nga kurset e formimit profesional. Në vlerësimin e treguesve për vitet 20152017, Këshilli Qarkut do të referojë treguesin për çdo indikator bazuar në treguesit për vitin 2014 si dhe
prioritetet për periudhën afatmesme.
Qëllimi Strategjik: Arsimi profesional dhe trajnimi profesional i popullsisë së rrethit do të duhet të përmirësohet me qëllim transformimin e rrethit dhe krijimin e
një shoqërie dinamike qartësisht të orientuar nga biznesi dhe me kapacitete të konsoliduara për bashkëpunim në ekonominë globale
Treguesit e Monitorimit 2014-2017
MASA

5.1.4:
Zhvillimi
trajnimeve
profesionale
dhe
Qendrave
të Trajnimit
sipas
standardeve
të BE-së

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia matëse

VitiBazë
2015
(2014)

2016 2017

Përgjegjësia
Institucionale

Paketat e kurseve të kualifikimit profesional të
Numër
hartuara dhe të promovuara
% e nxënësve në arsimin e mesëm profesional në
raport me numrin total të nxënësve në arsim në Përqindje (%)
Qark
Raporti nxënës : mësues në arsimin profesional

Raport numerik

Raporti nxënës/klasë në arsimin profesional

Raport numerik

m²/nxënës në shkollat e arsimit profesional

m²
sipërfaqe/
nxënës

Zyra e Koordinim
Zhvillimit

Për këtë Masë evidentohen 5 indikatorë të monitorimit përmes të cilëve do të mund të sigurohet informacion
në lidhje me promovimin e paketave të kurseve profesionale çka ndikon në numrin e nxënësve në kurset e
formimit profesional (indikator në masën 5.1.3). Të tjerë tregues janë edhe raporti nxënës/mësues në arsimin
profesional si dhe nxënës/klasë, tregues të lidhur me cilësinë e ofrimit të kurseve të formimit profesional.
Në aspektin e gjenerimit të informacionit, është shumë e rëndësishme të bashkëpunohet me shkollat e
mesme profesionale si dhe me Zyrat Rajonale të Punësimit në Qark si aktorë kryesorë në ofrimin e kësaj game
shërbimesh në fushën e formimit profesional.
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Qëllimi Strategjik: Arsimi profesional dhe trajnimi profesional i popullsisë së rrethit do të duhet të përmirësohet me qëllim transformimin e rrethit dhe krijimin e
një shoqërie dinamike qartësisht të orientuar nga biznesi dhe me kapacitete të konsoliduara për bashkëpunim në ekonominë globale
Treguesit e Monitorimit 2014-2017
MASA

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia Matëse

Numri nxënësve/klasë në arsimin 9-vjeçar

Numër

Raporti nxënës/mësues në arsimin e mesëm
Numri shkollave të reja të ndërtuara
Numri shkollave të rikonstruktuara
Numri fëmijëve që përfitojnë nga rikonstruksioni
shkollave

Tregues numerik
Numër
Numër

m² /nxënës në shkollat 9-vjeçare

Sipërfaqe/ nxënës

Ulja e nivelit të analfabetizmit

Tregues (numerik
ose %-je)

5.1.5:
Përmirësimi
i cilësisë së
infrastrukturës Numri nxënësve/klasë në arsimin e mesëm në raport
arsimore
me totalin e nxënësve në sistemin përkatës

Viti Bazë
(2014)
14

2015

-10%

2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale

-10% -10%

Numër

Zyra e Koordinim
Zhvillimit

Tregues numerik
ose %/totalit të
nxënësve të sistemit
referues

3882 (2.26%) -10%

-10% -10%

Monitorimi Masës 5.1.5 do të kryhet përmes 8 indikatorëve të monitorimit, rezultatet për të cilat do të nxirren
nga baza e të dhënave për treguesit social – ekonomikë (rubrika “edukimi”). Në plotësimin e të dhënave për
indikatorët e mësipërm do të duhet të plotësohet baza e të dhënave me treguesit për vitin 2014 si dhe të
koordinohet puna me Drejtorinë Rajonale të Arsimit dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore për evidentimin e të
dhënave mbi analfabetizmin, numrin e nxënësve në arsimin 9-vjeçar, të mesëm dhe politikat e investimeve
për rikonstruksionin dhe ndërtimin e institucioneve arsimore (shkolla).

Qëllimi Strategjik 2:
Zhvillimi i infrastrukturave dhe shërbimeve rajonale do të mbështesin zhvillimin rajonal të qëndrueshëm dhe
do të jenë në përputhje me nevojat dhe prioritetet e grupeve të ndryshme sociale. Ndërtimi infrastrukturës
do të përmirësojë cilësinë e jetës në zonat urbane dhe rurale dhe do të ndihmojë rajonin në mbrojtjen nga
fatkeqësitë natyrore.
Për këtë Qëllim Strategjik janë identifikuar 4 Masa, të cilat kanë për fushë veprimi: (1) Zhvillimi dhe
menaxhimi shërbimeve publike; (2) Zhvillimi dhe sigurimi/ofrimi shërbimeve sociale në Njësitë Vendore; (3)
Shërbimi shëndetësor rajonal dhe (4) Rritja e ndërgjegjësimit dhe aftësive teknike për burimet alternative
të energjisë dhe efikasitetit së energjisë së rinovueshme. Duke u ndalur në secilën prej Masave të lidhura e
Qëllimin Strategjik 2, indikatorët e monitorimit janë si më poshtë:
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Qëllimi Strategjik 2: Zhvillimi i infrastrukturave dhe shërbimeve rajonale do të mbështesin zhvillimin rajonal të qëndrueshëm dhe do të jenë në përputhje me
nevojat dhe prioritetet e grupeve të ndryshme sociale. Ndërtimi infrastrukturës do të përmirësojë cilësinë e jetës në zonat urbane dhe rurale dhe do të ndihmojë
rajonin në mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore.
Treguesit e monitorimit 2014-2017
MASA

5.2.1.
Zhvillimi dhe
menaxhimi
shërbimeve
publike

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia Matëse

Numri njësive vendore që ofrojnë shërbimin e
pastrimit dhe largimit të mbeturinave

Numër NjQV-ve
ose banorë që
përfitojnë nga
shërbimi

Rritja e sipërfaqes pyjore, kullotave dhe livadheve
në Qark

Ha

Numri Njësive Vendore të cilat disponojnë Plan të
Përgjithshëm Vendor të Planifikimit të Territorit
(Plan Urban)

Numër

Km të rrugëve rurale të përmirësuara në nivel Qarku

Tregues numerik
(progresiv)

Sipërfaqe pyjore, kullota dhe livadhe në Qark e
përmirësuar dhe mirëmbajtur

Ha

m²/banor sipërfaqe e gjelbër në zonat urbane
(bashki)

m² sipërfaqe
gjelbër/banor

Popullsia që ka akses në furnizimin me ujë

Përqindje (%)

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale

Zyra e Shërbimeve

+10% +10% +10%

Zyra e Kadastrës

Zyra e Urbanistikës

40224

Zyra e Kadastrës
Zyra e Koordinim
Zhvillimit

51343

Zyra e Shërbimeve

Për këtë masë janë identifikuar 7 indikatorë monitorimi të cilët kanë për fushë veprimi shërbimet publike
kryesore në nivel lokal dhe rajonal si pastrimi dhe largimi mbeturinave, gjelbërimi, administrimi pyjeve
dhe kullotave, furnizimi me ujë të pijshëm, menaxhimi urban dhe instrumentet e menaxhimit urban dhe
infrastruktura rrugore. Në plotësimin e informacionit për indikatorët e monitorimit të kësaj mase është shumë
i rëndësishëm koordinimi dhe bashkëpunimi me njësitë e qeverisjes vendore si dhe drejtorinë e administrimit
të pyjeve dhe kullotave në Qark. Për plotësimin e treguesve të indikatorëve të monitorimit për këtë masë
informacioni bazë do të mund të gjenerohet nga baza e të dhënave për treguesit social-ekonomikë të Qarkut
Shkodër në rubrikat: bujqësi dhe blegtori; shërbimet publike dhe zhvillimi urban, infrastruktura dhe siguria
rrugore.
Qëllimi Strategjik 2: Zhvillimi i infrastrukturave dhe shërbimeve rajonale do të mbështesin zhvillimin rajonal të qëndrueshëm dhe do të jenë në përputhje me
nevojat dhe prioritetet e grupeve të ndryshme sociale. Ndërtimi infrastrukturës do të përmirësojë cilësinë e jetës në zonat urbane dhe rurale dhe do të ndihmojë
rajonin në mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore.
Treguesit e monitorimit 2014 – 2017
MASA

5.2.2.
Zhvillimi dhe
sigurimi/
ofrimi
shërbimeve
sociale ne
Njësitë e
Qeverisjes
Vendore

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia Matëse

Numri personave që përfitojnë nga shërbimet
sociale të ofruara në Qendrat Sociale në Qark

Numër

% e PAK në raport me totalin që përfitojnë nga
shërbimet sociale në Qark

%

Numri aktiviteteve social-kulturore të organizuara
në nivel rajonal

Numër

Numri shërbimeve të ofruara në Qendrat Sociale

Numër

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale

Zyra e Shërbimeve

Numri personave me aftësi të kufizuar që përfitojnë
Numër
shërbime sociale në shtëpi

Monitorimi Masës 5.2.2 do të mundësohet përmes 5 indikatorëve të monitorimit, informacioni për të cilët do
të mund të grumbullohet përmes koordinimit me Zyrat Rajonale të Punësimit në Qark, bashkëpunimit me
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Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore, Njësitë e Qeverisjes Vendore, Shoqatat me fokus grupet
në nevojë, Qendrat Sociale etj. Në vlerësimin e këtyre indikatorëve do të shfrytëzohet baza e të dhënave për
Treguesit Social – Ekonomikë të Qarkut Shkodër për rubrikat: (a) ndihma ekonomike dhe kujdesi social dhe
(b) shëndetësia.
Qëllimi Strategjik 2: Zhvillimi i infrastrukturave dhe shërbimeve rajonale do të mbështesin zhvillimin rajonal të qëndrueshëm dhe do të jenë në përputhje me nevojat
dhe prioritetet e grupeve të ndryshme sociale. Ndërtimi infrastrukturës do të përmirësojë cilësinë e jetës në zonat urbane dhe rurale dhe do të ndihmojë rajonin në
mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore.
Treguesit e monitorimit 2014 – 2017
MASA

Indikatorët e Monitorimit të Masës
Niveli i vdekshmërisë foshnjore në Qark
(për 1000 banorë)

Raporti shtretërve/mijë banorë
5.2.3:
Shërbimi
Raporti mjek familje/mijë banorë
shëndetësor
rajonal
Numri ambulancave të reja të ndërtuara
ose të rikonstruktuara
Numri personelit shëndetësor në zonat
rurale të Qarkut

Njësia Matëse

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

raporti/mijë lindje

4.2

3.5

3

2.5

raporti/mijë banorë

330

300

270

240

Raporti/mijë banorë

2197

2000

1800

1700

Numër

Përgjegjësia
Institucionale
Zyra e Shërbimeve

Zyra e Koordinim
Zhvillimit

Numër

Si një Masë qartësisht e fokusuar në shërbimin shëndetësor, të dhënat statistikore mbi Treguesit Social –
Ekonomikë të Qarkut Shkodër, si dhe publikimet e INSTAT prodhojnë mjaftueshëm informacion në lidhje me 5
indikatorët e monitorimit të kësaj Mase. Në këtë bazë të dhënash do të raportohen tregues të cilët lidhen me
rubrikën “shëndetësia”, tregues të cilët do të duhet të rivlerësohen çdo vit në bashkëpunim edhe me Drejtorinë
Rajonale të Shëndetit Publik (Shëndetin Parësor dhe Spitalor).
Qëllimi Strategjik 2: Zhvillimi i infrastrukturave dhe shërbimeve rajonale do të mbështesë zhvillimin rajonal të qëndrueshëm dhe do të jetë në përputhje me nevojat
dhe prioritetet e grupeve të ndryshme sociale. Ndërtimi infrastrukturës do të përmirësojë cilësinë e jetës në zonat urbane dhe rurale dhe do të ndihmojë rajonin në
mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore.
Treguesit e Monitorimit 2014 - 2017
MASA

5.2.4. Rritja e
ndërgjegjësimit
dhe aftësive
teknike për
burimet
alternative të
energjisë dhe
efikasitetit të
energjisë së
rinovueshme

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia Matëse

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale

Numri aktiviteteve informuese për burimet
Numër
e energjisë alternative
Numri përfituesve nga projektet në
përdorimin e energjisë së rinovueshme

Numër
Zyra e Projekteve

Numri i projekteve të aplikuara për
energjinë e rinovueshme

Numër

Si një fushë e re veprimi, për monitorimin e Masës 5.2.4 janë identifikuar 3 indikatorë monitorimi të cilët
sjellin informacion në lidhje me treguesit sasiorë për një gamë aktivitetesh ku Qarku mund të luajë rolin
koordinues midis Institucioneve Qendrore dhe atyre Vendore. Në këtë aspekt, indikatorët e monitorimit
evidentojnë të dhëna lidhur me numrin e aktiviteteve për burimet alternative të energjisë së rinovueshme,
me numrin projekteve dhe numrin e përfituesve.
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Qëllimi Strategjik 3:
Turizmi dhe agro-biznesi do të ndryshojnë ekonominë rajonale, do të mbështesin dhe zhvillojnë sektorët e tjerë,
dhe do të sigurojnë pozitë të qëndrueshme në tregun rajonal, duke u tregtuar edhe në nivel ndërkombëtar.
Ky Qëllim Strategjik merr jetë përmes 4 Masave, fusha e veprimit të së cilave është: (1) Konsolidimi i sektorit
të turizmit nëpërmjet zhvillimit të rrjetit të shërbimeve të turizmit familjar, rural dhe produkteve turistike;
(2) Krijimi tregjeve bujqësore dhe organizimi prodhuesve; (3) Përcaktimi, menaxhimi dhe promovimi
destinacioneve turistike në të gjithë rajonin dhe (4) Shqyrtimi dhe menaxhimi zonave të mbrojtura (për
vizitorët) sipas legjislacionit në fuqi. Sipas secilës Masë, indikatorët e monitorimit janë si më poshtë:
Qëllimi Strategjik 3: Turizmi dhe agro-biznesi do të ndryshojnë ekonominë rajonale, do të mbështesin dhe zhvillojnë sektorët e tjerë, dhe do të sigurojnë pozitë të
qëndrueshme në tregun rajonal, duke u tregtuar edhe në nivel ndërkombëtar
Treguesit e Monitorimit 2014 – 2017
MASA

5.3.1.
Konsolidimi
i sektorit
të turizmit
nëpërmjet
zhvillimit
të rrjetit të
shërbimeve
të turizmit
familjar,
rural dhe
produkteve
turistike.

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia matëse

Numri panaireve dhe pjesëmarrësve me fokus
turizmin në Qarkun Shkodër

Numër

Numri turistëve në Theth, Kelmend dhe Velipojë
(Indeksi rritjes së numrit/fluksit të turistëve)

% e fluksit të
turistëve në raport
me vitin bazë

Numri workshop-eve dhe trajnimeve në sektorët
e lidhur me turizmin dhe numri pjesëmarrëseve
(fokus gratë)

Numër personash
pjesëmarrës në
workshop-e (fokus
gratë)

Numri agjencive dhe operatorëve turistikë që
operojnë në Qark

Numër

Kapacitetet akomoduese të turizmit

Numri shtretërve

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

10%

10%

10%

Përgjegjësia
Institucionale

Zyra e Koordinim
Zhvillimit

Monitorimi Masës 5.3.1 është i lidhur ngushtësisht me 5 indikatorë monitorimi, informacioni përmes të cilëve
prodhon të dhëna në lidhje me aktivitetet promovuese të sektorit të turizmit në rajon sikurse edhe statistika
të lidhura me numrin e turistëve, agjencitë turistike dhe produktet e tyre, kapacitetet akomoduese etj. Baza
e të dhënave për Treguesit Social – Ekonomikë të Qarkut Shkodër (rubrika “turizmi”) ofron një platformë
informative për fluksin e turistëve si dhe identifikon zonat (njësitë vendore) atraktive në rajon.
Qëllimi Strategjik 3: Turizmi dhe agro-biznesi do të ndryshojnë ekonominë rajonale, do të mbështesin dhe zhvillojnë sektorët e tjerë, dhe do të sigurojnë pozitë të
qëndrueshme në tregun rajonal, duke u tregtuar edhe në nivel ndërkombëtar.
Treguesit e Monitorimit 2014 – 2017
MASA

5.3.2 Krijimi
tregjeve
bujqësore dhe
organizimi
prodhuesve

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia matëse

Panairet agro - bujqësore të organizuara

Numër

Numri i markave të promovuara (Shoqatat e
Prodhuesve sipas Markave)

Numër

Numri fermerëve që përfitojnë nga politikat
subvencionuese të Qeverisë Qendrore

Numër

Grantet për mbështetjen e sektorit bujqësor
nga Qeveria Qendrore

Vlerë financiare
(shpenzimet)

Numri projekteve të aplikuara në fuqizimin e
Numër
sektorit të bimëve medicinale.
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me
sera për rritjen e prodhimit bujqësor
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Ha

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale

2

2

2

2 trajnime
x 20
pjesëmarrës/
trajnim

2 trajnime
x 20
pjesëmarrës/
trajnim

2 trajnime
x 20
pjesëmarrës/ Zyra e Koordinim
trajnim
Zhvillimit

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Monitorimi Masës 5.3.2 vjen përmes 6 indikatorëve të monitorimit të cilët kanë për fushë veprimi aktivitetet
promovuese të produkteve bujqësore dhe prezantimin e prodhuesve aktual dhe të rinj të produkteve tipike
rajonale. Pjesë e këtij sistemi monitorimi janë edhe treguesit të cilët identifikojnë politika specifike në
mbështetje të sektorit bujqësor, fuqizimin e sektorit të bimëve medicinale dhe serrave. Bashkëpunimi me
Agjencitë Rajonale dhe Kombëtare (AZHBR, Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, MADA etj) dhe rrjetin e Shoqatave
të Prodhuesve (Fermerëve) përbën një parakusht në sigurimin e informacionit për indikatorët e monitorimit
e për më tepër, analizën e mundësive për zgjerimin e tregjeve bujqësore dhe rritjen e nivelit të përfitimit të
fermerëve nga skemat e financimit të Qeverisë Qendrore.
Qëllimi Strategjik 3: Turizmi dhe agro-biznesi do të ndryshojnë ekonominë rajonale, do të mbështesin dhe zhvillojnë sektorët e tjerë, dhe do të sigurojnë pozitë të
qëndrueshme në tregun rajonal, duke u tregtuar edhe në nivel ndërkombëtar.
Treguesit e Monitorimit 2014 – 2017
MASA

5.3.3.
Përcaktimi,
menaxhimi
dhe promovimi
destinacioneve
turistike në të
gjithë rajonin

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia matëse

Km të rrugëve (destinacion turistik) të
rikonstruktuara dhe të mirëmbajtura

Km

Numri objekteve të mirëmbajtura

Numër

Rritja e numrit të ekipeve shëndetësore
sezonale në zonat bregdetare

Numër

Numri fushatave sensibilizuese për
promovimin e potencialeve turistike

Numër

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale

Zyra e Shërbimeve

Zyra e Koordinim
Zhvillimit

Numri aktiviteteve promovuese, artistike,
social-kulturore, shkencore të zhvilluara në Numër
destinacionet turistike.

Në vijim të procesit të monitorimit, janë përcaktuar 5 indikatorë të monitorimit të cilët sigurojnë informacion
në lidhje me fushën e veprimit të Masës 5.3.3. Këto indikatorë sjellin një gamë të gjerë informacioni i cili
përfshin rrjetin e rrugëve rurale në destinacionet turistike, objektet (destinacione turistike) të mirëmbajtura,
fushatat dhe aktivitetet sensibilizuese për promovimin e potencialeve turistike etj. Në grumbullimin e
informacionit për këtë Masë vlen të konsiderohet informacioni nga Treguesit Social – Ekonomikë të Qarkut
Shkodër (rubrika zhvillimi urban, infrastruktura dhe siguria rrugore, shëndetësia dhe turizmi).
Qëllimi Strategjik 3: Turizmi dhe agro-biznesi do të ndryshojnë ekonominë rajonale, do të mbështesin dhe zhvillojnë sektorët e tjerë, dhe do të sigurojnë pozitë të
qëndrueshme në tregun rajonal, duke u tregtuar edhe në nivel ndërkombëtar.
Treguesit e Monitorimit 2014 - 2017
MASA

5.3.4
Shqyrtimi dhe
menaxhimi
zonave të
mbrojtura (për
vizitorët) sipas
legjislacionit
në fuqi.

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia matëse

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale

Hartimi termave të referencës për zonat e
mbrojtura brenda Planit të Përgjithshëm
Vendor të Planifikimit të Territorit

TOR nga Qarku

Zyra e Urbanistikës

Programe trajnimi për stafet që
menaxhojnë zonat e mbrojtura

Numër personash të
trajnuar

Zyra e Koordinim
Zhvillimit

Shpenzimet për mjedisin në buxhetin
vendor

% e shpenzimeve për
mjedisin/buxhetit
total vendor

Zyra e Financës

Për të monitoruar ecurinë e Masës 5.3.4 janë përcaktuar 3 indikatorë të monitorimit informacioni të cilëve
sjell në evidencë nivelin e realizimit të detyrimeve funksionale të Këshillit të Qarkut dhe koordinimin e
politikave në nivel lokal dhe rajonal përmes bashkëpunimit me Agjencitë Rajonale, Programet e Donatorëve
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dhe Organizatat që operojnë brenda kësaj fushe veprimi (menaxhimi zonave të mbrojtura). Në lidhje me
nivelin e shpenzimeve për mjedisin, Këshilli i Qarkut do të duhet të referojë të dhënat që raportohen nga Dega
e Thesarit si dhe nga raportet financiare që Këshilli Qarkut do të kërkojë nga vetë Njësitë e Qeverisjes Vendore
si pjesë e rishikimit dhe rifreskimit të bazës së të dhënave për Treguesit Social – Ekonomikë në rubrikën
“Qeverisja Vendore dhe Financat Vendore”.

Qëllimi Strategjik 4:
Shkodra do të jetë lider në bashkëpunimin ndër-rajonal, me një numër vendesh kufitare dhe partnerë
Evropianë dhe nga vende të tjera. Kjo do të promovojë bashkëpunimin midis institucioneve rajonale në
projekte dhe iniciativa kërkimore dhe do të formëzojnë një shoqëri të hapur në rajon.
Misioni këtij Qëllimi Strategjik është i lidhur me nivelin e realizimit të aktiviteteve dhe projekteve konkrete
të lidhura me 4 Masat përkatëse: (1) Hartimi projekteve dhe realizimi projekteve në partneritet; (2) Sigurimi
koordinimit me partnerët në rajon; (3) Sigurimi bashkëpunimit me Qeverinë Qendrore; (4) Sigurimi
bashkëpunimit me Shoqërinë Civile. Fusha kryesore e veprimit të të katër masave të mësipërme vlerësohet
koordinimi dhe bashkëpunimi institucional me të gjithë aktorët lokal, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar
në funksion të realizimit të projekteve dhe iniciativave kërkimore me fokus zhvillimin institucional, ekonomik
dhe social. Në vlerësimin e progresit për çdo masë janë identifikuar 14 indikatorë monitorimi, të cilët të
grupuar për çdo Masë janë si më poshtë:
Qëllimi Strategjik 4: Shkodra do të jetë lider në bashkëpunimin ndër-rajonal, me një numër vendesh kufitare dhe partnerë Evropianë dhe nga vende të tjera. Kjo do
të promovojë bashkëpunimin midis institucioneve rajonale në projekte dhe iniciativa kërkimore dhe do të formëzojnë një shoqëri të hapur në rajon
Treguesit e Monitorimit të Masës 2014
– 2017
MASA

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia matëse

Përgjegjësia Institucionale
2014
(Viti Bazë)

5.4.1: Hartimi
projekteve
dhe realizimi
projekteve në
partneritet

Numri projekteve të aplikuara në programe të
ndryshme financimi

Numër

Numri projekteve që përfitojnë financim

Numër

Numri aktorëve të përfshirë në procesin e hartimit
të projekteve

Numër

Numri aktiviteteve informuese në procesin e
përgatitjes së aplikimeve

Numër

% (indeksi) rritjes së financimit të projekteve në
Qark/Përqindje e vlerës së projekteve ndaj Buxhetit
Vjetor të Qarkut

%

2015

2016

2017

Zyra e Projekteve

2.6

18%

14%

12%

Monitorimi i Masës 5.4.1 është parë i lidhur ngushtë me 5 indikatorë të monitorimit përmes të cilëve
identifikohet informacioni sasior në lidhje me numrin e projekteve të financuara dhe të aplikuara për financim,
aktorët e përfshirë në proces si dhe raporti i buxhetit të projekteve në buxhetin vjetor të Këshillit të Qarkut.
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Qëllimi Strategjik 4: Shkodra do të jetë lider në bashkëpunimin ndërrajonal, me një numër vendesh kufitare dhe me partnerë europianë dhe nga vende të tjera. Kjo
do të promovojë bashkëpunimin midis institucioneve rajonale në projekte, iniciativat kërkimore dhe do të formëzojë një shoqëri të hapur në rajon.
Treguesit e Monitorimit 2014 – 2017
MASA

Indikatorët e Monitorimit të Masës

2014
(Viti Bazë)
Numri takimeve në nivel ndërrajonal të
organizuara çdo vit
Numri i partnerëve që përfshihen në
5.4.2: Sigurimi procesin e aplikimit dhe të zbatimit të
koordinimit
projekteve
me partnerët
Krijimi i rrjetit të përfituesve për informim
në rajon
online mbi mundësitë e financimit
Numri përfituesve nga rrjeti i informimit
(që kanë aksesuar fonde dhe projekte)

Përgjegjësia
Institucionale

Njësia matëse
2015

2016

2017

Numër

Numër

Zyra e KoordinimZhvillimit

Rrjeti i krijuar
Numër

Duke shkuar në të njëjtën linjë me Masën 5.4.1 e cila fokusohet në aplikimin dhe zbatimin e projekteve rajonale
në bashkëpunim me partnerë rajonalë dhe ndërkombëtarë, Masa 5.4.2 ka në fokusin e vet institucionalizimin
e marrëdhënieve dhe të bashkëpunimit ndërrajonal. Si i tillë, monitorimi i kësaj mase identifikohet me 4
indikatorë monitorimi, përmes të cilëve Këshilli i Qarkut do të vlerësojë dhe do të raportojë informacionin e
nevojshëm mbi aktivitetet ndërrajonale, partnerët në proces dhe nivelin e përfitimit të fondeve në rajon. Për
më tepër, informacioni statistikor në Masën 5.4.2 shkon në mbështetje të forcimit institucional në procesin e
bashkëpunimit ndërvendor dhe ndërrajonal.
Qëllimi Strategjik 4: Shkodra do ë jetë lider në bashkëpunimin ndërrajonal me një numër vendesh kufitare dhe partnerë europianë dhe me vende të tjera. Kjo do të
promovojë bashkëpunimin midis institucioneve rajonale në projekte, iniciativat kërkimore dhe do të formëzojë një shoqëri të hapur në rajon.
Treguesit e monitorimit 2014 – 2017
MASA

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Infoday të përbashkëta me Ministrinë e
Integrimit

5.4.3: Sigurimi
bashkëpunimit Numri projekteve ndërrajonale në
me Qeverinë bashkëpunim me Qeverinë Qendrore
Qendrore
Aktivitete të përbashkëta promovuese të
rajonit të Shkodrës

Njësia matëse

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale

Numër
Zyra e Projekteve
Numër
Numri pjesëmarrësve/
numri i aktiviteteve

Në aspektin qeverisës, Masa mbështet bashkëpunimin institucional me Qeverinë Qendrore duke harmonizuar
aktivitete të përbashkëta në funksion të rritjes së ndërveprimit qeveri-komunitet. Brenda fushës së veprimit,
kjo Masë do të monitorohet përmes 3 indikatorëve të cilët përcjellin informacion mbi projektet ndërrajonale
të hartuara dhe të zbatuara në bashkëpunim dhe nën kujdesin e Qeverisë Qendrore si dhe të aktiviteteve
promovuese në rajonin e Shkodrës. Forcimi i bashkëpunimit institucional midis Këshillit të Qarkut dhe
Qeverisë Qendrore vlerësohet edhe në funksion të realizimit të projekteve konkrete të Planit të Veprimit në
periudhën afatmesme.
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Qëllimi Strategjik 4: Shkodra do të jetë lider në bashkëpunimin ndërrajonal me një numër vendesh kufitare dhe partnerë europianë dhe me vende të tjera. Kjo do të
promovojë bashkëpunimin midis institucioneve rajonale në projekte dhe iniciativa kërkimore dhe do të formëzojë një shoqëri të hapur në rajon.
Treguesit e Monitorimit 2014 – 2017
MASA

5.4.4: Sigurimi
bashkëpunimit
me Shoqërinë
Civile

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia matëse

Numri NGO-ve që janë partnere në projektet e
përbashkëta

Numër

Numri NGO-ve të asistuara dhe instruktuara nga
Qarku për projekte të fushave tematike

Numër

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale

Zyra e Projekteve

Në kuptimin e kësaj Mase, kuadri i bashkëpunimit institucional midis Këshillit të Qarkut dhe partnerëve
rajonalë e ndërkombëtarë, Këshillit të Qarkut dhe Qeverisë Qendrore plotësohet edhe me Shoqërinë Civile,
bashkëpunim, i cili mbështetet dhe inkurajohet përmes Masës 5.4.4. Në misionin e vet, kjo Masë do të
monitorohet përmes 2 indikatorëve të monitorimit duke synuar grumbullimin e informacionit në lidhje me
numrin e organizatave të shoqërisë civile që zbatojnë projekte në rajonin e Shkodrës, me natyrën e projekteve
të zbatuara dhe me aktivitetet e përbashkëta informuese, këshilluese etj. me tematika specifike.

Qëllimi Strategjik 5:
Ndërgjegjësimi i komunitetit për minimizimin e dëmeve nga përmbytjet i hap rrugë përfshirjes publike
në organizimin për përballimin e emergjencave, ndërmarrjen e studimeve me kontribute komunitare dhe
ndërtimit të infrastrukturës me kontribute gjithëpërfshirëse.
Kjo Masë ka për synim përmirësimin e ndërgjegjësimit dhe konsolidimin e kapaciteteve të komunitetit dhe
të administratave publike në nivel lokal dhe rajonal përmes edukimit publik dhe privat të subjekteve që
operojnë në territore që rrezikohen nga përmbytjet, në shërbim të rritjes së efektivitetit të përballimit të
emergjencave dhe të minimizimit të dëmeve në njerëz, asete dhe infrastrukturë. Ky mision lidhet me 4 Masa:
1. Mobilizimi dhe forcimi i burimeve njerëzore për të minimizuar dëmet nga përmbytjet dhe sigurimin e sistemit të kullimit dhe ujitjes;
2. përmirësimi sistemeve të sigurisë dhe të kullimit;
3. rivitalizimin e zonave të prekura;
4. studimi dhe monitorimi stacionit hidrologjik në Shkodër.
Ky qëllim strategjik do të mund të monitorohet përmes 15 indikatorëve të monitorimit, të cilët për çdo masë
janë si më poshtë:
Qëllimi Strategjik 5: Ndërgjegjësimi i komunitetit për minimizimin e dëmeve nga përmbytjet i hap rrugë përfshirjes publike në organizimin për përballimin e
emergjencave, ndërmarrjen e studimeve me kontribute komunitare dhe ndërtimit të infrastrukturës me kontribute gjithëpërfshirëse.
Treguesit e Monitorimit 2014 – 2017
MASA

Indikatorët e Monitorimit të Masës

5.5.1 Mobilizimi
dhe forcimi
i burimeve
njerëzore për
të minimizuar
dëmet nga
përmbytjet
dhe sigurimin
e sistemit të
kullimit dhe të
ujitjes

Numri Njësive Vendore, të cilat kanë hartuar një
Numër
Plan të Mbrotjes nga Përmbytjet
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Njësia matëse

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Përgjegjësia Institucionale

Numri NJQV-ve të cilat kanë formalizuar Shtabet e
Numër
Emergjencës
Zyra e Shërbimeve
Numri ekipeve të emergjencave në Qark

Numër
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Duke qenë se fusha e veprimit të Masës është bashkëpunimi me komunitetin në ngritjen dhe trajnimin e
shtabeve të emergjencave, indikatorët e monitorimit identifikojnë tregues që lidhen pikërisht me aspekte
organizative dhe bashkëpunimi me komunitetet dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore në funksion të ngritjes
dhe trajnimit të ekipeve të emergjencave civile. Në funksion të këtij qëllimi, indikatorët e monitorimit (3
indikatorë) të Masës identifikojnë të dhëna në lidhje me dokumentet strategjike të mbrojtjes nga përmbytjet
si dhe informacion sasior në lidhje me angazhimin e komuniteteve në përballimin e situatave emergjente
përmes shtabeve të emergjencave duke identifikuar treguesit për vitin 2014 dhe duke vendosur targetet për
periudhën afatmesme 2015 - 2017.
Qëllimi Strategjik 5: Ndërgjegjësimi i komunitetit për minimizimin e dëmeve nga përmbytjet i hap rrugë përfshirjes publike në organizimin për përballimin e
emergjencave, ndërmarrjen e studimeve me kontribute komunitare dhe ndërtimit të infrastrukturës me kontribute gjithëpërfshirëse.
Treguesit e monitorimit 2014 - 2017
MASA

5.5.2
Përmirësimi i
sistemeve të
sigurisë dhe të
kullimit

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia matëse

Km të rrjetit kullues të ndërtuar/
rehabilituar

Km

Reduktimi sipërfaqes së tokës bujqësore
(ha) me erozion

Ha

Fondi për “Emergjencën” i evidentuar në
% / e totalit të
buxhetin e Njësive Vendore të Qarkut (1-2% buxhetit vendor nga
të buxhetit të të ardhurave të veta)
të ardhurat e veta

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Përgjegjësia
Institucionale
Zyra e Urbanistikës

47430 ha

-10%

-10%

-10%

Kadastra

3.7%

3%

3%

3%

Zyra e Financës

Sipërfaqe toke bujqësore e pajisur me
rrjetin e kanaleve kulluese

Ha

Kadastra

Shpenzimet kapitale për rrjetin e kanaleve
kulluese (për banor)

Shpenzimet kapitale/
banor

Zyra e Financës

Edhe pse funksion i Bordit të Kullimit (në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit
të Ujërave), bashkëpunimi me këtë Institucion merr një rëndësi specifike, e cila lidhet me mirëmbajtjen,
funksionimin dhe rehabilitimin e rrjetit kullues në Qark. Në këtë hapësirë bashkëpunimi, monitorimi i Masës
kryhet përmes 5 indikatorëve të monitorimit duke u ndalur specifikisht në rehabilitimin e rrjetit kullues, në
mbrojtjen e tokës nga erozioni, në sipërfaqen e tokës bujqësore të pajisur me infrastrukturën kulluese dhe në
alokimin e shpenzimeve për financimin e rehabilitimit të veprave kulluese.
Qëllimi Strategjik 5: Ndërgjegjësimi i komunitetit për minimizimin e dëmeve nga përmbytjet i hap rrugë përfshirjes publike në organizimin për përballimin e
emergjencave, ndërmarrjen e studimeve me kontribute komunitare dhe ndërtimit të infrastrukturës me kontribute gjithëpërfshirëse.
Treguesit e monitorimit 2014 - 2017
MASA

5.5.3.
Rivitalizimi
zonave të
prekura

Përgjegjësia
Institucionale

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Njësia matëse

Trajnimi i Shtabeve të Emergjencave për
përballimin e situatave (2 çdo vit)

Numri shtabeve të
emergjencave të
trajnuar (persona)

Zyra e Shërbimeve

Trajnimi i popullsisë për mobilizimin në
përballimin e situatave emergjente

Numër

Zyra e Financës

Investimet në mirëmbajtjen e rrjetit kullues indeksi rritjes së
në zonat e prekura nga përmbytjet
investimeve (%)
Numri projekteve të aplikuara për
rehabilitimin e zonave të prekura

Numër

Numri projekteve të fituara për
rehabilitimin e zonave të prekura

Numër

Harta e zonave të përmbytura dhe rrjetit të
kanaleve kulluese të hartuara

2014
(Viti Bazë)

2015

2016

2017

Zyra e Projekteve

Zyra e Urbanistikës
Zyra e Shërbimeve
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Monitorimi Masës 5.5.3 është parashikuar të realizohet përmes 6 indikatorëve të monitorimit plotësimi i
të dhënave për të cilët kërkon ndërveprimin institucional të Zyrës së Shërbimeve, Financës, Projekteve dhe
Urbanistikës. Qartësisht këto indikatorë identifikojnë aktivitetet që do të ndërmerren dhe do të realizohen në
kuadër të rehabilitimit të zonave të përmbytura si dhe të trajnimit të popullsisë për përballimin e situatave
emergjente në të ardhmen.
Qëllimi Strategjik 5: Ndërgjegjësimi i komunitetit për minimizimin e dëmeve nga përmbytjet i hap rrugë përfshirjes publike në organizimin për përballimin e
emergjencave, ndërmarrjen e studimeve me kontribute komunitare dhe ndërtimit të infrastrukturës me kontribute gjithëpërfshirëse.
Treguesit e Monitorimit 2014 – 2017
MASA

5.5.4 Studimi
dhe monitorimi
stacionit
hidrologjik të
vendosur në
Shkodër

Indikatorët e Monitorimit të Masës

Numri raporteve për gjendjen hidrologjike
pranë Shtabit të Emergjencave

Njësia Matëse

Numër Raportesh

2014
(Viti Bazë)

Përgjegjësia Institucionale
2015

2016

2017

Zyra e KoordinimZhvillimit

Monitorimi kësaj Mase do të bazohet në tregues të lidhur me nivelin e raportimit periodik të stacionit
hidrologjik pranë Shtabit të Emergjencave Civile në Shkodër. Ky nivel raportimi do të shërbejë për të
mundësuar një vlerësim paraprak të njohjes së situatës dhe për parashikimin e ndërhyrjeve të nevojshme në
përballimin e situatave të pritshme emergjente në Qark.
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Rekomandime për procesin e Monitorimit të Masave në Konceptin Strategjik
të Zhvillimit Rajonal Qarku Shkodër
dhe Planit të Veprimit
Në funksion të organizimit të një procesi gjithëpërfshirës dhe vendosjes së një kuadri të ri politikash
investimesh strategjike në rajon, administrata e Këshillit të Qarkut do të ndërmarrë hapat si më poshtë:
1. Forcimin e dialogut me Njësitë e Qeverisjes Vendore në përcaktimin, në hartimin, në aplikimin dhe
në zbatimin e përparësive strategjike me fokus zhvillimin e sektorëve potencialë në rajon (bujqësi,
blegtori, shëndetësi, arsim, kulturë, turizëm, mjedis etj).
2. Instrumentalizimin e procesit të monitorimit jo si një dokument statistikor, por si një instrument
i raportimit dhe i vlerësimit të progresit të arritur për çdo Masë të parashikuar në dokumentin e
Konceptit Strategjik të Zhvillimit Rajonal të Qarkut Shkodër.
3. Vendosja e kontaktit të përhershëm në Qark për mbledhjen, përpunimin dhe raportimin e treguesve socialo – ekonomik të Qarkut Shkodër dhe gjenerimin e raporteve periodike të monitorimit.
4. Vendosjen e një modeli të ri raportimi bazuar në indikatorët e monitorimit dhe krijimin e mundësive për vlerësimin e impaktit, rezultatit të projekteve dhe aktiviteteve konkrete në periudhën afatmesme – afatgjatë.
5. Bashkëpunimi me komunitetet lokale dhe të gjithë aktorët lokalë, rajonalë, kombëtarë, ndërkombëtarë, Qeverinë Qendrore dhe me gjithë rrjetin e partnerëve dhe organizatave që financojnë dhe
zbatojnë projekte në fushën e zhvillimit rajonal dhe sektorëve potencialë (bujqësi, blegtori, turizëm, mjedis, shëndetësi, arsim, infrastrukturë dhe shërbime publike) pa anashkaluar ngritjen e
kapaciteteve dhe mirëqeverisjen.
6. Plotësimi i treguesve të monitorimit për vitin 2014 bazuar në informacionin e gjeneruar në fund të
vitit 2014 dhe vendosjen e objektivave (targeteve) për periudhën afatmesme sipas indikatorëve të
monitorimit për çdo Masë, veçanërisht prodhimin e raporteve për treguesit të lidhur me rezultate
konkrete dhe të krahasueshme në nivel kombëtar.
7. Mirëmbajtja e bazës së të dhënave në mënyrë periodike dhe sistematike për Treguesit Socialo –
Ekonomik të Qarkut Shkodër përmes bashkëpunimit me Agjencitë Shtetërore dhe INSTAT.
Për të vendosur një emërues të përbashkët në vlerësimin e konkurueshmërisë së Qarkut në rang vendi janë
vlerësuar edhe disa indikatorë monitorimi, të cilët janë si më poshtë:
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Nr
Emërtimi Indikatorit
Mirëqeverisja dhe klima e biznesit në Qark
1
Indeksi i rritjes së buxhetit kapital / banor (nivel rajonal-të gjithë njësitë) i shpenzuar
2
Indeksi i rritjes së buxhetit të Qarkut nga të ardhurat e veta
Indeksi zhvillimit të biznesit (bizneset e reja) në nivel rajonal (fokus aktiviteti në fushën e
3
industrisë, blegtorisë, bujqësisë dhe turizmit)
4
përqindje (indeksi) e rritjes së financimit të projekteve në Qark
5
Pjesëmarrja e Grave në vendimmmarrje
6
Buxheti vendor / banor
Punësimi, Ndihma Ekonomike dhe Kujdesi Social
1
Niveli i papunësisë në Qark (target: ulja me 3% brenda vitit 2017)
2
% e të punësuarve në sektorin publik
3
% e të punësuarve në sektorin privat
4
% e të vetëpunësuarve në sektorin bujqësor
5
% e familjeve në ndihmë ekonomike (në nivel Qarku)
6
Niveli i ofrimit të shërbimeve sociale (fokus personat me aftësi të kufizuar)
Arsimi
1
Raporti nxënës/mësues në arsimin 9 – vjeçar
2
Raporti nxënës/mësues në arsimin e mesëm
3
Raporti nxënës/mësues në arsimin profesional
% e nxënësve në arsimin e mesëm profesional në raport me numrin total të nxënësve në arsim në
4
Qark
5
Numri i nxënësve/klasë në arsimin e mesëm në raport me totalin e nxënësve në sistemin përkatës
6
m² ambiente sportive/nxënës në shkollat 9-vjeçare
7
Niveli i analfabetizmit
Shëndetësia
1
Niveli i vdekshmërise foshnjore në Qark (për 1000 banorë)
2
Raporti i shtretërve / mijë banor
3
Raporti mjek familje / mijë banor
4
Raporti mami/mijë banor në Qark
Shërbimet Publike, Transporti dhe Telekomunikacioni
1
% e popullsisë që ka akses në furnizimin me ujë të pijshëm
2
% e popullsisë që ka akses në rrjetin e KUZ dhe KUB
3
% e popullsisë që ka akses në pastrimin dhe largimin e mbeturinave
4
m²/banor sipërfaqe e gjelbër në zonat urbane (bashki)
5
Aksesi i popullsisë në transportin rrugor
6
Aksesi i popullsisë në telekomunikacion
7
Aksesi i popullsisë në rrjetin telefonik dhe internet
8
Numri i mjeteve / 1000 banor
9
Treguesi i aksidenteve rrugore
10
Sipërfaqe e tokës bujqësore e pajisur me rrjetin e kanaleve kulluese
11
Sipërfaqe e tokës bujqësore të mbrojtur nga erozioni
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I. Aneks 1
Harta e Shpërndarjes së projektpropozimeve
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Aneks 2
Fiche-t shembuj të projekt propozimeve
Titulli i Projektit
Fuqizimi sektorit të bimëve medicinale në Kastrat dhe Koplik
Zbatimi i projektit: Kastrat dhe Koplik

Agjensia implementuese:
Bashkia Koplik dhe Komuna Kastrat
Partner në projekt: OJF që veprojnë në fushën e mjedisit

Përjudha e implementimit të projektit: 12 Muaj
Buxheti projektit: 250’000 Euro
Përfituesit e projektit:
Rezultatet e pritëshme:
1. Ngritja e kapaciteteve institucionale për mbrojtjen dhe Njësitë e qeverisjes vendore Koplik - Kastrat
menaxhimin qëndrueshëm të bimëve medicinale.
Komuniteti
3. Mbrotja in – situ dhe ex –situ e bimëve medicinale
Biznesi
4. Rritja e ndërgjegjësimit dhe e angazhimit me aktorët kryesorë
dhe të interesuar për rëndësinë e ruajtjes së bimëve medicinale
dhe aromatike
Përmbledhja e Projektit: E gjithë zona është shumë e rëndësishme nga pikëpamja ekologjike jo vetëm për peisazhin e saj
natyror, por edhe për shumëllojshmërinë e bimëve medicinale dhe aromatike që po tërheq interesin kombëtar dhe global. Për
fat të keq, bimët medicinale dhe aromatike janë të kërcënuara nga probleme të ndryshme mjedisore, socio-ekonomike dhe
institucionale. Ndërsa janë bërë përpjekje (si në nivel lokal, ashtu edhe atë kombëtar) për të adresuar këto çështje, ata kanë
vuajtur nga fonde të pamjaftueshme, informacion të pamjaftueshëm shkëmbimi dhe koordinimi midis aktorëve. Nevoja për
ndërhyrje në këtë fushë është identifikuar edhe në Strategjinë Kombëtare të Mjedisit (2007), ku vihet theksi në menaxhimin
e qëndrueshëm të burimeve mjedisore të përdorura për zhvillim, si dhe në mbrojtjen e florës dhe të faunës. Një gjë e tillë
është reflektuar edhe në Konceptin Strategjik të Zhvillimit Rajonal (RDC). Nëpërmjet këtij projekti ne synojmë të përmirësojmë
ruajtjen, përdorimin e qëndrueshëm dhe menaxhimin e bimëve mjekësore respektivisht në Bashkinë Koplik dhe Komunën
Kastrat.
Objektivi i përgjithshëm: Të kontribuojë në mbrojtjen dhe në promovimin e mjedisit dhe të burimeve natyrore.
Objektivi Specifik: Menaxhimi i qëndrueshëm i bimëve medicinale në zonat Koplik - Kastrat është përmirësuar.
Për arritjen e objektivit specifik të projektit është e rëndësishme të shqyrtohen dhe eleminohen shkaqet e humbjes së
biodiversitetit dhe në të njëjtën kohë fuqizimi i komunitetit për të përdorur dhe për të menaxhuar burimet e saj në mënyrë të
qëndrueshme. Përpjekje të vazhdueshme dhe të koordinuara janë të nevojshme për të transformuar praktikat e paqëndrueshme
të mbledhjes së bimëve medicinale në sisteme ekologjikisht të qëndrueshme, të pranueshme shoqërisht dhe ekonomikisht të
barabarta.
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Mbjellja e kultures së shegës në Hajmel, Vig-Mnelë & Vau Dejës - Bashkëpunim ndërkomunitar për një zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik dhe bujqësor

Agjencia zbatuese: Komuna Hajmel
Partnerë në projekt: NJQV-të Hajmel, Vig Mnelë,
Vau Dejës, Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, Këshilli i
Qarkut Shkodër

Vendndodhja e Projektit: Hajmel, Vig-Mnelë, Vau-Dejës (Hajmel,
Pistull, Paçram, Mjedë, Mnelë e Madhe

Periudha e zbatimit të projektit: 2015-2016/ (24
muaj)
Buxheti i projektit:
Kosto totale: 400,000 Euro Partner: 15,000 Euro
Aktivitetet kryesore: Rehabilitimi i sistemit të
ujitjes; Rikonstruksioni i sistemit të brezareve;
Punimi i tokës; Plehërimi; Mbjellja; Ndërtimi i
magazinës/ve për magazinim dhe përpunim

Përfituesit: Banorët e komuniteteve përrreth (e Hajmelit, e Pistullit,
e Paçramit, e Mjedës, e Mnelës së Madhe)

Përshkrim narrativ: Projekti në termin afatgjatë synon menaxhimin e qëndrueshëm të tokës bujqësore në Hajmel, Mnelë-Vig
dhe Vau-Dejës, ndërsa në termin afatshkurtër dhe afatmesëm synon: Shfrytëzimin e qëndrueshëm të tokës bujqësore për një
zhvillim harmonik dhe të qëndrueshëm të bujqësisë. Këto qëllime lidhen ngushtë me qëllimin e përgjithshëm kombëtar që
është: orientimi dhe sigurimi i një zhvillimi të qëndrueshëm të bimëve bujqësore me qëllim rritjen optimale të prodhimit për
plotësimin sa më mirë të nevojave të vendit, minimizimin e importit dhe rritjen e mundësive për eksport si dhe mbështetjen e
menaxhimin e këtij zhvillimi.
Në zonat pjesë të këtij propozimi konstatohen sipërfaqe toke bujqësore të pashfrytëzuara, me erozion, me probleme me
sistemin e ujitjes, me brezaret etj. Implementimi i këtij projekti, realizimi i aktiviteteve të parashikuara në këtë propozim do të
siguronte që: Toka bujqësore të shfrytëzohej në 3 zonat e sipërpërmendura të qarkut Shkodër; të Rehabilitohej sistemi i ujitjes;
të Rikonstruktohej sistemi i brezareve dhe të Eleminohej erozioni sipërfaqësor.
Objektivat, aktivitetet, rezultatet dhe e gjithë veprimtaria e këtij projekti lidhet ngushtësisht dhe me një sërë synimesh,
aktivitesh dhe aspektesh të tjera që do e ndjekin këtë propozim siç janë: Promovimi, ndërgjegjësimi i përfitimeve të kulturës së
shegës; Magazinimi; Përpunimi; Menaxhimi; Eksporti; Organizimi i panaireve komunale, kombëtare e ndërkombëtare.
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Mbështetja e grave përmes ofrimit të trajnimeve dhe të kurseve ambulatore për menaxhimin e Guest House-ve

Agjencia zbatuese: Këshilli i Qarkut Shkodër
Partner në projekt: Komunat, OJF-të lokale

Vendndodhja e Projektit:
Njësitë Vendore: Shkrel, Kelmend, Shalë

Periudha e zbatimit të projektit: (12 muaj)
Buxheti i Projektit: 50 000 euro; Fonde të EU-së
Aktivitetet kryesore:
1. Identifikimi i nevojave të grupeve të targetuara dhe
përfituesve të përfshirë në projekt/Krijimi i databazës për
gratë në sektorin e menaxhimit të guest house-ve dhe
krijimi i rrjetit të tyre.
2. Module trajnimi për menaxhimin e Guest House-ve.

Përfitues: Komuniteti lokal, sektori privat në
fushën e turizmit

3. Realizimi i një udhëtimi studimor për të evidentuar praktika
të suksesshme në këtë fushë.
4. Krijimi një programi për fuqizimin e kapaciteteve për t’iu
përgjigjur nevojave të grupeve të synuara.
5. Aktivitetet promovuese.

Përshkrimi projektit: Objekti i këtij projekti është të ndihmojë në zhvillimin e grave të cilat operojnë në sektorin e turizmit dhe
promovimin e agroturizmit. Ai gjithashtu kontribuon në adresimin e barazisë gjinore duke ndihmuar në fuqizimin ekonomik të
grave në këtë sektor. Komunat e Shkrelit, Kelmendit dhe Shalës ofrojnë një bukuri të veçantë dhe një sfond të përsosur natyror
për zhvillimin e biznesit dhe të turizmit familjar dhe femrat janë ende një burim i pashfrytëzuar me njohuri të rëndësishme mbi
produktet bujqësore dhe gastronominë tradicionale, artin dhe veprat artizanale. Këto potenciale mbeten deri më sot, kryesisht
të panjohura dhe të pashfrytëzuara.
Qëllimi i projektit: Vendosja e lidhjeve midis femrave në zonat përreth dhe praktikat e qëndrueshme të biznesit në fushën
e agroturizmit dhe turizmit rural. Lidhja e biznesmenëve me sipërmarrës potencialë dhe rritja e vlerës së produkteve dhe
shërbimeve duke siguruar një bazë të qëndrueshme për zhvillim të mëtejshëm. Forcimi i grave sipërmarrëse nëpërmjet
trajnimeve dhe rrjetit të kooperativvave. Zhvillimi moduleve të trajnimit të përshtatura për nevojat specifike të identifikuara
me përmirësimin e kapaciteteve të biznesit dhe inkurajimi i grave me aftësi në prodhimin e produkteve bujqësore tradicionale
me qëllim aktivizimin e tyre në degën e turizmit. Projekt i ngjashëm është realizuar edhe në zonën e liqenit të Shkodrës dhe do
të jetë një praktikë shumë e mirë për zgjerimin në zonat malore.
Rezultatet: Krijimi i rrjetit dhe ndarja e praktikave më të mira; Modulet e trajnimit për menaxhimin e Guest House-ve të fituara
(realizuara); Eksperiencë nga udhëtimi studimor; Programe për ngritjen e kapaciteteve për t’iu përgjigjur nevojave të grupeve
të targetuara, të zhvilluara; Promovimi aktiviteteve.
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Krijimi I rrjetit të itinerareve të biçikletave në zonat malore

Agjencia zbatuese: Këshilli i Qarkut Shkodër:
Komunat; NGO-të

Vendndodhja e projektit: Shkrel, Kelmend, Shalë, Shosh, Postribë

Periudha e zbatimit të projektit: 12 muaj
Buxheti Projektit: 100 000 euro (EU funds)
Aktivitetet kryesore:
1. Mbledhja e itinerareve ekzistuese në territor.
2. Shenjimi i rrugëve (sinjalistika) dhe pikat e
informacionit për shtigjet e biçikletave.
3. Përcaktimi i rrjetit të itinerarit të biçikletave.
4. Printimi i hartave të itinerareve
5. Trajnimi.
6. Marketimi i aktiviteteve (broshura, website,
panaire, publikime etj).

Përfituesit: Komunitetet lokale, sektori privat dhe i turizmit

Përshkrimi projektit: Rritja e turizmit vitet e fundit konfirmon se rajoni i Shkodrës është duke e shndërruar këtë sektor në
gjeneratorin e zhvillimit ekonomik. Zona malore siguron një pamje spektakolare dhe të shkëlqyer për llojet e ndryshme të
turizmit. Klima e favorshme së bashku me trashëgiminë kulturore dhe natyrore të rajonit e bën atë një destinacion turistik
tërheqës. Rajoni i Shkodrës ka disa fusha ku turizmi malor dhe fushor janë të mirëzhvilluara. Midis më të rëndësishmeve janë
Razëm – Bogë – Theth – Vermosh. Numri i turistëve që vizitojnë këto vende vjen duke u rritur. Me mbështetjen e GTZ, një hartë
të re që mbulon rajonin e Thethit dhe Kelmendit (Tamare dhe Vermosh), që jep informacion në lidhje me gjurmët (tetë në
Theth, tetë në Kelmend dhe dy rrugë ndërrajonale, kryqrajonale). Ka një udhëzues të ri për ecjet në këmbë, i cili jep informacion
të detajuar, duke përfshirë të dhënat GPS, si dhe disa udhëzime dhe itineraret përgjatë gjithë Alpeve Shqiptare. Ky projekt
ka për qëllim për të përmirësuar cilësinë e SME-ve turistike në këtë zonë, duke rritur kapacitetin konkurrues. Ky ndryshim do
të realizohet duke vënë së bashku me BE-në standarde të arritshme dhe të mundshme për aktorët lokalë pjesëmarrës. Për
përfshirjen e praktikave më të mira dhe për zbatimin e standardeve të përcaktuara, trajnimi vullnetar do të ndjekë krijimin e
një koncepti të sigurisë që është një tjetër objektiv i projektit; garantimin e sigurisë së biçiklistëve për kujdesin shëndetësor dhe
mundësive për ekipin e shpëtimit malor, i cili është në një fazë shumë fillestare, si një mundësi për të parandaluar dëmtimin e
imazhit të këtyre zonave për shkak të sigurisë së pamjaftueshme që ekziston; mbledhja e tureve dhe itinerareve ekzistuese në
atë territor; kriteret e sigurisë do të zbatohen nga asistentë me përvojë mjekësore.
Rezultatet: Turet dhe itineraret ekzistuese të mbledhura; sinjalistika rrugore dhe pikat e informacionit për rrugët e biçikletave
(shtigjet) të krijuara; Sigurimi i rrjetit të biçikletave; hartat e shtigjeve të biçikletave të printuara; 100 persona të trajnuar;
itineraret e shtigjeve të biçikletave të promovuara.
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Promovimi dhe nxitja e turizmit Malor

Agjencia zbatuese: Komuna Shkrel

Vendndodhja e Projektit: Komuna Shkrel

Partnerë në projekt: Komuna Shalë
Periudha e zbatimit të projektit: 12 Muaj
Dhjetor 2014 - Dhjetor 2015
Buxheti i projektit: 150.000 Euro
Aktivitetet kryesore:
Takime periodike të një grupi konsultativ
ekspertësh.
Hartimi një pakti për ruajtjen e e mjedisit.
Identifikimi i nevojave dhe potencialeve të shtepive
pritëse.
Trajnime për rritjen e kapaciteteve të aftësive
menaxhuese të shtëpive pritëse.
Aktivitete promovuese të ofertës promovuese të
zonës.
Rritja e cilësisë së shtëpive pritëse me kushte më të
mira për pritjen e turistëve.
Ndërtimi i një kompleksi për sportet dimërore (ski).
Vendosja dhe trajnimi i një strukture të
qëndrueshme për menaxhimin e kompleksit
turistik.

Përfituesit: Komuniteti i zonave të perfshira, shtëpite pritëse te
cilat operojnë në fushën e turizimit

Përshkrim narrativ: Projekti synon promovimin e mëtejshëm të këtyre zonave si destinacione turistike, adaptimin e shtëpive
pritëse duke ruajtur origjinalitetin dhe krijimin e kushteve të nevojshme për adaptimin e një piste për sportet dimërore. Zona
në të cilën tenton të shtrihet projekti i përket Komunës së Shkrelit dhe Shalës. Komuna e Shkrelit dhe e Shalës janë destinacione
turistike që posedojnë vlera turistike të afirmuara si Razma, Boga dhe Thethi, të cilat shquhen për pozitën e shkëlqyer gjeografike,
klimën e shëndetshme, fondin e pasur me florën dhe faunën, sipërfaqet me ambient natyror të ruajtura dhe me ushqim të
shëndetshëm, masivet malore me kushte të përshtatshme për zhvillimin e sporteve dimërore, traditën e mikpritjes dhe të
folklorit etj. Në komunën Shkrel janë vendosur 10 hotele me kapacitet prej 350 shtretërish. Pjesa më e madhe e vizitorëve të
Razmës dhe të Bogës janë turistë të vendit ndërsa po zhvillohet shumë edhe turizmi ditor i favorizuar nga afërsia me Shkodrën,
me Koplikun dhe me Tiranën. Gjithë këto pasuri natyrore dhe kushtet e përshtatshme natyrore përbëjnë një terren të favorshëm
për zhvillimin e platformave të skive në morenat akullnajore (sidomos në Fushën e Zezë dhe në fushën sportive të kampit të
Razmës), për ngjitje alpinistike në bjeshkët përreth etj.
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Identifikimi dhe rehabilitimi i zonave dhe vendeve arkeologjike - Për një të ardhme të thesareve të së kaluarës

AGJENCIA ZBATUESE: Sektori i Arkeologjisë
Shkodër-Lezhë, Drejtoria Rajonale e Kulturës
Kombëtare Shkodër

Vendndodhja e Projektit: Koman, Shkodër

PARTNERË NË PROJEKT: Drejtoria Rajonale e
Kulturës Kombëtare Shkodër, Këshilli i Qarkut
Shkodër, Bashkia Shkodër
Periudha e zbatimit të projektit:
Prill – Tetor (6 muaj)
Buxheti i projektit: 215.000 Euro
Partnerë në projekt: 15.000 Euro

Përfituesit: Komuniteti i zonës perreth, sipërmarrjet turistike
përreth dhe turistët, si dhe banorët e qarkut Shkodër.

Aktivitetet kryesore: Ngritja e një grupi pune me
ekspertë të fushës dhe aktorët përkatës; Analiza/
Survey i vendeve dhe zonave arkeologjike;
Ndërtimi i web-it të vendeve dhe site-ve
arkeologjike; Organizimi i të dhënave/informatave,
në një Regjistër Rajonal të Vendeve Arkeologjike/
Inventarizimi/ Përditësimi i Regjistrit, i cili të jetë
i aksesueshëm për publikun; Identifikimi dhe
inventarizimi i trashëgimisë arkeologjike; Përpilimi
i hartave të zonave/të vendeve dhe të gjetjeve
arkeologjike.
Përshkrim narrativ: Ky projekt-propozim synon Ruajtjen dhe Mbrojtjen e trashëgimisë kulturore nëpërmjet identifikimit
dhe rehabilitimit të site-ve dhe vendeve arkeologjike. Dihet që vendet historike janë çelësi për zhvillimin e qëndrueshëm të
komunitetit dhe një mundësi për njësitë e qeverisjes vendore për të marrë pjesë në nismat kombëtare të ruajtjes së trashëgimisë
kulturore. Aktivitetet e këtij projekti do të shtrihen në gjithë territorin e qarkut Shkodër, ndërsa projekti-pilot shtrihet në
zonën e Komanit. Identifikimi dhe rehabilitimi i trashëgimisë komunale mendohet se do të gjenerojë dhe përfitime sociale,
ekonomike dhe mjedisore që arrijnë përtej virtytit të ruajtjes së një trashëgimie kulturore për brezat e ardhshëm. Investimet
në rehabilitimin e zonave pjesë të trashëgimisë arkeologjike, për shembull, do të rrisin vlerat e pronës dhe të ardhurat nga
taksat, të krijojnë vende pune lokale dhe të tërheqin biznese të reja, të nxisin edhe turizmin. Për këtë arsye, duke u nisur nga
situata aktuale në site-t dhe monumentet, duke u nisur nga problematikat, sfidat, mundësitë dhe pikat e forta propozohet
ndërmarrja e një sërë aktivitetesh në kuadër të identifikimit dhe të rehabilitimit të zonave dhe të vendeve arkeologjike. Krahas
aktiviteteve të mësipërme ne synojmë dhe ndërmarrjen e një projekti pilot në Vendbanimin e hershëm të Komanit (shek.
VI-XI). Implementimi i këtij propozimi do të sigurojë ruajtjen, konservimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, e cila ka
një vlerë të jashtëzakonshme. Mbrojtja e kësaj pasurie unike e të pazëvendësueshme ka rëndësi jo vetëm kulturore por dhe
ekonomike, shoqërore dhe mjedisore.
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“Mbrojtja e llojeve të rrezikuara të florës dhe habitateve të tyre në Liqenin e Shkodrës”
Zbatimi i projektit:

Agjensia implementuese:

Në Liqenin Shkodër
Përjudha e implementimit të projektit:

Bashkia Shkodër
Partner në projekt:

Janar – Gusht ( 7 Muaj )

Universiteti Luigj Gurakuqi

Buxheti projektit: 300’000 Euro
Aktivitetet kryesore: Hartimi dhe zbatimi i planeve vjetor
(përcaktimi i qëllimeve, detyrat dhe mënyra konkrete të
veprimit); Aktivitete trajnuese, kërkimore në fushën e ruajtjes
dhe përmirësimit të habitateve të rrezikuara; Hartimi i planeve të
veprimit për specie të rrezikuara dhe habitateve të tyre; Pastrim
dhe kontroll teknik për ruajtjen e profilit original të mjedisit
në zonat e dëmtuara; Ngritja e rrjetit dhe ruajtja e zonave të
prodhimit dhe vezëve të lëshuara; Hartimi i specifikimeve teknike
dhe prokurimi për pajisjet; Zhvillimi i aktiviteteve sensibilizuese
me aktorët kryesorë për rëndësinë e ruajtjes së faunës dhe florës.

OJF që veprojnë në fushën e mjedisit
Përfituesit e projektit:
Përfituesit e drejtpërdrejtë nga ky projekt do të jenë:
- Njësitë e qeverisjes vendore
- Komuniteti
- Peshkataret, familjet e tyre.
- Konsumatoret: operatorët turistike: hotelet, restorantet,
bisnesi, konsumatoret familjare.

Përfitues indirekt janë turistë vendas dhe të huaj,
administrata e institucionit të zhvillojnë dhe mbështesin
veprimtarinë në këtë sektor.
Përmbledhja e Projektit: Liqeni i Shkodrës, është liqeni më i madh në Ballkan, dhe i përket Republikës së Malit të Zi dhe
Republikës së Shqipërisë. Përveç potencialit të vet liqenit, diversiteti i lartë i peshqve është gjithashtu rezultat i lidhjes së pellgut
ujëmbledhës të liqenit me një numër të madh lumenjsh dhe burimesh, si dhe komunikimit me Detin Adriatik. Numri relativisht
i lartë i llojeve endemike i jep liqenit një rëndësi të veçantë në rajon. Në këtë liqen janë të pranishëm 65 specie, në të ardhmen
ky numër speciesh do të rishikohet, pas zhdukjes së disa nga specieve aliene dhe qartësimit të statusit të disa specieve. Ndër
llojet kryesore takohen familja e krapit, blinet, ngjala, levreku, qefujt, karasi etj. Fauna është një hallkë e rëndësishme e zinxhirit
ushqimor të liqenit dhe peshkimi është një pjesë e rëndësishme e komunitetit në të dy këto shtete duke krijuar të ardhura jo
vetëm për peshkatarët por për te gjithë zinxhirin ekonomik të lidhur me të që nga zënia në liqen deri te konsumatori. Krahas
peshkimit, një element tjetër i rëndësishëm është edhe fenomeni i ndryshimit të habitateve. Liqeni i Shkodrës është i njohur për
shumëllojshmërinë ë tij në habitate bimore me shoqërimet e shumta bimore. Meqënëse sistemi i habitateve varion jo vetëm
në hapësirë por edhe në kohë, në varësi të faktorëvë biotik dhe stinëve, numri real i habitateve është më i lartë. Megjithate
fenomeni i ndryshimit të habitateve po shkakton dëme serioze per faunën e Liqenit të Shkodrës duke sjellë një reduktim të
ndjeshëm të resurseve të këtij liqeni veçanërisht familjes së krapit.
Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti: Të kontribuojë në ruajtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të florës dhe faunës në
Liqenin e Shkodrës.
Objektivi specifik: Të përmirësojë mbrojtjen e llojeve të rrezikuara dhe habitateve të tyre ne Liqenin Shkodër.
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Aneks 3
Plotësuese
Nr

Fushat Prioritare

Qellimet Strategjike ne nivel rajonal

MASAT
Kelmend
Shkrel
Shale

1

Edukim, trajnim
dhe ndertim
kapacitetesh

Arsimi profesional dhe trajnimi profesional i
popullsise se rrethit do te duhet te permiresohet
me qellim transformimin e rrethit dhe krijimin e
nje shoqerie dinamike qartesisht te orientuar nga
biznesi dhe me kapacitete te konsoliduara per
bashkepunim ne ekonomine globale

5.1.2. Qendra e zhvillimit
te biznesit me shërbime do
te siguroje dije, kapacitete,
konsulenca për plotësimin e
prioriteteve te sipërmarrjeve
private.

1) Trainim dhe mbeshtetje e
lokale te veprimit

3

Turizmi dhe
Agrobiznesi

Turizmi dhe agro-biznesi do te diversifikojne
ekonomine rajonale, do te mbeshtesin dhe
zhvillojne sektoret e tjere, dhe do te sigurojne
pozite te qendrueshme ne tregun rajonal, duke u
tregtuar edhe ne nivel nderkombetar

5.3.2 Krijimi tregjeve
bujqesore dhe organizimi
prodhuesve

9) Mbeshtetja e kultivimit
të patates në zonat
malore të qarkut të
Shkodrës, ku dhe ekziston
tradita e kultivimit
(Kelmend)

6) Rritja e cilësisë së
prodhimit të bimëve
medicinale dhe e
shfrytëzimit të frutave të
pyllit në Kelmend, Shkrel
dhe Shalë

5
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Mbrojtja kunder
permbytjeve

Ndërgjegjësimi i komunitetit për minimizimin e
dëmeve nga përmbytjet i hap rrugë përfshirjes
publike në organizimin për përballimin e
emergjencave, ndërmarrjen e studimeve
me kontribut komunitare dhe ndërtimit të
infrastrukturës me kontribute gjithëpërfshirëse.

5.5.2 Permiresimi sistemeve
te sigurise dhe kullimit

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër

BUJQESIA
Kastrat

Fierze

Berdice

Qender

Iballe

Shkoder

Rrethina

Temal dhe Shosh

Ana e Malit

Gruemire

Qelez dhe Qerret

Guri i Zi

Koplik

Puke

Bushat, Dajc

Postribe

Rrape

Hajmel

Fushe Arrez

Vig Mnele

Qafe Mali

Velipoje

Blerim

Vau Dejes

fermereve per lehtesimin dhe informimin ne lidhje me mundesite per financim ne kuader te zhvillimit rural (identifimin e target grupeve- ngritja e grupeve
(Disa grupe lokale te veprimit), trainim dhe informim.

3) Zhvillimi i sektorit blegetoral ne Zadrime

4) Fuqizimi sektorit te shfrytezimit te bimeve
medicinale ne Kastrat dhe Koplik

5) Bashkepunim ndersektorial nepermjet
integrimit te produkteve te ndersjellta per
nje zhvillim ekonomik te qendrueshem

8) Mbeshtetja e kultures se sheges ne Hajmel-VigMnele
13) Fuqizimi potencialit ekonomik te fermereve permes
ngritjes dhe venies ne funksion te Tregut Rajonal Agro
Ushqimor ne Stajke

10) Përdorimi i bio-preparateve në fushën e të
ushqyerit të bimëve dhe luftimit të sëmundjeve dhe
dëmtimeve ne Zadrime, Guri Zi, Bushat, Dajc, Berdice
11) Rajonizimi i kultivareve të huaj

11) Rajonizimi i kultivareve të huaj

12) Itinerari liqenor dhe gastronomik (nenrajoni 2 Kastrat, Qender, Koplik, Gruemire, Postribe, Rrethina)
7) Mbeshtetje e Drejtorise Rajonale te Bujqesise
Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne
kuader te rihabilitimit te infrastruktures ujitese ne
zonen e Mbishkodres me fokus zonat me potencial
kultivimi te bimeve medicinale dhe duhanit (Fusha e
Postopojes)

2) Mbeshtetje e Drejtorise Rajonale te Bujqesise
Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne
kuader te rihabilitimit te infrastruktures ujitese ne
zonen e Nenshkodres
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Fushat Prioritare

Qellimet Strategjike ne nivel rajonal

MASAT
Kelmend
Shale
Shkrel dhe Shosh

Infrastruktura dhe
Sherbimet

Zhvillimi i infrastrukturave dhe
sherbimeve rajonale do te mbeshtesin
zhvillimin rajonal te qendrueshem dhe
do te jene ne perputhje me nevojat
dhe prioritetet e grupeve te ndryshme
sociale. Ndertimi infrastruktures do te
permiresoje cilesine e jetes ne zonat
urbane dhe rurale dhe do te ndihmoje
rajonin ne mbrojtjen nga fatkeqesite
natyrore

5.2.2. Zhvillimi dhe sigurimi/ofrimi sherbimeve
sociale ne Bashki dhe Komuna.

14) Mbeshtetja
e grave permes
ofrimit te
trajnimeve
dhe kurseve
ambulatore per
menaxhimin e
Guest Houseve

TURIZMI DHE
AGROBIZNESI

Turizmi dhe agro-biznesi do te
diversifikojne ekonomine rajonale, do
te mbeshtesin dhe zhvillojne sektoret
e tjere, dhe do te sigurojne pozite te
qendrueshme ne tregun rajonal, duke u
tregtuar edhe ne nivel nderkombetar

5.3.1. Konsolidimi dhe promovimi i sektorit
të turizmit nepermjet zhvillimit te rrjetit te
shërbimeve të turizmit familjar, rural dhe
produkteve turistike.

15)Krijimi i nje
rrjeti itineraresh
me bicikleta ne
zonat malore
(Discovering
Albania by bike:
Shkoder-KoplikBoge-Theth-Breg
Lumi Kir-Ura e
Mesit-Shkoder
18) Promovimi turizmit

5.3.3. Percaktimi, menaxhimi dhe promovimi
destinacioneve turistike ne te gjithe rajonin

19) Turizmi i qendrueshem
krijimi dhe promovimi
20) Nxitja dhe
mbeshtetja NjQVve pergjegjese
gjatw hartimit
te planit te
pergjithshem
vendor per zonen
Razem, Theth,
Boge, Vermosh
si zona me
potencial turistik
22) Promovimi
dhe nxitja e
turizmit Malor
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TURIZMI
Kastrat

Iballe

Ana e Malit

Qender

Temal

Dajc B. Bunes

Koplik

Shllak

Bushat

Gruemire

Qelez

Berdice

Postribe

Puke

Velipoje

Rrethina

Fushe Arrez

Hajmel

Shkoder

Qafe Mali

Vig Mnele

Guri i Zi

Rrape

Vau Dejes

Blerim

16) Zbuloni Shkodren - miken e
bicikletave

17) Hartimi itenerarit te bicikletave ne rajonin
e Zadrimes dhe lidhja e tij me zonat bregdetare
te Velipojes dhe itineraret turistike ne Ulqin
nga 14 - 37 km (perfshin propozimin e W2 te
komunes Dajc)

nder-rajonal permes unifikimit te sinjalistikes turistike te Qarkut Shkoder dhe Lezhe_Strategjia e Turizmit_Paketa 3
dhe gjitheperfshires permes hartimit te hartave te trashegimise kulturore, rajonale, hartave turistike, faqes se internetit per turizmin rajonal dhe
nje axhende aktivitetesh per Qarkun Shkoder_Paketa _1_Strategjia e Turizmit_Shkoder
21) Nxitja dhe mbeshtetja NjQV-ve pergjegjese
gjate hartimit te planit te pergjithshem
vendor per zonen e Velipojes si zone me
potencial turistik

23)Identifikimi dhe rehabilitimi I zonave dhe
vendeve arkeologjike-Per nje te ardhme te
thesareve te se kaluares
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Nr

Fushat Prioritare

Qellimet Strategjike ne nivel rajonal

MASAT
Kelmend
Shale
Shkrel

5

5.5. Mbrojtja
kunder
permbytjeve

Ndërgjegjësimi i komunitetit për
minimizimin e dëmeve nga përmbytjet
i hap rrugë përfshirjes publike
në organizimin për përballimin
e emergjencave, ndërmarrjen e
studimeve me kontribut komunitare
dhe ndërtimit të infrastrukturës me
kontribute gjithëpërfshirëse.

5.5.1 Mobilizimi dhe forcimi
burimeve njerezore per te
minimizuar demet nga permbytjet
dhe sigurimin e sistemit te kullimit
dhe ujitjes
5.5.2 Permiresimi sistemeve te
sigurise dhe kullimit

5.5.3. Rivitalizimi zonave te prekura
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32) Mbrojtja e brezave pyjore ne
Malesine e Kelmendit_(PRVMjedis)

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
MJEDISI
Kastrat

Berdice

Qender & Qerret

Dajc B. Bunes

Koplik

Bushat

Gruemire

Velipoje

Rrethina

Hajmel

Shkoder

Vig Mnele

Guri Zi
Ana e Malit
Vau Dejes
31) Hartimi Studimit te Fizibilitetit dhe planit te menaxhimit per pellgun
ujembledhes te lumit Drin_ (PRVMjedis)

24) Mbeshtetje e Bordit te Kullimit Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne
kuader te rihabilitimit te infrastruktures kulluese per zonen e Mbishkodres

24/1) Mbeshtetje e Bordit te Kullimit Shkoder per
hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te
rihabilitimit te infrastruktures kulluese per zonen e
Nenshkodres
25) Mbeshtetje e Bordit te Kullimit per hartimin e
projekteve zhvillimore ne kuader te ndertimi te pritave
mbrojtese ne Malin Rrezum and Pentar_Vig Mnele & Dajc
B.Bunes

27) Mbrojtje nga gerryerja e Lumit Buna ne Shirq, Oblike dhe Oblike-Muriqan dhe
Perroit te Thate, Komuna Kastrat

26) Riparimi shpateve te lumit Gjader permes pyllezimit
dhe ngritjes se pritave me qellim mbrojtjen nga
permbytjet

33) Mbrojtja e llojeve te rrezikuara te flores dhe habitateve te tyre ne liqenin e
Shkodres

28) Disiplinimi shkarkimit te ujerave nga KUL Zadrime ne
lumin Drin_ (PRVMjedis)

29) Pastrimi i lumit Buna nga mbushjet e lumit Kir_(PRVMjedis)
30) Koordinim per monitorimin e efektivitetit te nderhyrjeve per mbrojtjen nga permbytjet ne zonat e rrezikuara, dhe mbeshtjetje per hartimin e
planit te veprimit ne kete drejtim nga Bordi I Kullimit per vitet e ardhshme
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PLANI VEPRIMIT - KESHILLI I QARKUT SHKODER
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PROJEKTET
BUJQESIA
Trainim dhe mbeshtetje e fermereve per lehtesimin dhe informimin ne lidhje me mundesite per financim ne kuader te zhvillimit rural
(identifimin e target grupeve- ngritja e grupeve lokale te veprimit (Disa grupe lokale te veprimit), trainim dhe informim.
Mbeshtetje e Drejtorise Rajonale te Bujqesise Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te rihabilitimit te infrastruktures
ujitese ne zonen e Nenshkodres
Zhvillimi i sektorit blegetoral ne Zadrime
Fuqizimi sektorit te shfrytezimit te bimeve medicinale ne Kastrat dhe Koplik
Bashkepunim ndersektorial nepermjet integrimit te produkteve te ndersjellta per nje zhvillim ekonomik te qendrueshem
Rritja e cilësisë së prodhimit të bimëve medicinale dhe e shfrytëzimit të frutave të pyllit në Kelmend, Shkrel dhe Shalë
Mbeshtetje e Drejtorise Rajonale te Bujqesise Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te rihabilitimit te infrastruktures
ujitese ne zonen e Mbishkodres me fokus zonat me potencial kultivimi te bimeve medicinale dhe duhanit (Fusha e Postopojes)
Projekt i RI: Mbeshtetja e kultures se sheges ne Hajmel-Vig-Mnele
Mbeshtetja e kultivimit të patates në zonat malore të qarkut të Shkodrës, ku dhe ekziston tradita e kultivimit (Kelmend)

Përdorimi i bio-preparateve në fushën e të ushqyerit të bimëve dhe luftimit të sëmundjeve dhe dëmtimeve ne Zadrime, Guri Zi, Bushat, Dajc, Berdice
Projekt i Ri: Rajonizimi i kultivareve të huajw
Itinerari liqenor dhe gastronomik (nenrajoni 2 - Kastrat, Qender, Koplik, Gruemire, Postribe, Rrethina)
Fuqizimi potencialit ekonomik te fermereve permes ngritjes dhe venies ne funksion te Tregut Rajonal Agro Ushqimor ne Stajke
TURIZMI
14
Mbeshtetja e grave permes ofrimit te trajnimeve dhe kurseve ambulatore per menaxhimin e Guest Houseve
15
Krijimi i nje rrjeti itineraresh me bicikleta ne zonat malore (Discovering Albania by bike: Shkoder-Koplik-Boge-Theth-Breg Lumi Kir-Ura e Mesit-Shkoder)
16
Zbuloni Shkodren - miken e bicikletave
17
Hartimi itenerarit te bicikletave ne rajonin e Zadrimes dhe lidhja e tij me zonat bregdetare te Velipojes dhe itineraret turistike ne Ulqin nga
14 - 37 km (perfshin propozimin e W2 te komunes Dajc)
18
Promovimi turizmit nder-rajonal permes unifikimit te sinjalistikes turistike te Qarkut Shkoder dhe Lezhe_Strategjia e Turizmit_Paketa 3
19
Turizmi i qendrueshem dhe gjitheperfshires permes hartimit te hartave te trashegimise kulturore, rajonale, hartave turistike, faqes se internetit per
turizmin rajonal dhe krijimi dhe promovimi nje axhende aktivitetesh per Qarkun Shkoder_Paketa _1_Strategjia e Turizmit_Shkoder
20
Nxitja dhe mbeshtetja NjQV-ve pergjegjese gjate hartimit te planit te pergjithshem vendor per zonen Razem, Theth, Boge, Vermosh si zona
me potencial turistik
21
Nxitja dhe mbeshtetja NjQV-ve pergjegjese gjate hartimit te planit te pergjithshem vendor me fokus zonen e Velipojes si zone me potencial turistik
22
Promovimi dhe nxitja e turizmit Malor
23
Identifikimi dhe rehabilitimi i zonave dhe vendeve arkeologjike - Për një të ardhme të thesareve të së kaluarës
MJEDISI
24
Mbeshtetje e Bordit te Kullimit Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te rihabilitimit te infrastruktures kulluese per zonen e
Mbishkodres
24/1 Mbeshtetje e Bordit te Kullimit Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te rihabilitimit te infrastruktures kulluese per zonen e
Nenshkodres
25
Hartimi Studimit te Fizibilitetit dhe planit te menaxhimit per pellgun ujembledhes te lumit Drin_ (PRVMjedis)
26
Mbeshtetje e Bordit te Kullimit per hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te ndertimi te pritave mbrojtese ne Malin Rrezum and
Pentar_Vig Mnele & Dajc B.Bunes
27
Riparimi shpateve te lumit Gjader permes pyllezimit dhe ngritjes se pritave me qellim mbrojtjen nga permbytjet
28
Mbrojtje nga gerryerja e Lumit Buna ne Shirq, Oblike dhe Oblike-Muriqan dhe Perroit te Thate, Komuna Kastrat
29
Disiplinimi shkarkimit te ujerave nga KUL Zadrime ne lumin Drin_ (PRVMjedis)
30
Pastrimi i lumit Buna nga mbushjet e lumit Kir_(PRVMjedis)
31
Koordinim per monitorimin e efektivitetit te nderhyrjeve per mbrojtjen nga permbytjet ne zonat e rrezikuara, dhe mbeshtjetje per hartimin
e planit te veprimit ne kete drejtim nga Bordi i Kullimit per vitet e ardhshme
32
Mbrojtja e brezave pyjore ne Malesine e Kelmendit_(PRVMjedis)
33
Mbrojtja e llojeve te rezikuara te flores dhe habitateve te tyre ne Liqenin e Shkodres
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MASA

VLERA (EURO) BURIMI FINANCIMIT

M.5.1.2

140,000

Drejtoria e Bujqesise, Keshilli Qarkut, EU funds, Shoqatat e Fermereve

M.5.5.2

85,000

Drejtoria e Bujqesise, Keshilli Qarkut

M.5.3.2
M.5.3.2
M.5.3.2
M.5.3.2
M.5.5.2

40,000
250,000
300,000
55,000
85,000

AZHBR
Drejtoria e Bujqesise, Keshilli Qarkut, EU funds, Shoqatat e Fermereve
Buxheti Qendror, GIZ, USAID, IPA
Buxheti Qendror
Donator

M.5.3.2
M.5.3.2

400,000
180,000

EU Funds/IPA Calls
Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave, GiZ, USAID

M.5.3.2
M.5.3.2
M.5.3.2
M.5.3.2

120,000
110,000
250,000

Buxheti Qendror, Fondet IPA
Detajim
IPA Funds
Qeveria Qendrore

M.5.2.2
M.5.3.1
M.5.3.1
M.5.3.1

50,000
100,000
190,000
180,000

EU Funds
EU funds
Ministria e Kultures, EU funds
Buxheti Qendror, Donatore, NJQV-te

M.5.3.1
M.5.3.3

240,000
80,000

Buxheti Qendror (MK, MZHUT), EU funds
Buxheti Qendror, Donatore

M.5.3.3

100,000

Buxheti Qendror

M.5.3.3
M.5.3.3
M.5.3.3.

100,000
200,000
215,000

Buxheti Qendror/Donator
EU Funds, IPA Calls
EU Funds, IPA Calls

M.5.5.2

170,000

Min. Bujqesise, Zhv. Rural dhe Administrimit te Ujerave

M.5.5.1
M.5.5.2

150,000
150,000

UNDP; EU funds; Donator
Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave

M.5.5.3
M.5.5.3
M.5.5.3
M.5.5.3
M.5.5.3

100,000
200,000
200,000
150,000
50,000

Donator (BB); FSHZH
IPA Calls
IPA Calls
EU funds
Buxheti Shtetit

M.5.5.3
M.5.5.3

300,000

Detajim
UNDP; EU funds; Donator

2015

2016

2017

M.5.5.2
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BUJQESIA DETAJIM
Nr

Projektet e perzgjedhura

Vlera

1

Trainim dhe mbeshtetje e fermereve per lehtesimin dhe informimin ne lidhje me mundesite per financim ne kuader te
zhvillimit rural (identifimin e target grupeve- ngritja e grupeve lokale te veprimit (Disa grupe lokale te veprimit), trainim dhe
informim.

140,000

2

Mbeshtetje e Drejtorise Rajonale te Bujqesise Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te rihabilitimit te
infrastruktures ujitese ne zonen e Nenshkodres

85,000

3

Zhvillimi i sektorit blegetoral ne Zadrime

40,000

4

Fuqizimi sektorit te shfrytezimit te bimeve medicinale ne Kastrat dhe Koplik

250,000

5

Bashkepunim ndersektorial nepermjet integrimit te produkteve te ndersjellta per nje zhvillim ekonomik te qendrueshem

300,000

6

Rritja e cilësisë së prodhimit të bimëve medicinale dhe e shfrytëzimit të frutave të pyllit në Kelmend, Shkrel dhe Shalë

7

Mbeshtetje e Drejtorise Rajonale te Bujqesise Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te rihabilitimit te
85,000
infrastruktures ujitese ne zonen e Mbishkodres me fokus zonat me potencial kultivimi te bimeve medicinale dhe duhanit (Fusha
e Postopojes)

8

Mbeshtetja e kultures se sheges ne Hajmel-Vig-Mnele
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Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Detajim
Objektivi: Informimi I fermereve/ bizneseve ne fushen e agrobiznesit per skemat e financimit te ofruara nga Qeveria Shqiptare dhe/ose burime te
tjera alternative financimi.
Aktivitete: -Trainime qe mund te organizohen nga ne cdo nenrajon, cdo vit (me fermere dhe perfaqesues te agrobiznesit) dhe konsulence e
drejtperdrejte per aplikime konkrete
Hartim/ printim/ shperndarje materialesh informuese (broshura) te publikuara cdo vit, per t’iu shperndare grupeve ne shenjester
Aktoret kryesore: Drejtoria Rajonale e Bujqesise Shkoder dhe Keshilli i Qarkut Shkoder, EU funds
Burimi i financimit: Fond i perbashket ndervendor (njesite vendore te perfshira) + Buxheti i shtetit
Objektivi: Permiresimi i infrastruktures ujitese ne zonen e zadrimes permes hartimit dhe zbatimit te proekteve infrastrukturore bujqesore
Aktivitete: - Organizimi i tavolinave te punes me Drejtorine Rajonale te Bujqesise Shkoder
- Shkrimi i nje projekt propozimi ne lidhje me infrastrukturen ujitese ne zonen e Nenshkodres
-Mbeshtetje per Drejtorine Rajonale te Bujqesise per aksesimin e fondeve nga donatore per zbatimin e projektit
Aktoret: Drejtoria Rajonale e Bujqesise Shkoder dhe Keshilli i Qarkut Shkoder
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit + GIZ + EU Funds
Objektivi: Rritja e te ardhurave te blegetoreve dhe e cilesise se qumeshtit te prodhuar ne zonen e Zadrimes, permes rritjes ekonomike te
udhehequr nga sektori privat
Aktivitetet: - Fuqizimi i partneriteteve me sektorin publik pergjegjes per cilesine e produkteve dhe mbrojtjen e konsumatorit
-Identifikimi i grupeve ne shenjester (target groups - biznese dhe fermere)
- Nxitja e partneriteteve mes fermereve dhe bizneseve per rritjen e cilesise se produkteve dhe nenprodukteve te qumeshtit
- Mbeshtetja e gjithe zinxhirit te prodhimit te produkteve dhe nenprodukteve te qumeshtit permes rritjes se kapaciteteve te burimeve njerezore
(trainime per teknologjite me bizneset dhe trainimi per fermeret)
- Promovimi i perdorimit te teknologjive bashkekohore ne qendrat e perpunimit te qumeshtit ne rajonin e Zadrimes (blerja e pajisjeve
bashkekohore per bizneset qe do jene pjese e projektit)
Aktoret: Keshilli i Qarkut Shkoder, Drejtoria Rajonale e Bujqesise Shkoder, OJF me fokus zhvillimin rural, organizata fermeresh, etj
Burimi i financimit: AZHBR
Objektivi: Të kontribuojë në rritjen dhe forcimin e ekonomise lokale permes mbrojtjes dhe promovimit te mjedisit dhe të burimeve natyrore.
Rezultatet e priteshme: 1. Ngritja e kapaciteteve institucionale për mbrojtjen dhe menaxhimin qëndrueshem të bimeve medicinale.
2. Rritja e siperfaqeve te mbjella me bime medicinale
3.Mbrotja in – situ dhe ex –situ e bimeve medicinale
4.Rritja e ndërgjegjësimit dhe angazhimit me aktorët kryesorë dhe të interesuara për rëndësinë e ruajtjes se bimëve medicinale dhe aromatike
5. Mbeshtetje e infrastruktures bujqesore (magazinim) ne funksion te bimeve medicinale
Burimi i financimit: EU Funds
Objektivi: Rritja e bashkepunimit mes sektoreve te ndryshem per nje zhvillim ekonomik te qendrueshem nepermjet marketingut dhe
branding
Aktivitetet: Organizmi i tavolinave te rrumbullaketa me
aktoret perkates, ekspertet e fushes me te cilet do te filloje ideimi i projektit, do te percaktohen zonat perkatese qe do te perfshije projekti, si
mendohet te realizohet ky integrim; Shkrimi i projekt propozimit
Aktoret: Fermeret e zones se Pukes, Keshilli i Qarkut Shkoder
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
(duke perfshire ketu Ministrine perkatese, njesine administrative perkatese, Drejtorine Rajonale te Bujqesise, GiZ, USAID, donatore te huaj,
aplikime ne grante te vogla apo dhe Programe Nderkufitare
Detajim permes fishit
Objektivi: Permiresimi i infrastruktures ujitese ne zonen e Zadrimes permes hartimit dhe zbatimit te projekteve infrastrukturore bujqesore
Aktivitete: - Organizimi i tavolinave te punes me Drejtorine Rajonale te Bujqesise Shkoder
- Shkrimi i nje projekt propozimi ne lidhje me infrastrukturen ujitese ne Mbishkoder
-Mbeshtetje per Drejtorine Rajonale te Bujqesise per aksesimin e fondeve nga donatore per zbatimin e projektit
Aktoret: Drejtoria Rajonale e Bujqesise Shkoder dhe Keshilli i Qarkut Shkoder
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit + GIZ + USAID, aplikime ne skemat e granteve, Donator, Programe nderkufitare
Detajim permes fishit
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9

Mbeshtetja e kultivimit të patates në zonat malore të qarkut të Shkodrës, ku dhe ekziston tradita e kultivimit (Kelmend)

180,000

10

Përdorimi i bio-preparateve në fushën e të ushqyerit të bimëve dhe luftimit të sëmundjeve dhe dëmtimeve ne Zadrime, Guri Zi,
Bushat, Dajc, Berdice

120,000

11

Rajonizimi i kultivareve të huaj

12

Itinerari liqenor dhe gastronomik (nenrajoni 2 - Kastrat, Qender, Koplik, Gruemire, Postribe, Rrethina)

110,000

13

Fuqizimi potencialit ekonomik te fermereve permes ngritjes dhe venies ne funksion te Tregut Rajonal Agro Ushqimor ne Stajke

250,000
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Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Objektivi: Furnizimi i tregut të brendshëm me produktin e patates për gjithë vitin nëpërmjet prodhimit dhe ruajtjes tradicionale të patates
Aktivitete: - Përzgjedhja e zonave/fshatrave pilot ku do të implementohet projekti
- Kontakte një ditore me gjithë
fermerët
- Trajnim dhe diskutime të lira për zbatimin e metodave tradicionale të
kultivimit
- Blerja e farërave për mbjellje
-Mbeshtetja e partneriteteve me qellim sigurimin e tregut per shitje te ketij produkti
-Mbeshtetje e infrastruktures bujqesore me ndertimin e pikave magazinuese
Aktoret: Përfaqësues të pushtetit lokal, njësitë administrative përkatëse, bizneset eksportuese apo grumbulluese të zonave përkatëse,
specialistë të Këshillit të Qarkut Shkodër
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit (duke perfshire ketu Ministrine perkatese, njesine administrative perkatese,
Drejtorine Rajonale te Bujqesise, GiZ, USAID, donatore te huaj, aplikime ne grante te vogla apo dhe Programe
Nderkufitare
Objektivi: Ulja e mbetjeve toksike në tokën bujqësore dhe produktet bujqësore
Aktivitete:
- Trajnime për bio-preparatet në fushat e prodhimit veçmas për çdo bio-preparat para përdorimit të tij
- Trajnime për metodat ndihmëse në të ushqyerit dhe
mbrojtjen e bimëve nga preparatet kimike
- Blerja e preparateve
Aktorët: Keshilli i Qarkut Shkoder, Drejtoria Rajonale e Bujqesise SHkoder, OJF me fokus zhvillimin rural, organizata fermeresh, etj
,
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit (duke perfshire ketu Ministrine
perkatese, njesine administrative perkatese, Drejtorine Rajonale te Bujqesise, GiZ, USAID, donatore te huaj, aplikime ne grante te vogla apo dhe
Programe Nderkufitare
Detajimi ne bashkepunim me eksperte te fushes
Objektivi: Organizimi nje pakete e cila permban itinerarin ciklistik pergjate liqenit te Shkodres, akomodimin dhe promovimin e gastronomise
ku do te mund te promovohen produktet si: vera, peshku, speci, patatja etj. Ky projekt eshte vazhdim I projektit “Building together the future”
(financuar nga RDP)
Aktivitetet:
- Organizimi i itenerarit ciklistik perreth liqenit te Shkodres duke perfshire edhe zonen e liqenit perreth Malit te Zi
- Identifikimi zonave (si ekofarmi) si zona te mundeshme per pritje dhe akomodimin e turistave
- Promovimi gastronomise
-Organizimi i shetitjeve me varka
-Forcimi i partneriteteve me operatore turistike vendas per promovimin dhe shitjen e kesaj pakete eko-turistike
Objektivi: Rritja dhe fuqizimi ekonomise lokale
Aktivitetet: Organizimi prodhuesve
- Rishikimi studimit te fizibilitetit
- Zhvillimi skemave te partneriteteve Publik - Privat me investitore potencial
- Perfundimi i punimeve te ndertimit te nevojshme
- Organizimi fermereve
Aktoret: Komuna Bushat, Keshilli Qarkut, Njesite e Qeverisjes Vendore perfituese, Ministria e Bujqesise
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TURIZMI DETAJIM
Nr

Projektet e perzgjedhura

14

Mbeshtetja e grave permes ofrimit te trajnimeve dhe kurseve ambulatore per menaxhimin e Guest Houseve

15

Krijimi i nje rrjeti itineraresh me bicikleta ne zonat malore (Discovering Albania by bike: Shkoder-Koplik-Boge-Theth-Breg
Lumi Kir-Ura e Mesit-Shkoder

16

Zbuloni Shkodren - miken e bicikletave

190,000

17

Hartimi itenerarit te bicikletave ne rajonin e Zadrimes dhe lidhja e tij me zonat bregdetare te Velipojes dhe itineraret
turistike ne Ulqin nga 14 - 37 km (perfshin propozimin e Ë2 te komunes dajc)

180,000

18

Promovimi turizmit nder-rajonal permes unifikimit te sinjalistikes turistike te Qarkut Shkoder dhe Lezhe_Strategjia e
Turizmit_Paketa 3

240,000

19

Turizmi i qendrueshem dhe gjitheperfshires permes hartimit te hartave te trashegimise kulturore, rajonale, hartave
turistike, faqes se internetit per turizmin rajonal dhe krijimi dhe promovimi nje axhende aktivitetesh per Qarkun Shkoder_
Paketa _1_Strategjia e Turizmit_Shkoder

80,000
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Vlera (Euro)

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Detajim
Detajim permes fishit
Detajim permes fishit
Objektivi - Synimi projektit: Ky projekt synon te nxise zhvillimin e turizmit me bicikleta perreth liqenit te Shkodres, te edukoje dhe sensibilizoje
njerezit për të përdorur biçikletat, një mjet miqësor me mjedisin dhe te shëndetshëm për njeriun; te promovoje vlerat natyrore te Liqenit te
Shkodres dhe vete qytetin si “qytetin e bicikletave” te Shqiperise, kulture qe ka trasheguar brez pas brezi. Ky projekt konsiston ne vendosjen e
sinjaleve informuese gjeate rruges, rishikimin dhe permiresimin e hartave te bicikletave ekzistuese ne terren; Krijimin e Muzeut te bicikletave
Aktivitete:
1. Mbledhja e itinerareve dhe toureve ekzistuese ne terren;
2. Vendosja e sinjalistikes dhe e pikave informuese ne shtigjet e bicikletave;
3. Printimi i hartave;
4. Takime dhe mbledhje me aktoret e e fushes se turizmit per percaktimin e vendodhjes qe do te kete muzeumi i bicikletave;
5. Aktivitete sensibilizuese per dhurimin apo blerjen e bicikletave te vjetra ne kohe te ndryshme;
6. Krijimi i muzeut dhe promovimi i tij;
7. Aktivitete marketingu (broshura; ëebsite; panaire; reklame etj)
Aktoret: Bashkia Shkoder, Keshilli i Qarkut Shkoder, OJF Burimi i financimit: Ministria e kultures dhe turizmit; EU funds
Objektivi - Synimi Projektit: Ky projekt synon promovimin e zonave turistike Zadrime - Velipoje - Dajc - Ulqin. Zbatimi i projektit do të ketë ndikim
afatgjatë pozitiv në bashkëpunimin rajonal, dhe është në përputhje me strategjitë kombëtare dhe lokale në përgatitjen e zonave rurale për të
maksimizuar përdorimin e potencialeve ekonomike, kulturore, mjedisore për të gjithë ato qe kërkojnë destinacione të reja për eko-turizmin. Në
këtë drejtim Objektivi specifik i projektit është të përmirësojë rrjetin turistik nepermjet ndërtimit te itenerareve me bicikleta.
Aktivitete
1. Realizimi i studimi për të gjithë ndërhyrjen e mundshme në zonë në mënyrë që të shfrytëzojhen sa më mirë potencialet e saj natyrore në
ndjekjen e zhvillimit rajonal dhe lehtësimit të ndër - bashkëpunimin kufitar.
2. Ngritja e itinerareve turistike
3. Aktivitete promovuese ne kuader te projektit.
4. Forcimi i partneriteteve me operatore turistike vendas dhe te huaj (Mal i Zi) per marketimin e kesaj pakete
Aktoret kryesore:
Qeveria Shqiptare, njesite e qeverisjes vendore, Komuna Ulqin
Burimi i financimit: Njesite vendore te perfshira + Buxheti i shtetit+ Donatore
Pershkrim: E gjithe zona karakterizohet nga nje shumellojshmeri atraksionesh turistike, qe nga bukurite natyrore, te ndertesat historike dhe
identitetet kulturore. Pozita e favorshme eshte padyshim nje pasuri e rendesishme per zhvillimin turistik te tij. Traditat njerezore, kulturore dhe
historike ja shtojne edhe me teper ketij potenciali. Por pavarësisht pasurisë dhe diversitetit, e cila ka një destinacion të klasit të parë për natyrën
dhe vlerat kulturore, pjesë të rëndësishme që të përfshihen në projekt, janë të pazhvilluara në krahasim me standardet kombëtare. Shkaku
kryesor që ndikojnë në zonë janë mungesa e infrastrukturës adekuate, mungesa e investimeve në afat të gjatë, dhe një ndjenjë e përhapur e
neglizhencës nga popullsitë e gjithë zonës.
Objektivi: Ky projekt synon krijimin dhe vendosjen e sinjaleve turistike informuese gjate rruges per Qarkun Shkoder dhe Lezhe me qellim
promovimin e bukurive natyrore dhe vlerave historike.
Aktivitete:
1. Hartimi i nje plani te perbashket Shkoder - Lezhe per identifikimin dhe vendosjen e sinjalistikave turistike, te prodhuara me materiale vendi
nga artizanet lokal.
2. Vendosja e sinjalistikave sipas planit perkates.
3. Aktivitete sensibilizuese ne kete kuader.
Aktoret: Njesite e qeverisjes vendore, Shoqata Artizaneve, Burimi i financimit: Ministria e kultures dhe turizmit; EU funds
Objektivi: Nxitja e zhvillimit te qendrueshem turistik permes identifikimit dhe krijimit te dokumenteve te rendesishem qe nxisim zhvillimin e
metejshem te ketij sektor.
Aktivitete:
- Hartimi i nje plani veprimi i plotesuar ne terma te pergjegjesise, kohezgjatjes, vleresimeve te peraferta te kostove dhe burimeve te financimit.
- Pershkrimi i detajuar i strategjive per grupet e synuar te tregut turistik si ai i turizmit vendas ose turizmit te biznesit.
- Mbledhja e gjithe aktoreve institucionale dhe private per te vendosur bazat e bashkepunimit ne hartimin e kesaj strategjie
Aktoret: Institucionet shteteroe, Organizata qe kane ne fokus zhvillimin e turizmit, Njesite e qaverisjes vendore, etj...
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit, Organizata nderkombetare…
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20

Nxitja dhe mbeshtetja NjQV-ve pergjegjese gjate hartimit te planit te pergjithshem vendor per zonen Razem, Theth, Boge,
Vermosh si zona me potencial turistik

100,000

21

Nxitja dhe mbeshtetja NjQV-ve pergjegjese gjate hartimit te planit te pergjithshem vendor me fokus zonen e Velipojes si
zone me potencial turistik

100,000

22

Promovimi dhe nxitja e turizmit Malor

23

Identifikimi dhe rehabilitimi i zonave dhe vendeve arkeologjike - Për një të ardhme të thesareve të së kaluarës
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Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Objektivi: Promovimi i zonave tuistike ne Alpe përmes hartimit të një Plani të Përgjithshëm Vendor me fokus zhvillimin e turizmit te
qendrueshem malor në këto zona. Krijimi i hapësirave të sistemuara në funklsion të rritjes së cilësisë së turizmit
Aktivitete:
- Takime njohëse me aktorët lokalë e qëndrorë
- bashkëpunim dhe bashkërendim me Njësinë Vendore përkatëse
- takime informuese me komunitetin gjatë zhvillimit të projekteve
- miratimi (adoptimi) nga organet kompetente dhe vënia në zbatim
Aktoret: Institucionet shteterore, Organizata qe kane ne fokus zhvillimin e turizmit, Njesite e qaverisjes vendore, etj...
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit, Buxheti vendor, Donatore te huaj
Objektivi: Promovimi i zonave tuistike bregdetare te qarkut Shkoder përmes hartimit të një Plani të Përgjithshëm Vendor me fokus zhvillimin e
turizmit te qendrueshem bregdetar në këto zona. Krijimi i hapësirave të sistemuara në funklsion të rritjes së cilësisë së turizmit
Aktivitete:
- Takime njohëse me aktorët lokalë e qëndrorë
- bashkëpunim dhe bashkërendim me Njësinë Vendore përkatëse
- takime informuese me komunitetin gjatë zhvillimit të projekteve
- miratimi (adoptimi) nga organet kompetente dhe vënia në zbatim
Aktoret: Institucionet shteteroe, Organizata qe kane ne fokus zhvillimin e turizmit, Njesite e qaverisjes vendore, etj...
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit, Buxheti vendor, Donatore te huaj
Detajim permes fishit
Detajim permes fishit
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Nr
24
24/1

MJEDISI DETAJIM
Projektet e perzgjedhura
Mbeshtetje e Bordit te Kullimit Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te rihabilitimit te infrastruktures
kulluese per zonen e Mbishkodres
Mbeshtetje e Bordit te Kullimit Shkoder per hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te rihabilitimit te infrastruktures
kulluese per zonen e Nenshkodres

Vlera (Euro)
170,000

25

Mbeshtetje e Bordit te Kullimit pwr hartimin e projekteve zhvillimore ne kuader te ndertimi te pritave mbrojtese ne Malin
Rrezum and Pentar_Vig Mnele & Dajc B.Bunes

150,000

26

Riparimi shpateve te lumit Gjader permes pyllezimit dhe ngritjes se pritave me qellim mbrojtjen nga permbytjet

100,000

27

Mbrojtje nga gerryerja e Lumit Buna ne Shirq, Oblike dhe Oblike-Muriqan dhe Perroit te Thate, Komuna Kastrat

200,000

28

Disiplinimi shkarkimit te ujerave nga KUL Zadrime ne lumin Drin

200,000

29

Pastrimi i lumit Buna nga mbushjet e lumit Kir

150,000

30

Koordinim per monitorimin e efektivitetit te nderhyrjeve per mbrojtjen nga permbytjet ne zonat e rrezikuara, dhe
mbeshtjetje per hartimin e planit te veprimit ne kete drejtim nga Bordi I Kullimit per vitet e ardhshme

50,000

31

Hartimi Studimit te Fizibilitetit dhe planit te menaxhimit per pellgun ujembledhes te lumit Drin

150,000

32
33

Mbrojtja e brezave pyjore ne Malesine e Kelmendit
Mbrojtja e llojeve të rrezikuara të florës dhe habitateve të tyre në Liqenin e Shkodrës
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Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Detajim
Objektivi: Permiresimi i infrastruktures kulluese permes hartimit dhe zbatimit te projekteve infrastrukturore bujqesore
Aktivitete: Organizimi i tavolinave te punes me Bordin e Kullimit Shkoder; Shkrimi i nje projekt propozimi ne lidhje me infrastrukturen kulluese;
Mbeshtetje per Bordin e kullimit per aksesimin e fondeve nga donatore per zbatimin e projektit; Ndermjetesim mes Bordit, Njesive Vendore dhe
fermereve per infrastrukturen tretesore
Aktoret: Bordi i Kullimit Shkoder dhe Keshilli i Qarkut Shkode
Burimi i financimit: Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave
Objektivi: Permiresimi i infrastruktures mbrojtese ne Malin Rrezum and Pentar_Vig Mnele & Dajc B.Bunes permes hartimit dhe zbatimit te
projekteve infrastrukturore
Aktivitete: Organizimi i tavolinave te punes me Bordin e Kullimit Shkoder; Shkrimi i nje projekt propozimi ne lidhje me infrastrukturen mbrojtese;
Mbeshtetje per Bordin e kullimit per aksesimin e fondeve nga donatore per zbatimin e projektit; Ndermjetesim mes Bordit, Njesive Vendore dhe
fermereve per infrastrukturen tretesore.
Aktoret: Bordi i Kullimit Shkoder dhe Keshilli i Qarkut Shkoder
Burimi i financimit: Qeveria Shqiptare, Ministria e Bujqesise, Njesite qeverisjes vendore
Objektivi: Permiresimi i situates mjedisore te zones permes sistemimit dhe pyllezimit te shpateve te Lumit Gjader per parandalimin e demeve te
nga permbytjet
Aktivitete: - Hartimi i nje plani lokal per parandalimin e demeve; Nderhyrje ne mbjelljen e pemeve te reja per pyllezimin e shpateve te maleve.
Aktoret: Drejtoria Rajonale e Mjedisit Shkoder, Keshilli i Qarkut Shkoder, Ministria e Mjedisit etj
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit, Organizata nderkombetare.
Objektivi: Permiresimi i disa zonave dhe segmenteve turitistike dhe bujqesore pergjate Lumit Buna duke nderhyre per te shmangur gerryerjen.
Aktivitete: Hartimi i nje plani pune per kordinimin e ndrhyrjeve pergjate pikave te indetifikuara ne Lumin Buna; takime kordinative ne mes
aktoreve te mundshem gjate zbatimit te vperimit; Nderhyrje ne pikat e identifikuara si te rendesishme pergjate Lumit Buna.
Aktoret: Drejtoria Rajonale e Mjedisit Shkoder, Keshilli i Qarkut Shkoder, Ministria e Mjedisit, GiZ etj...
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit, Organizata nderkombetare, IPA calls
Objektivi: Permiresimi i kushteve infrastructure per te mundesuar shkarkimin e ujerave nga KUL Zadrim ne lumin Drin.
Aktivitete: Hartimi dhe zbatimi i plani per pastrimit të kanaleve të I-ra dhe të II-ta kullues, të paktën një herë në katër vjet nga Bordet e Kullimit;
Sanksionim me ligj që çdo fermer të detyrohet të bëjë pastrimin e kanaleve të III-ta kullues në kuotën e duhur çdo vit; Nxitja e fermereve të zones
si alternativa që fermerët të kontribojnë për blerjen e mjeteve te duhhura per pastrimin e kanaleve
Aktoret: Drejtoria Rajonale e Mjedisit Shkoder, Keshilli i Qarkut Shkoder, Njesite e qaverisjes vendore, Ministria e Mjedisit, Organizata lokale dhe
nderkombatare etj...
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit, Organizata nderkombetare, Fondet e BE-se
Pershkrimi: Ky projekt synon te parandaloje luhajtjet e nivelit te ujrave dhe rrezikut te permbytjeve permes pastrimit te mbetjeve pergjate lumit
Kir qe kane sjelle ngushtimin e shtratit te tij; te sensibilizoje banoret e zones per rrezikun qe sjell shfrytezimi pa kriter i shtratit te lumit; te krijoje
nje plan veprimi per parandalimin e fatkeqsive natyrore ne zonat e perfshira ne projekt;
Aktivitete:
Studimi dhe percaktimi i zonave te ndotura te Lumit Kir dhe Buna; Pastrimi i zonave te ndotura; Aktivitete sensibilueze per parandalimin
e hedhjeve te mbeturinave dhe inerteve dhe shfrytezimin pa kriter te shtreterve te lumejve; Hartimin e nje plan veprimi per pastrimin e
vazhdueshem te zonave ne risk;
Aktoret: Bashkia Shkoder, bordi i Kullimit; Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit, OJF mjedisore
Burimi i financimit: Ministria e mjedisit; EU funds
Riformulim: Hartimi I Planit te Veprimit per mbrojtjen dhe monitorimin e zonave te rrezikuara nga fatkeqsite natyrore. Ky projekt synon hartimin
e nje plan nderhyrjeve dhe monitorimi ne zonat e rrezikuara nga permbytjet;
Aktivitete: Mbledhja e te gjitha studimeve dhe botimeve ne terren ne lidhje me parandalimin e permbytjeve; Rishikimi i planeve te veprimit
ekzistuese per zbatueshmerine e tyre;
Aktoret: Bashkia Shkoder, Keshilli i Qarkut Shkoder, Njesite e nivelit II vendor; Bordi i Kullimit; OJF, Eksperte te fushes
Burimi i financimit: Ministria e mjedisit; EU funds
Objektivi: Menaxhimi I pellgut ujembledhes te Drinit
Aktivitete: - Takimi dhe konsultimi me specialiste te fushes
- Vleresimi aktiviteteve qe do te ndermerren
- Pergatitja e studimit te fizibilitetit
- Hartimi Planit te Menaxhimit
Aktore: Ministria e Mjedisit, Bujqesise, Njesite e pellhut ujembledhes te Drinit, Keshilli Qarkut Shkoder
- Burimi Financimit: Qeveria Qendrore, UNDP, EU funds
Detajimi ne bashkepunim me eksperte te fushes
Detajim permes fishit
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KËSHILLI I QARKUT SHKODËR
MATRICA E MONITORIMIT 2014 - 2017
Nr. Fushat Prioritare

Qëllimet Strategjike në MASAT
nivel Rajonal

1

Arsimi profesional dhe
trajnimi profesional
i popullsise se
rrethit do te duhet
te permiresohet me
qellim transformimin
e rrethit dhe krijimin
e nje shoqerie
dinamike qartesisht te
orientuar nga biznesi
dhe me kapacitete
te konsoliduara per
bashkepunim ne
ekonomine globale

Edukim, trajnim
dhe ndertim
kapacitetesh

Indikatorët e Monitorimit për çdo Masë

5.1.1. Forcimi i kapaciteteve
dhe burimeve njerezore
te institucioneve lokale e
rajonale.

Numri aktiviteteve, trajnimeve, workshopeve te organizuara per
administraten e Keshillit te Qarkut dhe Njesite e Qeverisjes Vendore
Numri Njesive Vendore qe aplikojne modele te suksesshme informimi
(E-governance)
Indeksi i rritjes se buxhetit kapital / banor (nivel rajonal-te gjithe njesite) i
shpenzuar
Indeksi i rritjes se buxhetit te Qarkut nga te ardhurat e veta me 5-7%
brenda vitit 2017
Kurrikulat e arsimit profesional te hartuara
Numri personave nga skema e ndihmes ekonomike dhe rregjisri te
papuneve te perfshira ne kurset profesionale dhe programet e organizuara
%-je e pjesëmarrjes së grave në kurset profesionale (target 30% në fund të
vitit 2017)
5.1.2. Qendra e zhvillimit te Indeksi zhvillimit te biznesit (bizneset e reja) ne nivel rajonal
biznesit me shërbime.
Ulja e numrit te familjeve ne ndihme ekonomike ne nivel rajonal me 10%
cdo vit ne nivel Qarku
Niveli papunesise ne Qark ulet me 3% brenda vitit 2017
Numri aktiviteteve informuese me fermeret dhe komunitetin e bizneseve
ne rajon ne bashkepunim me Drejtorine e Bujqesise dhe aktore te tjere
lokal dhe rajonal
2 panaire te organizuara me bizneset dhe fermeret ne nivel rajonal cdo vit
per promovimin dhe zhvillimin e biznesit dhe tregun e punes
5.1.3. Ndertimi i
2 aktivitete te perviteshme per lancimin e ideve te reja inovative ne
kapaciteteve dhe avancimi bashkepunim me Universitetin e Shkodres
i burimeve njerezore ne
Kurse te formimit profesional te organizuara cdo vit
funksion te zhvillimit.
Persona mbi 25 vjec te perfshire ne kurset e formimit profesional

5.1.4: Zhvillimi trajnimeve
profesionale dhe Qendrave
te Trajnimit sipas
standardeve te BE-se

5.1.5: Permiresimi i cilesise
se infrastruktures arsimore
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Numri nxenesve ne shkollat e mesme profesionale rritet me 5% cdo vit
Numri i personave qe perfundojne me sukses kurset e formimit profesional
Paketat e kurseve te kualifikimit profesional te hartuara dhe te promovuara
% - je e nxenesve ne arsimin e mesem profesional ne raport me numrin
total te nxenesve ne arsim ne Qark
Raporti nxenes : mesues ne arsimin profesional
Raporti nxenes/klase ne arsimin profesional
m²/nxenes ne shkollat e arsimit profesional
Numri nxenesve/klase ne arsimin 9-vjecar
Raporti nxenes : mesues ne arsimin e mesem
Numri shkollave te reja te ndertuara
Numri shkollave te rikonstruktuara
Numri femijeve qe perfitojne nga rikonstruksioni shkollave
Numri nxenesve/klase ne arsimin e mesem ne raport me totalin e nxenesve
ne sistemin perkates
m²/nxenes ne shkollat 9-vjecare
Ulja e nivelit te analfabetizmit

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër

Njësia Matëse

Treguesit e Monitorimit 2014-2017
Viti Bazë 2015
2016
2017
(2014)

Pergjegjesia Institucionale

Numer

Zyra e Koordinimit dhe Projekteve

Numer

Zyra e Projekteve

Perqindje (%)

Zyra e Finances

Perqindje (%) e rritjes se te ardhurave te veta te Qarkut

Zyra e Finances

Numer
Numer

Sektori i sherbimeve sociale
Sektori i sherbimeve sociale

Perqindje (%) ne raport me totalin e pjesemarresve

Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit

Perqindje (raporti bizneseve te reja /totalit)
Perqindje (%)

Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit

Perqindje (%)
Numri aktiviteteve dhe numri pjesemarresve

8 aktivitete dhe 8 aktivitete
15 pjesemarres/ dhe 15
aktivitet
pjesemarres/
aktivitet

Numer pjesemarresish (biznese, fermere) ne panair

Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
8 aktivitete Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
dhe 15
pjesemarres/
aktivitet
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit

Numri ideve inovative te prezantuara

Zyra e Kordinimit dhe Zhvillimit

Numri kurseve te formimit profesional te celura ne Qark
%-je e nxeneseve mbi 25 vjec te perfshire ne kurset
profesionale ne raport me totalin e nxenesve ne kurset e
formimit profesional
Numer
Numri diplomave te leshuara
Numer
Perqindje (%)

Sektori i Sherbimeve Sociale
Sektori i Sherbimeve Sociale

Raport numerik
Raport numerik
m² siperfaqe/nxenes
Numer
Tregues numerik
14
Numer
Numer
Numer
Tregues numerik ose %-je/totalit te nxenesve te sistemit
referues
Siperfaqe/nxenes
Tregues
2.26

Sektori i Sherbimeve Sociale
Sektori i Sherbimeve Sociale
Zyra e Koordinim Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e sherbimeve
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2

Infrastruktura dhe Zhvillimi i
Sherbimet
infrastrukturave dhe
sherbimeve rajonale
do te mbeshtesin
zhvillimin rajonal
te qendrueshem
dhe do te jene ne
perputhje me nevojat
dhe prioritetet e
grupeve te ndryshme
sociale. Ndertimi
infrastruktures do te
permiresoje cilesine e
jetes ne zonat urbane
dhe rurale dhe do
te ndihmoje rajonin
ne mbrojtjen nga
fatkeqesite natyrore

3

TURIZMI DHE
AGROBIZNESI
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5.2.1. Zhvillimi dhe
menaxhimi sherbimeve
publike

Numri njesive vendore qe ofrojne sherbimin e pastrimit
Rritja e siperfaqes pyjore, kullotave dhe livadheve ne Qark
Numri njesive vendore te cilat disponojne Plan te Pergjithshem Vendor te
Planifikimit te Territorit (Plan Urban)
Km te rrugeve rurale te permiresuara ne nivel Qarku
Siperfaqe pyjore, kullota dhe livadhe ne Qark e permiresuar dhe
mirembajtur
m²/banor siperfaqe e gjelber ne zonat urbane (bashki)
Popullsia qe ka akses ne furnizimin me uje
5.2.2. Zhvillimi dhe
Numri personave qe perfitojne nga sherbimet sociale te ofruara ne Qendrat
sigurimi/ofrimi sherbimeve Sociale ne Qark
sociale ne Njesite e
%-je e PAK ne raport me totalin qe perfitojne nga sherbimet sociale ne
Qeverisjes Vendore.
Qark
Numri aktiviteteve social-kulturore te organizuara ne nivel rajonal
Numri sherbimeve te ofruara ne Qendrat Sociale
Numri personave me aftesi te kufizuar qe perfitojne sherbime sociale ne
shtepi
5.2.3: Sherbimi shendetesor Niveli i vdekshmerise foshnjore ne qark (per 1000 banore)
rajonal
Raporti shtreterve / mije banor
Raporti mjek familje / mije banor
Numri ambulancave te reja te ndertuara ose te rikonstruktuara
Numri personelit shendetesor ne zonat rurale te Qarkut
5.2.4. Rritja e ndergjegjesimit Numri aktiviteteve informuese per burimet e energjise alternative
dhe aftesive teknike per
Numri perfituesve nga projektet ne perdorimin e energjise se rinovueshme
burimet alternative te
Numri i projekteve te aplikuara per energjine e rinovueshme
energjise dhe eficences se
energjise se rinovueshme
Turizmi dhe
5.3.1. Konsolidimi i
Numri panaireve dhe pjesemarresve me fokus turizmin ne Qarkun Shkoder
agro-biznesi do
sektorit të turizmit
Numri turisteve ne Theth, Kelmend dhe Velipoje (Indeksi rritjes se numrit/
te diversifikojne
nepermjet zhvillimit te
fluksit te turisteve)
ekonomine rajonale, rrjetit te shërbimeve të
Numri workshopeve dhe trajnimeve ne sektoret e lidhur me turizmin dhe
do te mbeshtesin dhe turizmit familjar, rural dhe numri pjesemarresve (fokus grate)
zhvillojne sektoret
produkteve turistike.
Numri agjencive dhe operatoreve turistik qe operojne ne Qark
e tjere, dhe do te
Kapacitetet akomoduese te turizmit
sigurojne pozite te
5.3.2
Krijimi
tregjeve
Panairet
agro - bujqesore te organizuara
qendrueshme ne
bujqesore
dhe
organizimi
Numri i markave te promovuara (Shoqatat e Prodhuesve sipas Markave)
tregun rajonal, duke u
tregtuar edhe ne nivel prodhuesve
Numri fermereve qe perfitojne nga politikat subvencionuese te qeverise
nderkombetar
qendrore
Grantet per mbeshtetjen e sektorit bujqesor nga Qeveria Qendrore
Numri projekteve te aplikuara ne fuqizimin e sektorit te bimeve medicinale
Siperfaqe e tokes bujqesore e mbuluar me sera per rritjen e prodhimit
bujqesor
5.3.3. Percaktimi,
Km te rrrugeve (destinacion turistik) te rikonstruktuara dhe te
menaxhimi dhe promovimi mirembajtura
destinacioneve turistike ne Numri objekteve te mirembajtura
te gjithe rajonin
Rritja e numrit te ekipeve shendetesore sezonale ne zonat malore
Rritja e numrit te ekipeve shendetesore sezonale ne zonat bregdetare
Numri fushatave sensibilizuese per promovimin e potencialeve turistike
Numri aktviteteve promovuese, artistike, social-kulturore, shkencore te
zhvilluara ne destinacionet turistike.
5.3.4 Shqyrtimi dhe
Hartimi termave te references per zonat e mbrojtura brenda Planit te
menaxhimi zonave
Pergjithshem Vendor te Planifikimit te Territorit
te mbrojtura sipas
Programe trajnimi per stafet qe menaxhojne zonat e mbrojtura
legjislacionit ne fuqi.
Shpenzimet per mjedisin ne buxhetin vendor
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Numer ose banore qe perfitojne nga sherbimi
Ha
Numer

10%

10%

10%

Kadastra
Zyra e urbanistikes
Zyra e urbanistikes

Tregues numerik
Ha

Kadastra
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit

m² siperfaqe gjelber/banor ne zonat urbane
Perqindje (%)
Numer

Zyra e sherbimeve
Zyra e sherbimeve
Zyra e sherbimeve

%-je

Zyra e sherbimeve

Numer
Numer
Numer

Zyra e sherbimeve
Zyra e sherbimeve
Zyra e sherbimeve

raporti/mije lindje
raporti/mije banore
Raporti/mije banore
Numer
Numer
Numer
Numer
Numer

Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e projekteve
Zyra e projekteve
Zyra e projekteve
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit

Numer pjesemarresish (biznese, fermere, artizan) ne panair
Perqindje e fluksit te turisteve krahasuar me vitin bazee

Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit

Numer personash pjesemarres ne workshope fokus
gender
Numer
Numri shtreterve
Numer
Numer
Numer

Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit

Vlere financiare (shpenzimet)
Numer
Ha

Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e sherbimeve

Km

Zyra e sherbimeve

Numer
Numer
Numer
Numer

Zyra e koordinimit dhe zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e urbanistikes

TOR nga Qarku
Numri personave te trajnuar
raporti shpenzimeve per mjedisin/buxhetit total vendor

Zyra e finances
Zyra e projekteve
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4

Bashkepunimi
nder-vendor dhe
bashkepunimi me
partnere te tjere

5

5.5. Mbrojtja
kunder
permbytjeve
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Shkodra do te
jete lider ne
bashkepunimin nderrajonal, me nje numer
vendesh, kufitare dhe
partnere Europian dhe
nga vende te tjera.
Kjo do te promovoje
bashkepunimin midis
institucioneve rajonale
ne projekte dhe
inisiativa kerkimore
dhe do te formezojne
nje shoqeri te hapur
ne rajon

5.4.1: Hartimi projekteve Numri projekteve te aplikuara ne programe te ndryshme
dhe realizimi projekteve ne Numri projekteve qe perfitojne financim
partneritet
Numri aktoreve te perfshire ne procesin e hartimit te projekteve
Numri aktiviteteve informuese ne procesin e pergatitjes se aplikimeve
%-je (indeksi) rritjes se financimit te projekteve ne Qark
5.4.2: Sigurimi koordinimit Numri takimeve ne nivel nder-rajonal te organizuara cdo vit
me partneret ne rajon
Numri partnereve qe perfshihen ne procesin e aplikimit dhe zbatimit te
projekteve
Krijimi networkut te perfituesve per informim online per mundesite e
financimit
Numri perfituesve nga rrjeti informimit (qe kane aksesuar fonde dhe
projekte)
5.4.3: Sigurimi
Infoday te perbashketa me Ministrine e Integrimit
bashkepunimit me
Numri projekteve nder-rajonale ne bashkepunim me Qeverine Qendrore
Qeverine Qendrore
Aktivitete te perbashketa promovuese te rajonit te Shkodres
5.4.4: Sigurimi
Numri NGO-ve qe jane partnere ne projektet e perbashketa
bashkepunimit me
Numri NGO-ve te asistuara dhe instruktuara nga Qarku per projekte te
Shoqerine Civile
fushave tematike
Ndërgjegjësimi i
5.5.1 Mobilizimi dhe forcimi Numri njesive vendore te cilat kane hartuar nje Plan te Mbrotjes nga
komunitetit për
burimeve njerezore per
Permbytjet
minimizimin e dëmeve te minimizuar demet nga Numri NjQV-ve te cilat kane formalizuar Shtabet e Emergjences
nga përmbytjet i
permbytjet dhe sigurimin Numri ekipeve te emergjencave ne Qark
hap rrugë përfshirjes e sistemit te kullimit dhe
publike në organizimin ujitjes
për përballimin
5.5.2 Permiresimi sistemeve Km te rrjetit kullues te ndertuar/rehabilituar
e emergjencave,
te sigurise dhe kullimit
Reduktimi siperfaqes se tokes bujqesore (ha) te eroduar
ndërmarrjen e
Fondi per “Emergjencen” i evidentuar ne buxhetin e njesive vendore te
studimeve me
Qarkut (1-2% te buxhetit te te ardhurave vendore)
kontribut komunitare
dhe ndërtimit të
Siperfaqe toke bujqesore e pajisur me rrjetin e kanaleve kulluese
infrastrukturës
Shpenzimet kapitale per rrjetin e kanaleve kulluese (per banor)
me kontribute
5.5.3.
Rivitalizimi
zonave
te
Trajnimi
i Shtabeve te Emergjencave per perballimin e situatave (2 cdo vit)
gjithëpërfshirëse.
prekura
Trajnimi i popullsine per mobilizimin ne perballimin e situatave emergjente
Investimet ne mirembajtjen e rrjetit kullues ne zonat e prekura nga
permbytjet.
Numri projekteve te aplikuara per rehabilitimin e zonave te prekura
Numri projekteve te fituara per rehabilitimin e zonave te prekura
Harta e zonave te permbytura dhe rrjetit te kanaleve kulluese te hartuara
5.5.4 Studimi dhe
Numri raporteve per gjendjen hidrologjike prane shtabit te emergjencave
monitorimi stacionit
hodrologjik te vendosur ne
Shkoder
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Numer
Numer

Zyra e projekteve
Zyra e projekteve
Zyra e projekteve
Zyra e projekteve
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit
Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit

Networku I krijuar

Zyra e Koordinimit dhe Zhvillimit

Numer

Zyra e projekteve

Numer
Numer
Numri pjesemarresve/numri aktiviteteve
Numer
Numer

Zyra e projekteve
Zyra e projekteve
Zyra e projekteve
Zyra e projekteve
Zyra e sherbimeve

Numer

Zyra e sherbimeve

Numer
Numer

Zyra e sherbimeve

Km
Ha
%-je e fondit te emergjences ndaj totalit te buxhetit
vendor nga te ardhurat e veta (taksa, tarifa, qira,
veprimtari ekonomike, transferta e pakushtezuar)
Ha
Niveli shpenzimeve kapitale/banor
Numri shtabeve te emergjencave te trajnuar (numri
personave)
Numri
indeksi rritjes se investimeve duke marre ne vitin baze
vleren financiare dhe vleresimin e indikatorit te rritjes
Numer
Numer

Kadastra
Zyra e finances
Kadastra

Numer Raportesh

Zyra e finances
Zyra e sherbimeve
Zyra e sherbimeve
Zyra e finances
Zyra e projekteve
Zyra e projekteve
Zyra e urbanistikes
Zyra e sherbimeve
Zyra e Koordinim Zhvillimit
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KËSHILLI I QARKUT SHKODËR
Parashikimi të ardhurave në PBA 2015-2017
Nr

Emërtimi i të Ardhurave Tatimore

Fakti 2013

I pritshmi 2014 2015

2016

2017

I.

Të ardhura nga taksat

0

2,500

2,600

2,600

2,700

1

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

0

2,500

2,600

2,600

2,700

II.

Të ardhura nga tarifat

165

250

270

300

300

1

Tarifa të tjera

165

250

270

300

300

III.

Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira

IV.

Të ardhura nga taksa e qarkut

7,574

8,000

8,150

8,600

9,000

V.

Të ardhura të tjera

94,839

102,823

104,255

105,706

107,908

1

Transferta e Pakushtëzuar

94,839

102,223

103,655

105,106

107,208

2

Të ardhura nga gjobat

0

600

600

600

700

VI

Totali i të ardhurave të veta (I+II+III+IV+V)

102,578

113,573

115,275

117,206

119,908

VII

Të ardhura të kushtëzuara

9,447

6,278

28,367

21,610

17,680

1

Transferta e kushtëzuar

9,447

6,278

6,360

6,450

6,580

2

Fondi i Zhvillimit të Rajoneve

69,667

0

22,007

15,160

11,100

VIII

Të ardhurat gjithsej (VI+VII)

112,025

119,851

143,642

138,816

137,588

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR
Parashikimi i Shpërndarjes së Burimeve Financiare për periudhën 2015-2017 (000/lek)
Nr
Funksionet
Fakt 2013
Shpenzime Shpenzime të Shpenzime
Totali
për
tjera korrente për Investime
personelin
1
Administrata
35,332
18,440
35
53,807
2
Menaxhimi Rrugor
36,697
9,227
0
45,924
3
Emergjencat Civile
3,885
3,885
Totali
72,029
31,552
35
103,616
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I pritshmi 2014
Shpenzime Shpenzime Shpenzime Totali
për
të tjera
për Investime
personelin korrente
36,300
24,650
3,000
63,950
40,470
9,153
49,623
76,770

33,803

3,000

113,573

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër

2015
Shpenzime Shpenzime të Shpenzime Totali
për
tjera korrente për
personelin
Investime
36,500
25,000
3,450
64,950
41,000
9,325
22,007
72,332
77,500

34,325

25,457

2016
Shpenzime Shpenzime të Shpenzime Totali
për
tjera korrente për
personelin
Investime
37,000
25,300
3,800
66,100
41,500
9,606
15,160
66,266

137,282 78,500

34,906

18,960

2017
Shpenzime Shpenzime Shpenzime Totali
për
të tjera
për
personelin korrente Investime
37,500
25,700
4,500
67,700
42,000
10,208
11,100
63,308

132,366 79,500

35,908

15,600

131,008
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QARKU SHKODER

Te dhena demografike

Bujqesi dhe Blegtori

Qeverisja dhe FinancatVendore (2012)

Punesimi

Bashki/Komune Njesite Siperfaqe Banesa Popullsia Popullsia Ndryshimi Meshkuj Femra Toke
Truall Livadhe Pyje (ha) Kullota Inproduktive Siperfaqe Gjedhe Te imta Derra Nje
Shpende Kryetar/ Te zgjedhur Perfaqesues Anetare Buxheti Buxheti Transferta e Transferta e Sektori
Vendore km²
2001 2011 popullsise
Bujqesore (ha) (ha)
(ha) (ha)
totale (nr) (nr) (nr) thundrake (nr)
Kryetare Vendor (Nr. ne Keshillin e Femra ne Vendor vendor Pakushtezuar Pakushtezuar Publik
2011/2001
(ha)
(ha)
(nr)
ne NjQV Anetareve Qarkut
Keshillat (2012) ne / banor (mije lek) / Banor
(%-je)
ne Keshillin
Vendor 000/lek (lek)
(Lek)
Vendor)
(Nr.)

Aktiviteti Ekonomik

NdihmaEkonomike
dheKujdesiSocial

Sektori
Te
% e te
Te papune Njesi Bujqesi & Industri Ndertimi Tregti dhe Familje Persona
Privat (te punesuar punesuarve
tregtare peshkim
Sherbime gjithsej ne ne
punesuar dhe gjithsej
gjithsej
ndihme Asistence
vetpunesuar)
ekonomike

Qarku Shkoder (Shumatore 3347.83 70397 256473 215347 -16
njesive)

106851 108496 48253

2901 59868 101642 40224 47430

300318 55105 114151 64730 8200

532130 33

529

64

45

1939987 9009

1065457

4948

12673 32520

45193

0.21

0

6540

241

575

188

5536

22065

2508

Rrethi Malesi e
Madhe

96

15

7

287000 9311

153298

4973

1084 6193

7277

0.24

0

656

99

36

21

500

1956

299
9

980.12 10074 36692

30823 -16

15275 15548 15270

345 4243

34775 4086

18133

76852

14033 33093 5862 1665

105090 6

9.3

1690

Bashki

Koplik

1141

3126

3734

19.4

1812

1922 642

288 0

0

0

0

930

500

Kryetar 17

3

1

41000

10980 27904

7473

380

343

723

0.19

315

27

24

16

248

275

Komune

Gruemire 113.7

2963

9796

8890

-9.2

4336

4554 4045

15

415

2652

408

3,835

11370

4710 5500 1210 310

11700 Kryetar 17

3

2

56000

6299

27799

3127

200

70

270

0.03

101

20

8

5

68

140

20

Komune

Kastrat

2191

8460

6883

-18.6

3429

3454 4236

5

700

6800

825

304

12870

2453 6463 1047 510

50250 Kryetar 17

3

0

113000 16417 21656

3146

220

3206

3426

0.50

92

7

0

0

85

310

0

Komune

Kelmend 384.5

966

4739

3056

-35.5

1568

1488 1046

21

2043

11500 2000

680

17290

2020 15300 2550 690

20000 Kryetar 15

2

3

25000

8181

32291

10566

70

150

220

0.07

32

3

0

0

29

511

180

Komune

Qender 46.72

1544

5551

4740

-14.6

2358

2382 3312

12

27

323

948

4672

2850 2930 400 120

14950 Kryetar 15

2

0

13000

2743

15108

3187

154

2400

2554

0.54

68

38

0

0

30

120

70

Komune

Shkrel

1269

5020

3520

-29.9

1772

1748 1989

4

1058

13500 803

12,366

29720

1500 2600 650 30

6500

2

1

39000

11080 28540

8108

60

24

84

0.02

48

4

4

0

40

600

20

1033.69 7121

34386

18474 -46.3

9289

9185 4760

260 9233

57335 24651 2769

99008

6656 29422 5408 1033

55100 10

12

9

308743 16712 169186

9158

1278 2946

4224

0.23

454

17

21

11

405

2282

128

Rrethi Puke

128.7

297.2

50

300

5

5

Kryetar 15
134

0

Bashki

Puke

40.21

1107

4579

3607

-21.2

1812

1795 102

11

21

1638

32

133

1937

490

1100 0

36

6000

Kryetar 15

2

3

41000

11367 33254

9219

474

107

581

0.16

186

3

14

7

162

230

25

Bashki

Fushe
Arrez

31.06

830

4090

2513

-38.6

1231

1282 68

26

0

1975

483

74

2626

83

268

2

680

Kryetar 13

1

1

54000

21488 17936

7137

187

283

470

0.19

123

0

7

0

116

315

13

Komune

Blerim

102.51 349

1866

913

-51.1

453

460

482

27

989

5801

2781

171

10251

710

3400 520 110

11000 Kryetar 13

1

0

55000

60241 11536

12635

65

704

769

0.84

7

0

0

0

7

148

12

Komune

Fierze

81.19

2544

1302

-48.8

656

646

561

9

70

4750

0

80

5470

315

613

450 25

5150

Kryetar 13

1

0

38000

29186 11298

8677

60

3

63

0.05

12

6

0

0

6

297

7

Komune

Gjegjan 164.61 1041

5814

2846

-51.0

1427

1419 610

143 1875

12500 1875

310

17313

810

1700 830 25

6000

Kryetar 15

2

1

22739

7990

6843

128

190

318

0.11

51

0

0

0

51

123

10

Komune

Iballe

460

2689

1129

-58.0

580

549

684

4

851

8271

2105

905

12820

1050 7600 1200 275

9400

Kryetar 13

1

0

21000

18601 16120

14278

120

935

1055

0.93

8

0

0

0

8

282

11

Komune

Qafe Mali 143.13 702

3762

1548

-58.9

777

771

403

5

1600

1020

11183 102

14313

844

3460 435 237

2670

Kryetar 13

1

0

20829

13455 17011

10989

54

48

102

0.07

25

4

0

4

17

104

25

Komune

Qelez

63.34

670

2810

1761

-37.3

906

855

466

16

941

2980

1806

125

6334

1400 6750 1500 230

7200

Kryetar 13

1

2

22964

13040 11826

6716

93

561

654

0.37

17

4

0

0

13

222

15

Komune

Qerret

230.71 863

3851

1498

-61.1

760

738

1015

17

1865

15600 3806

768

23071

539

2131 270 85

4600

Kryetar 13

1

1

19718

13163 18675

12467

47

10

57

0.04

17

0

0

0

17

360

0

Komune

Rrape

48.73

2381

1357

-43.0

687

670

369

2

1021

2800

101

4873

415

2400 140 8

2400

Kryetar 13

1

1

13493

9943

12054

8883

50

105

155

0.11

8

0

0

0

8

201

10

37

29

1344244 8095

742973

4474

10311 23381

33692

0.20

5430

125

518

156

4631

17827

2081

Rrethi Shkoder

128.2

529

570

1334.02 53202 185395 166050 -10.4

580

63

82287 83763 28223

2296 46392 9532

11487 26528

124458 34416 51636 53460 5502

371940 17
9500

Shkoder 16.46

25198 83274

77075 -7.4

37630 39445 544

977 87

0

0

38

1646

550

Kryetar 45

6

8

769000 9977

409901

5318

8810 10265

19075

0.25

3745

0

329

113

3303

10866

919

Bashki

Vau Dejes 98.5

2325

9430

8117

-13.9

4061

4056 1061

326 0

536

4412

0

6335

2500 6000 4000 210

55000 Kryetar 17

3

1

77000

9486

39357

4849

178

270

448

0.06

131

0

18

8

105

600

0

Komune

Ana e
Malit

1238

4815

3858

-19.9

1909

1949 1441

26

0

1282

813

794

4356

1773 1429 70

15700 Kryetar 15

2

0

29000

7517

11916

3089

0

0

0

0.00

50

0

4

0

46

160

688

Komune

Berdice 31.02

1659

7428

5773

-22.3

2923

2850 2396

72

0

0

0

634

3102

5000 2400 1200 350

20000 Kryetar 15

2

1

42000

7275

16666

2887

130

2816

2946

0.51

121

5

22

0

94

142

0

Komune

Bushat

92.7

4643

17185

14149 -17.7

7057

7092 6071

220 0

28

1857

57

8233

6500 5230 7500 800

65000 Kryetar 25

3

1

69163

4888

40827

2886

250

1330

1580

0.11

276

11

51

11

203

253

0

Komune

Dajc B.
Bunes

30.15

1677

5603

3885

-30.7

1885

2000 2683

71

35

103

150

300

3342

3400 4000 3000 2330

30000 Kryetar 15

2

0

25514

6567

14867

3827

57

93

150

0.04

76

21

14

0

41

32

197

Komune

Guri Zi

81.7

2170

9597

8085

-15.8

4067

4018 2112

42

2139

341

448

3,088

8170

2000 3955 350 64

8100

Kryetar 17

3

3

46000

5690

24746

3061

85

2779

2864

0.35

126

33

20

5

68

511

239

Komune

Hajmel 30.6

1193

5418

4430

-18.2

2217

2213 2231

59

115

75

69

511

3060

1700 1900 1900 150

18000 Kryetar 15

2

1

18000

4063

13447

3035

118

1441

1559

0.35

40

6

6

0

28

129

3

Komune

Vig-Mnele 73.15

580

3146

1509

-52.0

750

759

8

3615

240

208

2,711

7315

650

5500

Kryetar 13

1

0

30000

19881 10302

6827

29

350

379

0.25

19

14

0

0

5

444

2

Komune

Postribe 110.9

2122

8922

7069

-20.8

3541

3528 1371

60

7490

569
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11090
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3

0

38793

5488
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130

100
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0.03

47

5

0

0
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5

Komune
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2422

1529

-36.9

799
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10

8486

373

671

2,341

12290

350

2100

Kryetar 13

1

1

18000

11772 16347

10691

57

295

352

0.23

4

0

0

0

4

593

0

Komune

Rrethinat 47.05

5537

15337

21199 38.2

10618 10581 2457

69

101
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20

115

3008

3813 2677 790 116

98140 Kryetar 25

3

5

32997

1557

53521

2525

0

0.00

242

0

21

19

202

1400

0

Komune

Shale

215.05 929

3214

1804

-43.9
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834
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21505

420

2150 500 200

4000

Kryetar 13

1

1

25229
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0

0

6
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4
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-44.7
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3
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0
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0

Komune
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-73.6

171

133
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3
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0
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3

Komune

Velipoje 72.4
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5537

5031

-9.1

2522
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7240
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2

1

75275

14962 14480

2878
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2225

2389

0.47
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0
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0
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Komune

Temal
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1562
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3657
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6982
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1

0
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30
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9

9

350

0
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Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
Edukimi

Shendetesia

Sherbimet Publike

Zhvillimi Urban, Infrastruktura dhe Siguria Rrugore

Telekomunikacioni

Turizmi

Persona Numri Popullsia Analfabete Numri Raporti Institucione Institucione Institucione Numri
Numri
Numri
Ambulanca Konsultore Numri Numri Numri Numri
Vdekshmeria Aksesi ne
me
nxenesve qe ndjek
mesuesve nxenesve/ 1 te arsimit te arsimit te arsimit te Shkollave nxenesve Qendrave
per gra dhe Spitaleve Shtreterve Mjekeve Infermiereve Foshnjore sistemin e
Aftesi te
Arsimin e
mesues parashkollor fillor dhe mesem Profesionale ne arsimin Shendetesore
femije
(0-1 vjec) furnizimit
Kufizuar
Larte
9-vjecar
profesional
me uje (nr.
banesave te
banuara)

Aksesi ne Aksesi ne Aksesi ne Disponon
rrjetin e
sherbimin e Telefoni dhe Plan te
kanalizimeve pastrimit dhe Internet Pergjithshem
(nr.
largimit te
Vendor te
banesave) mbeturinave
Planifikimit
(nr.
teTerritorit
banesave)
(Po/Jo)

Km te rrjetit Rruge te Rruge Rruge Numri
Numri Makina/1000 Aksesi
Ka potenciale Numri
rrugor ne brendeshme rajonale Komunale aksidenteve mjeteve te banore
ne rrjetin turistike
turisteve/
administrim (km)
(km) (km)
rrugore
transportit
hekurudhor
vizitoreve ne
(km)
ne vitin e
vitin 2012
fundit

12318 41236

51343

0

69277

1543
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11639
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6883

0

7814
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0
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1450
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15269

5284

2917

14

136

158

37

1

122

128

80

12

653

98

444

1057
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7

0
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7

2

0
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4.2
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1
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1
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5

1
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0

0

0

0

0
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0
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9

9
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0

0

0

1

0
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0

0

0

0
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1

4

1

1

6

6

0

8
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0

0
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61
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6

3

0

7

0

0

0

0

0
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1255

0

0

0

0
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Po
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0

0

1

0

0

749

904
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0
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Projekte ne projeksionin afatgjate te Keshillit te Qarkut Shkoder (Turizmi)
Plani Veprimit dhe Projektet e propozuara ne Planin Strategjik per Turizmin e Qendrueshem ne Qarkun e Shkodres
Nr.

PROJEKTET

PERSHKRIM I SHKURTER

ZBATIMI

Paketa 1: Pritja e turisteve dhe marketingu ne Qarkun e Shkodres
1

Përmirësimi i kapitalit njerëzor Trajnimi i shoqëruesve turistikë të specializuar në trashëgiminë kulturore, në
në turizem
trashëgiminë natyrore, ne ekoturizem dhe ne turizmin kulturor.
Kurse trajnimi për turizmin, duke synuar punonjës për restorante, hotele dhe agjenci
udhetimi.

2

Turizmi dhe Arsimi

Krijimi i një harte dixhitale interaktive të trashëgimisë kulturore dhe të turizmit
në Shqipëri për të mbështetur itineraret turistike në internet, duke përfshirë
informacione të detajuara dygjuheshe per vendet e trashegimise kulturore ne
Shqiperi (pozita gjeografike, historiku, pershkrimi, statusi aktual dhe nderhyrjet
e kryera per restaurim, bibliografia, pamjet etj) te ndara ne kategori dhe te
klasifikuara sipas periudhes se tyre kohore.
Mbështetja e aktiviteteve trajnuese për zhvillimin e turizmit.
Plani i komunikimit për të rritur vizibilitetin e turizmit kulturor, duke përfshirë
krijimin e 4 itinerareve multimediale pilote qe do te hidhen ne faqen e internetit te
Ministrise se Turizmit dhe organizimi I aktiviteteve promovuese.

3

Harta e trashegimise kulturore Harta do të përfshijë vendet arkeologjike dhe monumentet historike. Për krijimin
e hartës, do të kerkohet bashkepunimi ndermjet Ministrise se Turizmit,Institutit
Shqiptar te Monumenteve, Universiteteve dhe Institucioneve te tjera kulturore.

4

Harta e trashegimise natyrore
rajonale

Krijimi i një harte të zonave natyrore të qarkut, për t’u përfshirë në faqen e internetit
për turizmin rajonal

5

Faqja e internetit për turizmin
rajonal dhe hartat turistike

Krijimi dhe vënia në funksionim e një faqeje interneti që përmban informacione
rreth atraksioneve turistike ne Qark, te aksesueshme permes rrjetit 3G dhe ku te
promovohen broshura, harta te itinerareve, guida te zonave te rendesishme dhe
trashegimise kulturore - udhetim turistik virtual.

6

Pikat e informimit për turistët
në Shkoder dhe Velipoje

Krijimi i dy zyrave të vogla për të ofruar informacion për turistët në destinacionet
më kryesore dhe me te aksesueshme te Qarkut dhe krijimin e rrjetit te “pikave te
informimit” duke perfshire pikat kufitare dhe aeroportin.

7

Krijimi dhe promovimi i një
axhende aktivitetesh ne
Qarkun e Shkodres

Krijimi i një axhende të koordinuar dhe të përditësuar vazhdimisht të aktiviteteve
dhe festivaleve ekzistuese dhe te reja mbarekombetare “Rrjeti Festivaleve”, publikimi
agjendes ne webpage te institucioneve kombetare, rajonale dhe lokale.

8

Marka/etiketa territoriale per
Qarkun e Shkodres

Krijimi rrjetit te markave rajonale dhe certifikimi tyre si nje instrument I fuqishem
per permiresimin e identitetit rajonal dhe promovimi ne tregjet kombetare dhe
nderkombetare.

9

Agjencia e Turizmit Rajonal

Krijimi i një Agjencie të Turizmit Rajonal, për të koordinuar aktivitetet e turizmit
në qark, për të promovuar dhe ndermarre analizimin e tregut dhe per te zbatuar
strategjite e marketingut per turizmin.

Paketa 2: Qarku i Shkodres - itineraret turistike te trashegimise
1

Restaurimi i Kalase se Drishtit
(Komuna Postribe)

Restaurimi i Kalase dhe ngritjen e muzeut.

FSHZH

2

Pajisja e Kalase se Rozafes

Menaxhimi i ri i kalasë si një vend për aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare,
gjithashtu nepermjet vendosjes se nje skene per festivale ose aktivitete tradicionale.

Bashkia Shkoder

3

Rehabilitimi rruges se Kalase
se Rozafes

Vendosja e kjoskave per ekspozimin e produkteve artizanale dhe kthimi rruges se
kalase ne nje “salle ekspozimi” dhe “vitrine e aktiviteteve artizanale”.

Bashkia Shkoder

4

Permiresimi i Kalase se Sardes

Restaurimi Kalase se Sardes, si nje vlere kulturore dhe peizazhore e vendit si pjese e
“Itinerarit turistik” dhe “Rrjetit te Kalave Rajonale”

5

Vleresimi i arkivave Marubi

Transferimi i arkivave fotografike në një vend më të përshtatshëm, ekspozimi
i koleksionit të perhershem dhe organizimi ekspozitave te perkoheshme me
pjesemarrjen e fotografeve bashkekohore shqiptare
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Bashkia Shkoder

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
6

Restaurimi dhe vlerësimi i
Xhamisë së Plumbit

Restaurimi i xhamisë si pjesë e projektit të përgjithshëm për të kontrolluar ujin
synon të permiresoje te gjithe zonen dhe rritjen e aksesit ne xhami.

Ministria e
Turizmit, Instituti
Shqiptar I
Monumenteve,
Universitetet

7

Ndriçimi i rrugës historike “Oso Ndricimi rruges se Muzeut, Godines se Bashkise, fasadave te ndertesave etj.
Kuka”, fasadave te ndertesave
dhe i ndertesave te tjera
kulturore

29000 $ (Bashkia
Shkoder)

8

Rrjeti i Muzeve Rajonale

Zhvillimi dhe promovimi i koordinuar i rrjetit të muzeve rajonale, duke përfshirë të
gjitha institucionet permes permiresimit te sistemit te menaxhimit te muzeve dhe
rinovimit te muzeve ekzistuese.

Ministria e
Turizmit, Instituti
Shqiptar i
Monumenteve,
Universitetet

9

Muzeu i Bicikletave

Vleresimi Bicikletave si pjese e identitetit dhe kultures se qytetit permes ngritjes se
Muzeut historik dhe etnografik per ekspozimin e bicikletave te lashta dhe antike te
lidhura me kujtime dhe histori te qytetit dhe te shoqeruara me foto te Marubit dhe
pamje te tjera antike.

Paketa 3: Eksplorimi i Alpeve Shqiptare
1

Masterplani per zonen e
Alpeve

Hartimi Masterplanit te zones se Alpeve permes te cilit identifikohen projektet e
infrastruktures, planifikimi urban, mjedisi, atraksionet turistike si potencial per
zhvillimin ekonomik lokal

2

Sistemi i rrugëve turistike në
zonat malore

Krijimit te rrjetit te rrugeve turistike ne zonat malore te pajisura me sinjalistiken e
duhur.
Pergatitja e hartes se rrugeve duke perfshire strukturat e akomodimit, sherbimet
e disponueshme turistike, qendrat e ndihmes se shpejte dhe vendet me interes
turistik.

3

Krijimi i rrugëve të sigurta
turistike per bicikleta per
turizmin me bicikleta

Krijimi rrugeve per bicikletat ne zonat malore, vendosja e sinjaleve informuese
dhe ngritja e ambjenteve baze turistike (akomodimi, baret me ushqim te shpejte,
restorantet) si faktore te cilet stimulojne turizmin me bicikleta.

4

Ndërtimi i dy mureve
mbajtëse perballe ujevarave
te Thethit dhe pastrimi tyre
(Komuna Shale)

Promovimi Thethit dhe Alpeve Shqiptare si destinacione turistike dhe qendra me e
rendesishme e alpinizmit ne vend.
Ndertimi dy mureve mbajtese perballe ujevarave si nje pike vrojtimi dhe akses ne
levizjen / transportin duke eleminuar erozonin dhe rreshqitjet e tokes.

FSHZH

NGO mjedisore,
Alte-vie Itali

32000$ (K.
Qarkut)

5

Rehabilitimi i urës në Vermosh Rehabilitimi I ures ne Vermosh

K. Qarkut

6

Rehabilitimi i rrugës ShkodërHani I Hotit

Permiresimi komunikimit Shqiperi - Mali Zi permes rehabilitimit te rruges ekzistuese K. Qarkut
ne qytet (5 km) dhe 34 km te rruges kombetare. Projekti synon të përmirësojë
(300000 lek) ne
komunikimin material dhe jomaterial ndërmjet Shqipërisë dhe
proces

7

Rehabilitimi rruges Hani i
Hotit - Tamare

Permiresimi aksesit ne zonen e Vermoshit ne te dy krahet (nga Mali Zi dhe Shkodra).

FSHZH

8

Rehabilitimi i rrugës PrekalTheth

FSHZH

9

Rehabilitimi i rrugës BogëTheth

Rehabilitimi rrugeve per Parkun e Thethit me qellim rritjen e sigurise ne stinen e
dimrit dhe shfrytezimin e potencialit turistik te Parkut Kombetar te Thethit pergjate
gjithe vitit.

10

Rehabilitimi rruges Cek - Deda
(Shkrel)

11

Rehabilitimi rruges per ne
Vermosh

Rehabilitimi i rrugës për në Vermosh, duke përdorur teknikat inxhinierike natyrore
për të zgjidhur problemet e paqendrueshmerise hidrologjike dhe per te rritur
sigurine.

???

12

Ndërtimi i urës në fshatin
Kozhnjë (Komuna Kelmend)

Lidhja e fshatrave Vukli, Kozhnjë dhe Nikç (2000 banorë) ne ndihme te nxitjes dhe
zhvillimit te turizmit ne fshatrat Gjarper, Koprrisht, Surte, Shnik dhe Boge.

FSHZH (32600$)

FSHZH
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13

Linja e furnizimit me energji
në Theth

Ndërtimi i linjës së furnizimit me energji në zonën turistike të Thethit.

CEZ (90000$)

14

Krijimi i një rezorti për ski

Organizimi i aktiviteteve dhe i infrastrukturës për ski për të tërhequr turistët që
shkojnë për ski ne Malin e Zi.

PPP

15

Menaxhimi i qëndrueshëm i
burimeve ujore ne Theth

Ndertimi sistemit te furnizimit me uje ne fshatin Okol nr. 2 Theth permes ndertimit
te rezervuarit me kapacitet 100m3 dhe zhvillimit te programit te ngritjes se
kapaciteteve per sipermarrjen “Furnizimi me uje I fshatit” dhe monitorimi cilesise se
ujit te pijshem.

Donator
(30500$)

16

Rrjeti i agjentëve lokalë në
zonat rurale dhe malore

Krijimi rrjetit te agjenteve lokale (banore te zones) dhe trajnimi tyre per te operuar si Ministria e
animatore te komunitetit dhe si kontakte per operatoret turistik dhe turistet.
Arsimit, Programi
ILO

17

Manuali për restaurimin e
Restaurimi objekteve arkitekturore tradicionale ne qender te qytetit dhe zonat rurale
trashegimise arkitekturore per si prove e historise se traditave dhe komuniteteve lokale. Projektimi nje ndertese
vleresimin e turizmit rural
per te sherbyer si qender trajnimi per teknologjite e reja bioklimatike. Manuali
parashikon llojin e nderhyrjeve ne rivitalizimin e objekteve tradicionale.

K. Qarkut,
Bashkia Shkoder,
Teuleda, Sviluppo
Lazio, CAN

18

Rinovimi i shtëpive
tradicionale për qellime
turistike

Krijimi rrjetit te shtepive tradicionale per akomodimin e turisteve sipas eksperiences
italiane (Compagnia dei Parchi)

TEULEDA

19

Sistemi i sinjaleve informuese
për turistet

Krijimi dhe vendosja e sinjaleve informuese per turistet ne zonat malore te
prodhuara me materiale vendi (gure, dru etj) nga artizanet lokale, per te vleresuar
aftesite tradicionale dhe rritjen e te ardhurave te komunitetit.

Ministrite,
Njesite Vendore,
shoqatat e
artizaneve

20

Agro-turizmi - Reç (Shoqata
““Reçi Prodhimtar”)

Sensibilizimi komunitetit per mbrojtjen dhe zhvillimin e vlerave historike dhe
turistike te parkut permes shperndarjes se fletepalosjeve dhe materialeve
promovuese dhe medias.

Bashkefinancim,
Drejtoria e
Pyjeve, Bashkia,
K.Qarkut, NGO-te
lokale, Njesite
Vendore

Ruajtja dhe rehabilitimi objekteve me vlera te rendesishme historike sic jane Kalate
(Kalaja e Ballezes, Babices), shpellat (Shpella e Bogdanit, Shpella e Pellumbave) dhe
shtepive karakteristike.
Ruajtja dhe promovimi vlerave te biodiversitetit dhe produkteve tradicionale
(geshtenjat, luleshtrydhet, kerpudhat, misri, vreshtat)
Ndertimi shtepive verore (prej druri), stolave dhe tavolinave, pikave te vrojtimit prej
druri ne vendet turistike.
Rehabilitimi pjeses se brendeshme te Shpelles se Pellumbave, ndertimi qendres se
informacionit dhe promovimi produkteve lokale
Rehabilitimi dhe rrethimi puseve te Recit, riparimi tribunes, pergatitja e tabelave
sinjalizuese prej druri per promovimin e produkteve tradicionale te zones
Rrethimi pemeve te vjetra te geshtenjave, ndertimin e shatervaneve dekorative me
uje te pijshem.
Paketa 4: Qarku i Shkodres - Itineraret turistike te liqeneve dhe ligatinave
1

Itinerari i kalërimeve përreth
Liqenit të Shkodres

2

Krijimi i rrugëve të sigurta
Krijimi rrugeve per bicikletat, vendosja e sinjaleve informuese rreth Liqenit te
turistike për bicikletat (turizmi Shkodres qe lidh Shkodren me Koplikun dhe nrgitja e ambjenteve baze per turistet
me bicikleta)

3

Vrojtimi i zogjve në lagunën
e Vilunit

4

Ndërtimi i rrugës Gjinaj Lidhja e qendres se komunes me fshatrat e tjere, rrugen kombetare, qendren
Fushë Vig (Komuna Vig-Mnele) shendetesore, lidhja me minierat e kromit dhe kaolinit per te mundesuar zhvillimin
e turizmit dhe Kalane e Kastrit dhe Qarkun e Lezhes.
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Promovimi i turizmit në Liqenin e Shkodrës, përmes rifillimit te aktiviteteve te
kalerimit dhe sjelljen e te rinjve prane natyres dhe krijimin e Klubit te Kalerimit

Organizimi itinerareve per vrojtimin e zogjve ne lagune permes trajnimit te
anetareve te komunitetit lokal (peshkatare, pronare barkash) ne kuader te projektit
“Vlerat natyrore te lagunes se Vilunit dhe zhvillimi ekoturizmit ne lagunen e
Velipojes” te GEF-UNDP.

Bashkia Shkoder
(30000 $)
NGO-te lokale
dhe Njesite
Vendore

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër
5

Muzeu i florës dhe faunës ne
Liqenin e Shkodres

Ndertimi Muzeut te flores dhe faunes ne Liqenin e Shkodres si pjese e “Rrjetit
te Muzeve Rajonale” si “Porta hyrese” per biodiversitetin e Qarkut dhe qender
kerkimesh per ruajtjen dhe monitorimin e kushteve te liqenit.

FSHZH/33000$

6

Rehabilitimi i rrugës Fushë
Arrëz-Iballe

Projekte ne infrastrukture

FSHZH

7

Rehabilitimi i rruges Gomsiqe
(Vau i Dejes)

8

Rehabilitimi rrugës ShelqetQendër-Stacioni Trenit (Vau
i Dejes)

9

Ura Mnele e Vogël – Vig

10

Rikonstruksioni i rrugës
Koman- Bene (Shllak)

Paketa 5: Markat per produktet tipike cilesore ushqimore te Qarkut te Shkodres
1

Bletet e Shkodres

Kryerja e studimit mbi burimet rajonale per bletarine, promovimi shoqatave dhe
perfshirja e tyre ne partneritete dhe vendosja e makes dhe paketimit te produkteve.

Teuleda, NjQVte, Shoqata
Organizimi i “Rrjetit te Bleteve te Shkodres”, trajnimi profesional i te rinjve ne fushen e Bletareve,
Sipermarrjet,
e bletarise dhe ngritjes se sipermarrjeve dhe mbeshtetja e tyre.
Fermeret,
Hartimi nje strategjie per promovimin dhe marektingun e produkteve te bletarise ne prodhuesit
tregun lokal, rjaonal, kombetar dhe nderkombetar.

2

Bimet e Shkodres

Kryerja e studimit mbi bimet medicinale dhe aromatike ne nivel rajonal, promovimi
shoqatave lokale te prodhuesve dhe mbledhesve te bimeve medicinale dhe
aromatike dhe vendosja e markes dhe paketimit te produkteve te fresketa dhe te
thata.
Organizimi i “Rrjetit te bimeve te Shkodres”, standardizimi proceseve organike te
prodhimit dhe mbeshtetja e inisiativave per krijimin e sipermarrjeve te reja dhe
trajnimi profesional i sipermarresve te rinj dhe ekzistues per kete sektor.

Teuleda, NjQV-te,
Sipermarres
te bimeve
medicinale
dhe aromatike,
fermere,
prodhuesit

Hartimi nje strategjie per promovimin dhe marektingun e produkteve te bimeve
medicinale dhe aromatike ne tregun lokal, rajonal, kombetar dhe nderkombetar.
3

Pyjet e Shkodres

Kryerja e studimit mbi burimet rajonale te pylltarise, promovimi shoqatave lokale
te prodhuesve dhe mbledhesve te burimeve pyjore dhe vendosja e markes dhe
paketimit te produkteve.
Organizimi i “Rrjetit te produkteve pyjore te Shkodres”, standardizimi proceseve
organike te prodhimit, mbeshtetja e inisiativave per krijimin e sipermarrjeve dhe
trajnimi tyre mbi perpunimin dhe trajtimin e produkteve pyjore.

Teuleda, NjQV-te,
Sipermarres
te produkteve
pyjore, fermere,
prodhuesit

Hartimi nje strategjie per promovimin dhe marektingun e produkteve pyjore ne nivel
lokal, rajonal, kombetar dhe nderkombetar.
4

Përmirësimi i zinxhirit të
vlerave të peshkut

Promovimi i bashkimit te peshkatareve dhe mbareshtuesve te peshkut te ujerave
te embla dhe krijimi shoqatave te reja permes krijimit te “Forumit te Peshkut ne
Shkoder” dhe “Fondit te Garancise”.
Mbeshtetja e krijimit te sipermarrjeve te reja, trajnimi profesional I sipermarresve,
certifikimi cilesise ISO dhe HACCP dhe krijimi markes se Shkodres per produktet e
peshkut.

Teuleda,
Shoqata e
Peshkatareve dhe
Mbareshtuesve te
Peshkut.

Marketingu produkteve te peshkut ne tregjet lokale, rajonale, kombetare dhe
nderkombetare.
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5

Përmirësimi i zinxhirit të
Promovimi i bashkimit te sipermarresve dhe aktoreve permes krijimit dhe
vlerave per Frutat dhe Perimet konsolidimit te shoqatave te kultivuesve dhe perpunuesve te frutave dhe perimeve
permes krijimit te “Forumit te Frutave dhe Perimeve Shkoder” dhe mbeshtetja e
sipermarrjeve te reja permes fondit te garancise.
Hartimi nje strategjie te perbashket per zhvillimin e prodhimit, novacionin
dhe marketingun e frutave dhe perimeve ne nivel lokal, rajonal, kombetar dhe
nderkombetar.

Teuleda,
Shoqatat e
Fermereve,
Perpunuesit
individuale, DBU,
Njesite Vendore,
K. Qarkut

Organizimi kurseve profesionale dhe trajnimeve te sipermarresve ne aktivitetet
bujqesore dhe perpunimit.
Krijimi markes se fruta perimeve duke percaktuar karakteristikat dhe standardet e
tyre.
6

Permiresimi i zinxhirit te
vlerave te Pijeve Alkoolike

Promovimi i bashkimit te aktoreve dhe prodhuesve individuale permes mbeshtetjes Teuleda,
se shoqatave ekzistuese dhe krijimit te shoqatave te reja dhe promovimit te “Forumit Prodhuesit,
per Pijet Alkoolike ne Shkoder”.
Perpunuesit,
Distributoret,
Hartimi nje strategjie te perbashket per zhvillimin e prodhimit, novacionin dhe
marketingun e pijeve alkoolike ne nivel lokal, rajonal, kombetar dhe nderkombetar. DBU, Njesite
Vendore, K.
Organizimi kurseve profesionale dhe trajnimeve te sipermarresve ne sektorin e
Qarkut
prodhimit dhe tregtimit te Pijeve Alkoolike
Krijimi markes se pijeve alkoolike duke percaktuar karakteristikat dhe standardet e
tyre dhe percaktimi distributoreve kombetare dhe te huaj per konsumatoret.

7

Përmirësimi i zinxhirit të
vlerave të Qumeshtit

Promovimi I bashkimit te aktoreve dhe prodhuesve permes mbeshtetjes se
shoqatave ekzistuese dhe krijimit te shoqatave te reja dhe krijimit te “Forumit per
Qumeshtin ne Shkoder”.
Hartimi nje strategjie te perbashket per zhvillimin e prodhimit, novacionin dhe
marketingun e produkteve te qumeshtit ne nivel lokal, rajonal, kombetar dhe
nderkombetar.
Organizimi kurseve profesionale dhe trajnimeve te sipermarresve ne sektorin e
prodhimit dhe tregtimit te produkteve te qumeshtit.

Teuleda,
Prodhuesit,
Perpunuesit,
Distributoret,
DBU, Njesite
Vendore, K.
Qarkut

Krijimi markes se produketeve te qumeshtit dhe certifikimi cilesise (ISO dhe
HACCP) dhe percaktimi karakteristikave dhe standardeve te cilesise dhe gjetja e
distributoreve kombetar dhe te huaj per konsumatoret perfundimtare.
8

Çertifikimet e cilesise dhe
te sigurise per produktet
agroushqimore rajonale

Mbeshtetja dhe trajnimi profesional I fermereve per rritjen e cilesise dhe certifikimin Teuleda,
e sigurise per produktet (ISO9000, ISO14000, HACCP) dhe certifikimet per produktet Shoqatat e
organike (DOC, DOP, IGT).
Prodhuesve,
Dhoma e
Mbeshtetja e krijimit te shoqatave dhe konsorciumeve te fermereve
Tregtise, NjQV-te,
K. Qarkut, DBU

Paketa 6: Artet dhe zejet tipike te Qarkut te Shkodres
1

Pazari i Shkodres

Studim mbi artin rajonal dhe burimet artizanale, promovimi shoqatave te artizaneve Teuleda, NjQVdhe artisteve dhe ndertimi partneriteteve.
te, K. Qarkut,
Gjetja dhe lancimi kanaleve te reja te furnizimit me materiale te lendes se pare (stoli Shoqatat e
dhe tekstile) dhe tregjeve te reja kombetare, rajonale (Ballkan) dhe nderkombetare. ndryshme,
artizanet,
Organizimi i “Rrjetit per Artin dhe Artizanatin Shkodran” dhe mbeshtetja e
subjektet
sipermarrjeve ekzistuese dhe te reja.
private, Shoqatat
kulturore, NGO-te
Promovimi i “Pazarit te Shkodres” si “shoqate e shoqatave” dhe si nje evolucion I
lokale.
“Rrjetit te Artit dhe Artizanatit Shkodran” dhe krijimi faqes se internetit “Pazari I
Shkodres”.
Organizimi aktiviteteve promovuese, marketuese per produktet e artisteve dhe
artizaneve.
Restaurimi hapesires urbane ne qender te Shkodres si “lagje banimi me dyqane
punimesh artistike dhe artizanale”
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2

Programi i rikonstruktimit të
Rr. Gjuhadol si nje “rruge me
produkte artizanale”

Promovimi dhe permiresimi tradites artistike dhe artizanale te Qarkut te Shkodres.
Transformimi rruges Gjuhadol (qe lidh katedralen me rrugen e kembesoreve Kol
Idromeno) ne nje “rruge me produkte artizanale” ku turistet mund te blejne produkte
tipike artizanale.

Shoqatat e
prodhuesve,
artizaneve,
Teuleda, ART
GOLD 2, NjQV-ja,
K. Qarkut,
Sipermarres

3

Ndertimi i 2 stendave per
tregtimin e produkteve
artizanale

Ndertimi stendave me sip 50 m2 per tregtimin e produkteve artizanale ne zona me
interes te larte turistik.

Sipermarres
Privat, Shoqatat e
Artizaneve

4

Shkolla e Arteve dhe Zejeve te
Qarkut te Shkodres

Krijimi “Shkolles se Zejeve” si nje “shtepi artizanati” per vleresimin dhe rritjen e
njohurive dhe aftesive tradicionale per brezat e rinj dhe stimulimin e biznesve dhe
sipermarrjeve ne fushen e artizanatit bazuar ne tradite.

TEULEDA,
Universiteti,
NGO-te lokale,
NjQV-te, Ministria
e Mireqenies
Sociale dhe
Rinise

Paketa 7: Qendrat e ndihmes se shpejte ne Qarkun e Shkodres
1

Rikonstruksioni i qendres shendetesore ne Shale

Keshilli Qarkut

2

Ndertimi i nje qendre te re shendetesore ne Belaj (Shale)

Keshilli Qarkut

3

Rikonstruksioni i qendres shendetesore ne Dajc B. Bunes

Keshilli Qarkut

4

Rikonstruksioni i qendres shendetesore ne Shosh

Keshilli Qarkut

5

Rikonstruksioni i qendres shendetesore ne Muriqan (Ana e Malit)

Keshilli Qarkut

6

Rikonstruksioni i qendres shendetesore ne Bushat

Keshilli Qarkut

7

Ndertimi i nje qendre shendetesore te tipit A2 ne Postribe

Keshilli Qarkut

8

Ndertimi i nje qendre te re shendetesore ne Shtoj i Ri (Rrethine)

Keshilli Qarkut

9

Ndertimi i nje qendre shendetesore ne Bardhaj (Rrethine)

Keshilli Qarkut

10

Ndertimi nje Qendre te re Shendetesore ne Toplan (Temal)

Keshilli Qarkut

11

Ndertimi i nje qendre te re shendetesore te tipit A1 ne Çekdedaj (Shkrel)

Keshilli Qarkut

12

Ndertimi i nje qendre te re shendetesore te tipit A2 ne Mose-Mucaj (Shkrel)

Keshilli Qarkut

13

Rikonstruksioni i qendres shendetesore ne Qender

Keshilli Qarkut

14

Qender shendetesore ne Palvar (Qender)

Keshilli Qarkut

15

Qendra shendetesore ne Koplik i Siperm (Qender)

Keshilli Qarkut

16

Qender shendetesore ne Dober (Qender)

Keshilli Qarkut

17

Ndertimi i nje qendre te re shendetesore te tipit A1 ne Kryezi (Qafe Mali)

Keshilli Qarkut

Paketa 8: Qytetet dhe fshatrat e pastra e mikpritese
1

Ndertimi kendeve te lojerave
per femije ne Shkoder dhe
permiresimi zonave perreth

Ndertimi kendit te lojerave per femije buze liqenit dhe ne hapesirat brenda blloqeve
te banimit ne qytet

Bashkia Shkoder,
ART GOLD 2,
UNDP/29600$

2

Rehabilitimi i sheshit përballë
Komunës se Velipojes

Perfitues: 6000 banore dhe nxenes dhe sektori turizmit.

Komuna Velipoje,
Donator, Buxhet
(61400$)

3

Rehabilitimi i zonave te
jashtme te Bllokut 3 ne
qytetin e Pukes

Rehabilitimi, ndertimi hapesirave te gjelbra, vendosja e sinjalistikes rrugore, ndricimi Bashkia Puke,
bllokut 3, rivitalizimi 4 ndertesave me 1500 banore, shkolla dhe 15 biznese (230 m2 Donator, Buxhet
zone e gjelber, 450 m2 hapesira shplodhjeje, stola, drita, kosha mbeturinash)
(29800$)

111

4

Blerja e koshave te
mbeturinave per
administrimin e mbetjeve
urbane

Mbulimi 100% i qytetit me sherbimin e grumbullimit te mbetjeve.

Bashkia Shkoder,
Donator
(29600$)

5

Blerja e makines teknologjike
per mbledhjen e mbeturinave
ne Velipoje

Permiresimi sherbimit te pastrimit ne zonen urbane

Komuna Velipoje,
Donator, Buxhet
(30000$)

6

Administrimi mbetjeve urbane Permiresimi cilesise se jetes per 6180 qytetare dhe rritjen e imazhit te komunes si
per permiresimin e cilesise
porta hyrese e turisteve permes Hanit te Hotit
se jetes ne Qender Koplik
(Komuna Qender Koplik)

Komuna Qender
Koplik, Donator
(56700$)

7

Sistemi “Zero mbetje” per
Studimi fizibilitetit per krijimi sistemit te administrimit te mbetjeve ne Qarkun
administrimin e qendrueshem e Shkodres sipas qasjes “Zero mbetje” permes riciklimit dhe trajtimit te tyre si
te mbetjeve
materiale per aktivitetet e tjera prodhuese.

NjQV-te, K.
Qarkut, Donator
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Projekte ne projeksionin afatgjate te Keshillit te Qarkut Shkoder
Nr

Projektet sipas sektoreve

Fusha
Prioritare

Qellimi Masa
Strategjik

BUJQESIA
1

Ndertimi i sistemit ujites per fshatrat Mjede, Shelqet, Kace, Narac_Vau Dejes
& Vig Mnele (RW1)

F.P.1

Q1

M.5.1.2

2

Integrimi i sektorit te bimeve medicinale, frutave te pyllit, geshtenjave dhe
bletarise ne mbeshtetje te produkteve te ndersjellta ne Puke

F.P.3

Q3

M.5.3.2

3

Identifikimi i nevojave per nderhyrje ne rrjetin kullues dhe ujites ne zonen e
Zadrimes, dhe hartimi i projekteve teknike te rehabilitimit te ketyre rrjeteve

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

4

Identifikimi i nevojave per nderhyrje ne rrjetin kullues dhe ujites ne kete
nenrajon, dhe hartimi i projekteve teknike te rehabilitimit te ketyre rrjeteve

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

5

Trainim dhe mbeshtetje e fermereve per lehtesimin dhe informimin ne lidhje F.P.3
me mundesite per financim ne kuader te zhvillimit rural (identifimin e target
grupeve- ngritja e grupeve lokale te veprimit (Disa grupe lokale te veprimit),
trainim dhe informim.

Q.1

M.5.3.2

6

Fuqizimi sektorit te shfrytezimit te bimeve medicinale ne Kastrat dhe Koplik

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

7

Promovimi i perdorimit te teknologjive bashkekohore ne qendrat e
perpunimit te qumeshtit ne rajonin e Zadrimes

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

8

Fuqizimi sektorit te shfrytezimit te bimeve medicinale dhe frutave te pyllit ne F.P.3
Kelmend, Shkrel dhe Shale

Q.1

M.5.3.2

9

Rikonstruksion i sistemit ujites Koplik_Bordi Kullimit_Shkoder

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

10

Rritja e cilesise se Qumeshtit dhe nenprodukteve te tij permes permiresimit te F.P.3
menyres se ushqyerjes dhe mirembajtjes se kafsheve ne rajonin e Zadrimes

Q.1

M.5.3.2

11

Rritja e potencialit te akuakultures ne Kelmend (trofta)_RW2

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

12

Zgjerimi i tregjeve per produktet vendase permes ndertimit te marketit
sezonal ne Velipoje

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

13

Vleresimi, diversifikimi dhe markimi produkteve te bletes ne rajonin e Pukes

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

14

Mbeshtetja dhe fuqizimi fermereve ne sektorin e prodhimeve bujqesore te
specit dhe patates ne zonen e Shkrel, Gruemire, Koplik dhe Postribe.

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

15

Rritja e potencialit te akuakultures ne Vau Dejes (trofta)

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

16

Ngritja e nje qendre trajnimi dhe kerkimore ne funksion te ngritjes se
kapaciteteve ne sektorin e bujqesise_Vau i Dejes

F.P.1

Q.1

M.5.1.4

17

Funksionimi i tregut agroushqimor ne Stajke-Bushat (RW1)

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

18

Nxitja dhe mbeshtetja e hartimit te planit te pergjithshem vendor per zonen e F.P.3
Velipojes si zone me potencial turistik

Q.1

M.5.3.3

19

Promovimi turizmit nder-rajonal permes unifikimit te sinjalistikes turistike te F.P.3
Qarkut Shkoder dhe Lezhe_Strategjia e Turizmit

Q.1

M.5.3.1

20

Nxitja dhe mbeshtetja e hartimit te planit te integruar hapesinor per zonen
Razem, Theth, Boge, Vermosh si zona me potencial turistik

F.P.3

Q.1

M.5.3.3

21

Hartimi itenerarit te bicikletave me fokus krijimin e shtigjeve per mountain
bike ne alpe

F.P.3

Q.1

M.5.3.1

22

Hartimi itenerarit te bicikletave per Shkodren me fokus zonen e liqenit dhe
krijimin e Muzeut te Bicikletave ne qytetin e Shkodres

F.P.3

Q.1

M.5.3.1

23

Hartimi itenerarit te bicikletave ne rajonin e Zadrimes dhe lidhja e tij me
F.P.3
zonat bregdetare te Velipojes dhe itineraret turistike ne Ulqin nga 14 - 37 km
(perfshin propozimin e W2)

Q.1

M.5.3.1

24

Permiresimi i kapaciteteve akomoduese ne Zogaj, Syri Sheganit, Syri Kripes,
Syri i Zi, Hurdhanat

Q.1

M.5.3.1

TURIZMI

F.P.3
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25

Turizmi i qendrueshem dhe gjitheperfshires permes hartimit te hartave te
trashegimise kulturore, rajonale, hartave turistike, faqes se internetit per
turizmin rajonal dhe krijimi dhe promovimi nje axhende aktivitetesh per
Qarkun Shkoder_Paketa _1_Strategjia e Turizmit_Shkoder

F.P.3

Q.1

M.5.3.3

26

Mbeshtetja e grave permes ofrimit te trajnimeve dhe kurseve ambulatore per F.P.2
menaxhimin e Guest Houseve

Q.1

M.5.2.2

27

Hartimi itenerarit te bicikletave me fokus mountain bike

F.P.3

Q.1

M.5.3.1

28

Identifikimi dhe rehabilitimi zonave dhe vendeve arkeologjike

F.P.3

Q.1

M.5.3.3

29

Bashkepunimi nderkufitar per realizimin e miremenaxhimit te pikave kufitare F.P.4
te cilat jane pjese e itinerarit Peaks of Balkan

Q.1

M.5.4.2

30

Rikonstruksioni Qendres Shendetesore Shale, Shkrel_Strategjia e Turizmit
Shkoder

F.P.2

Q.1

M.5.2.3

31

Zadrima ne tavoline: promovimi i produkteve tipike te nenrajonit (Vazhdim i
projektit RDPF W2 Vau i Dejes)

F.P.3

Q.1

M.5.3.1

32

Rivitalizimi i Rruges se Drinit per ne Rugove si itinerar turistik(RW1)_Shkrel_ F.P.3
Shale

Q.1

M.5.3.1

33

Studimi fizibilitetit per perdorimin e energjise se rinovueshme ne guest
houset ne kete nenrajon (fokusi ne Razem, Boge, Theth) dhe identifikimi i
projekteve per zbatimin e kesaj teknologjise

F.P.2

Q.1

M.5.2.4

34

Rikonstruksioni Qendres Shendetesore Qafe Mali_ Strategjia e Turizmit
Shkoder

F.P.2

Q.1

M.5.2.3

35

Lidhja e Korridorit blu me Ulqinin (perfshin propozimim e W2)

F.P.3

Q.1

M.5.3.1

36

Muzeu i flores dhe faunes dhe vrojtimi zogjve_Strategjia e Turizmit_Shkoder F.P.3

Q.1

M.5.3.1

37

Rikonstruksioni rruges se Darragjatit, Mushan, Shirq, Kisha e Shirqit_Dajc
B.Bunes

F.P.2

Q.1

M.5.2.1

38

Muzeu artizanatit ne Uren e vjeter te Bunes_Strategjia e Turizmit

F.P.3

Q.1

M.5.3.1

39

Stimulimi inisiativave ne ndertimin e Serave për prodhime dhe fidanë

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

40

Prodhimi i hallkave të larta të disa lloje farash dhe fidanësh të certifikuar;

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

41

Mbjellja e kultures se shege ne Hajmel-Vig-Mnele

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

42

Ngritja e qendrave të grumbullimit dhe ruajtjes së produkteve bujqësore
(qendrave frigoriferike)

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

43

Nxitja e kultivimit të patates në zonat malore të qarkut të Shkodrës, ku dhe
ekziston tradita e kultivimit

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

44

Përdorimi i bio-preparateve në fushën e të ushqyerit të bimëve dhe luftimit F.P.3
të sëmundjeve dhe dëmtimeve, kjo për një produkt bujqësor të shëndetshëm
(ide pilot ne disa zona)

Q.1

M.5.3.2

45

Nxitja e vendosjes së marrëdhënieve kontraktuale mes prodhuesve dhe
grumbulluesve të produkteve bujqësore

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

Rajonizimi i kultivareve të huaj

F.P.3

Q.1

M.5.3.2

46

MJEDISI
47

Ndertimi i pritave mbrojtese Mali Rrezum and Pentar_Vig Mnele & Dajc
B.Bunes (RW1)

F.P.5

Q.1

M.5.5.3

48

Mbrojtje nga gerryerja e Lumit Buna ne Shirq, Oblike dhe Oblike-Muriqan dhe F.P.5
Perroit te Thate, Komuna Kastrat

Q.1

M.5.5.3

49

Rikonstruksion i Kanalit Ujites Grizhe-Koplik

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

50

Rikonstruksion i Kanalit Ujites Rragam

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

51

Pastrimi i sistemit drenazhues_Dajc B. Bunes

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

52

Riparimi shpateve te lumit Gjader permes pyllezimit dhe ngritjes se pritave
me qellim mbrojtjen nga permbytjet

F.P.5

Q.1

M.5.5.3
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53

Disiplinimi shkarkimit te ujerave nga KUL Zadrime ne lumin Drin

F.P.5

Q.1

M.5.5.3

54

Pastrimi i lumit Buna nga mbushjet e lumit Kir

F.P.5

Q.1

M.5.5.3

55

Koordinim per monitorimin e efektivitetit te nderhyrjeve per mbrojtjen nga
permbytjet ne zonat e rrezikuara, dhe mbeshtjetje per hartimin e planit te
veprimit ne kete drejtim nga Bordi I Kullimit per vitet e ardhshme

F.P.5

Q.1

M.5.5.4

56

Studim per prodhimin e biogazit permes perdorimit te mbetjeve organike nga F.P.5
aktivitetet blegtorale ne fushen e Zadrimes

Q.1

M.5.5.4

57

Hartimi Planit te Veprimit per Aftesim dhe anetaresim vullnetar te grupeve
civile te shpetimit ne situatat emergjente_KZHR_Shkoder

F.P.5

Q.1

M.5.5.1

58

Ndertim i argjinaturave mbrojtese_Vau Dejes

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

59

Rehabilitimi i bregut te liqenit (plazheve te vogla)_Shkoder

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

60

Rikonstruksion i Sifonit te Burimit te Hidrocentralit

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

61

Ruajtja dhe zgjerimi i kurores se gjelber ne liqenin e Vau Dejes , Hajmel, Vig
Mnele, Kallmet, Berdice

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

62

Mbrojtja dhe zgjerim i brezave pyjore ne Shengjin dhe Velipoje

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

63

Ndertimi sistemit te ujesjelles kanalizimeve per Komunat Dajc B. Bunes,
Bushat dhe Berdice

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

64

Ndertimi pritave mbrojtese pergjate lumit Kir, Gjader, Bune dhe Drin

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

65

Rehabilitim i K. Ujites Micoj-Dedaj dhe Morinaj_ F.Arrez

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

66

Hartimi Studimit te Fizibilitetit dhe planit te menaxhimit per pellgun
ujembledhes te lumit Drin

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

67

Mbrojtja e biodiversitetit ne liqenin e Shkodres

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

68

Rehabilitim i K. Ujites Ferrcoj-Lulaj, Kryezi, Mejdan - Jakaj - Gegaj, Qafemali

F.P.5

Q.1

M.5.5.2

69

Hartimi dhe zbatimi i planit rajonal per menaxhimin e integruar te mbetjeve
urbane

F.P.5

Q.1

M.5.5.2
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