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SQARIME 
 
KJO SHTOJCE PËRMBAN NJË SERE DOKUMENTESH QE I PËRGJIGJEN PËRMBAJTJES DHE QE I BASHKËNGJITEN KONCEPTIT 

STRATEGJIK TE ZHVILLIMIT RAJONAL TE QARKUT SHKODËR.  
 
DOKUMENTET QE PËRMBAN KJO SHTOJCE JANË:  
 

 PLANET E VEPRIMIT 

 PROJEKT PROPOZIMET SHEMBULL 

 HARTA DHE GRAFIKE 
 
 
PLANET E VEPRIMIT JANË TE VENDOSUR NE PAMJE NORMALE PËR SHKAK TE PAMUNDËSISË QE REZERVON DOKUMENTI 

KRYESOR DHE PËR SHKAK SE DISA NGA KËTO DOKUMENTE I ADRESOHEN PROFESIONISTEVE TE AGJENCIVE 

ZHVILLIMORE, TE ADMINISTRATËS VENDASE POR EDHE PARTNEREVE NDËRKOMBËTARE QE NDIHMOJNË ME 

PËRFSHIRJEN E TYRE NE SITUATËN ZHVILLIMORE TE QARKUT SHKODËR E QE ANGAZHOHEN NE MËNYRE TE PËRDITSHME 

NE KONSULTIMIN E KSZHR. 
 
KJO SHTOJCE OFRON EDHE NJË TUBE PROJEKT PROPOZIMESH SHEMBULL QE SHËRBEJNË PËR TE ORIENTUAR 

PËRDORUESIT E KËSAJ SHTOJCE DREJT STANDARDIT TE PËRDORUR NGA GRUPI I PUNËS DHE ADMINISTRATA E QARKUT 

SHKODËR. 
 
PROJEKT PROPOZIMET SJELLIN SHEMBUJ NGA TE GJITHË FUSHAT E VEPRIMIT. ATO JANË HARTUAR NGA GRUPI I PUNËS 

I KËSHILLIT TE QARKUT SHKODËR 
 
HARTAT JANË MARRE NGA BURIMET E SPECIALIZUARA NE QARKUN SHKODËR DHE NGA INSTITUCIONE TE TJERA QE E 

MBËSHTESIN QARKUN SHKODËR NE PUNËN E TIJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANET E VEPRIMIT 
 
PLANET E VEPRIMIT JANË TABELA QE ADRESOJNË SHTRIRJEN KOHORE TE PARASHIKUAR PËR TE GJITHË MASAT, NËNMASAT DHE ZËRAT E VEÇANTE TE NËNMASAVE. 
KOHA E APLIKIMIT TE TYRE KAP PERIUDHËN 2010 – 2016, KOHE NE TE CILËN ËSHTË PARASHIKUAR TE PËRFUNDOJE NDËRHYRJA ZHVILLUESE NE PËRPUTHJE ME KONCEPTIN 

STRATEGJIK TE ZHVILLIMIT RAJONAL PËR QARKUN SHKODËR.  
 
5.1.1 

 
 
5.1.2 
 Afati  kohor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Masa 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

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

                          

5.1.2 Qendër e zhvillimit te biznesit me shërbime                           

5.1.2.1 Analize e nevojave me Universitetin                           

5.1.2.2 Zhvillimi i programeve te trajnimit                           

5.1.2.3 Zbatimi i masave te përcaktuara                           

5.1.2.4 Promovim i trajnimeve (publiku i gjere, rinia, gratë, universiteti)                           

5.1.2.5 Zbatimi i trajnimeve dhe seminareve                           

5.1.2.6 Shërbime për NVM                           

5.1.2.7 Strukturimi financiar I aktiviteteve dhe aplikimi per fonde                           

 



 
5.1.3 
 Afati  kohor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201

6  Masa 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 Ndërtimi i kapaciteteve dhe avancimi i burimeve njerëzore 
mbështeten ne vlerësimin e nevojave te rajonit ne përputhje 
me strukturën ekonomike te tij dhe perspektivat e zhvillimit. 

                          

5.1.3 Ngritje e kapaciteteve dhe Zhvillimi i Burimeve Njerëzore                           

5.1.3.1 Forcimi i rrjeteve te bashkëpunimit (vlerësim i përbashkët i 
nevojave dhe ofertës se tregut te punës) 

                          

5.1.3.2 Mbledhja e ideve, hartimi dhe zbatimi i nevojave për edukim specifik rajonal 
për t’iu përshtatur tregut rajonal te punës) 

                       

5.1.3.3 Adoptimi i kurrikulave me më shume përmbajtje bazuar ne kërkesën e tregut 
rajonal te punës dhe ne këshillimin për karriere) 

                      

5.1.3.4 Ndërgjegjësimi i publikut dhe pronësi publike mbi proceset                           

5.1.3.5 Përmirësimi i cilësisë se proceseve te dhënies se mësimit dhe te 
mësuarit ne shkolla 

                          

5.1.3.6 Përmirësimi i normatives për stafin dhe i përmbajtjes se 
edukimit 

                          

5.1.3.7 Përmirësimi i arsimit para-universitar ne zonat rurale                           

 
5.1.4 
 Afati  kohor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Masa 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 Trainimi profesional i ndertuar ne partneritet dhe bashkepunim 
me operatoret e specializuar do te synoje diversifikimin e 
ofertes ne perputhje me dinamiken e kerkeses se tregut te 
punes 

                          

5.1.4 Zhvillimi i trajnimit profesional dhe zhvillimi i qendrave 
trajnuese 

                          

5.1.4.1 Analize e kerkeses se tregut per trajnim profesional dhe e 
mundesise per qendra trajnimi 

                          

5.1.4.2 Rritje e llojshmerise se ofertave per trajnime profesionale me 
kohe te shkurter 

                          

5.1.4.3 Bashkepunim me partnere per te forcuar autonomine 
financiare te qendrave te trajnimit profesional 

                          

5.1.4.4 Permiresim i normatives me staf dhe mjete                           

5.1.4.5 Standartizim i Trajnim profesional sipas programit BE                           

5.1.4.6 Vleresim i rezultateve dhe impaktit, Riprogramim Strategjik                           



5.2.1 
 Afati  kohor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Masa 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

Qarku i Shkodrës ne synimin për te qene qark lider do e mbështesë 
veprimin e vet kryesisht ne zhvillimin e menaxhimin e ndërveprimit 
me publikun, njësite e qeverisjes ne nivele te ndryshme dhe ne 
nivele ndërkombëtare. zhvillimi dhe menaxhimi i shërbimeve 
publike është prioritet cilësor I këtij veprimi. 

                          

5.2.1 Zhvillimi dhe menaxhimi i shërbimeve publike                           

5.2.1.1 Përgatitja e planit urban për te gjitha vendbanimet ne qark                           

 
5.2.1.
2 

Përgatitja e projekteve për rrugët, zonat e ndërtimit, zonat e 
gjelbërua, infrastrukturën mjedisore e telekomunikacionin 

                          

 
Analize e mangësive ndërmjet direktivave mjedisore dhe situatës ne 
qark 

                          

 Plan veprimi për infrastrukturën dhe shërbimet publike                           

 
Plan veprimi për ujesjellesat (bazuar ne listën e projekteve te 
studimit te EPTISA-s) 

                          

 
Plan veprimi për sistemin e kanalizimeve (me sistemin meteor) dhe trajtimit te ujërave te zeza ne qark 
(bazuar ne listën e projekteve te studimit te EPTISA-s) 

                 

 Plan veprimi për menaxhimin e mbetjeve (te ngurta, kimike, etj.)                           

 Plan veprimi për ndotjen e ajrit                           

 Përgatitja e projekteve                           

 Përgatitja e projekteve për ujesjellesat                           

 Përgatitja e projekteve për kanalizimet dhe trajtimin e ujerave te 
zeza ne qark 

                          

 Përgatitja e projekteve për menaxhimin e mbetjeve (te ngurta, 
kimike, etj) 

                          

 Përgatitja e projekteve për ndotjen e ajrit                           

 Ndërtimi i infrastrukturës dhe zhvillimi i shërbimeve                           

 Ndërtimi dhe vënia ne funksion e sistemit te ujësjellësve                           

 
Ndërtimi dhe vënia ne funksion e sistemit te kanalizimeve dhe trajtimit te 
ujerave te zeza për qarkun 

                         

 
Ndërtimi dhe vënia ne funksion e sistemit te menaxhimit te 
mbetjeve (te ngurta, kimike, etj.) 

                          

 Ndërtimi dhe vënia ne funksion e projekteve për ndotjen e ajrit                           

 
Ndërtimi dhe vënia ne funksion e infrastrukturës lokale (rruge, zona 
te gjelbërua...) 

                          

 Koordinim me qeverinë qendrore për transportin hekurudhor                           



 

 

 

 

 

 
5.2.2 
  Afati kohor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Masa 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

  
Përmirësimi i ofertës se shërbimeve sociale është bere 
prioritet dinamik për përmirësimin e cilësisë se jetës se 
qytetareve ne Qarkun e Shkodrës. 

                                                    

5.2.2 
Zhvillimi dhe zbatimi i shërbimeve sociale në bashki dhe 
komuna 

                                                    

5.2.2.1 
Forcimi i zyrave të shërbimit social në të gjitha njësitë 
vendore për të ofruar shërbime sociale (detyrë 
administrative) 

                                                    

5.2.2.2 
Identifikimi i nevojave dhe mundësive të financimit për 
institucionet e shërbimit social 

                                                    

5.2.2.3 
Koordinimi i punës ndërmjet drejtorive të shëndetit, të 
edukimit dhe bashkive/komunave 

                                                    

5.2.2.4 Aplikimi i standardeve BE për cilësinë e shërbimeve sociale                                                     

5.2.2.5 Zgjerimi I llojshmërisë së shërbimeve komunitare                                                     

 
5.2.3 

 Afati kohor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 

 Masa 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 
 

Qarku i Shkodrës synon për te qene qark lider ne ofrimin 
e shërbimeve shëndetësore rajonale, me cilësi 
kompetitive, me standarde evropiane. 

    
 

                     

5.2.3.1 
Rritja e nivelit profesional përmes pajisjeve spitalore dhe 
trajnimeve profesionale 

    
 

                     

5.2.3.2 Konsolidimi i rrjetit të mjekëve të familjes                           

5.2.3.3 Ngritja dhe forcimi i qendrave të shërbimit shëndetësor në 
zonat e largëta 

                          

5.2.3.4 Blerja e pajisjeve për qendrat e shërbimit shëndetësor për 
zonat e largëta 

                          

5.2.3.5 Mbështetja e projekteve në fushën e shëndetësisë                           

 
 

 
 
 



 

 

5.2.4 
 Afati kohor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Masa 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

 

Qarku i Shkodrës synon te jete qark lider ne parimin e 
zhvillimit te qëndrueshëm te kapaciteteve teknike dhe 
rritjes se vetëdijes për burimet alternative  të energjisë  
dhe efiçencën  e energjive  alternative 

                           

5.2.4 
Zhvillimi dhe zbatimi i projekteve për burime te energjisë 
alternative dhe eficences energjetike 

    
 

                      

5.2.4.1 
Grup pune për energjinë e rinovueshme dhe koordinim 
me nivelin kombëtar 

                           

5.2.4.2 Studim rajonal Fizibilitetit                            

 
5.3.1 
 Afati  kohor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Masa 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 
Konsolidimi i sektorit të turizmit do të bëhet duke 
zhvilluar rrjetin e shërbimeve të turizmit familjar, rural 
dhe atë masiv përmes prodhimit turistik të 
standardizuar. 

                          

5.3.1 
Forcimi i sektorit te turizmit nëpërmjet zhvillimit te zinxhirit te 
shërbimeve e produkteve te turizmit familjar e rural 

                        

5.3.1.1 Përmirësimi i infrastrukturës turistike ne shkalle te vogël                           

5.3.1.2 
Aplikimi për fonde për zbatimin e modelit te Gjethit ne 
zona te tjera turistike 

                          

5.3.1.3 Kategorizimi i strukturave akomoduese                           
5.3.1.4 Trajnime për shërbimet turistike                           
5.3.1.5 Promovimi i turizmit familjar                           
5.3.1.6 Identifikimi i produkteve tipike te rajonit te Shkodrës                           

5.3.1.7 
Promovimi dhe mbështetja e aktiviteteve tradicionale 
për qëllime turistike 

                          

5.3.1.8 
Aplikimi për fonde për përgatitjen përfundimtare dhe 
zbatimin e produkteve 

                          

5.3.1.9 Hartëzimi i turizmit rajonal                           

 
 
 
 
 



5.3.2 

 
 
5.3.3 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.3.4 

 
 
5.4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4.2 

 
 
 
5.4.3 

 
 
5.4.4 

 
 
 
 
 
 



5.5.1 

 
 
5.5.2 

 
 
5.5.3 

 
 
 
 
 



5.5.4 

 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT PROPOZIMET SHEMBULL 
 
 
 
DOKUMENTET VIJUESE JANË ILUSTRIME TE FORMATUARA NE STANDARDIN E PUNËS QE PËRDORET NE ADMINISTRATËN E KËSHILLIT TE QARKUT 

SHKODËR. ATO JANË PROPOZIME PËR PROJEKTE QE PËRKOJNË ME FUSHAT E VEPRIMIT DHE MASAT NDËRHYRËSE NE FUSHAT E VEPRIMIT.  
 
PROJEKT PROPOZIMET IDENTIFIKOHEN ME MASAT DHE NËNMASAT NËPËRMJET NUMRIT KODIFIKUES QE PËRKON ME NUMRIN KODIFIKUES TE MASAVE 

DHE NËNMASAVE.  
 
PROJEKT PROPOZIMET NUK JANË FORME PËRFUNDIMTARE E PROJEKTIT, ATO PARAQESIN BAZËN KONCEPTUALE PËR DISKUTIM ME AKTORET E 

ZHVILLIMIT DHE ADMINISTRATËN E KËSHILLIT TE QARKUT. 

 
NE SEKSIONIN E HARTAVE DUHET TE PËRDORNI KETË LEGJENDE ME POSHTË PËR TE INTERPRETUAR HARTËN E BIMËSISË: 
 
 

 

Keshilli i Qarkut Shkoder ka shprehur Vullnetin e 
tij qe te ndertoje marredhenie formale me te gjithe 

partneret e zhvillimit ne formen e Planifikimit dhe 
Zbatimit te Projekteve 



Titulli i Projektit 
 
Kadastra elektronike 

Vendi ne Konceptin Strategjik:  
5.1.1.6 

Propozuesi: Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Përmirësimi dhe konsolidimi i kapaciteteve të institucioneve publike në nivel lokal dhe rajonal shfaqet si një 
nga prioritetet më imediate i cili do të marrë vëmendjen e nevojshme në vazhdimësi. Në këtë kontekst, rëndësi 
e veçantë i kushtohet ndër të tjera programeve trajnuese të hartuara në përputhje me nevojat e rajonit si edhe 
mundësimit të sistemit “E-government” në marrëdhënien me qytetarët. 

Objektivat 
 
I përgjithshëm 

 

 Shërbime te e-qeverisjes (ne nivel rajonal dhe lokal) -  do t`ju ofroje qytetarëve, bizneseve dhe 
kategorive të tjera shërbime të institucioneve qeverisëse rajonale dhe lokale përmes teknologjisë 
së informacionit dhe komunikimit. Me aplikimin e qeverisjes elektronike qytetarët dhe bizneset, 
por edhe vetë qeverisja, do të kenë shërbime efektive dhe shumë të shpejta, sigurimi i  shërbimit 
nga çdo pikë dhe distancë, nxitje të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, mundësi të ngritjes së 
aftësive, shërbime të përhershme në çdo kohë, etj. 

 
 I veçante 

 

 Ngrihet Kadastra elektronike dhe rregullimi urban elektronik 
 

Aktivitete: 
 

 Studime për përcaktimin e formës se shërbimeve kadastrale te përshtatshme për internet 

 Analize e nevojave teknike, plotësim me Investim dhe Pajisje 

 Hartimi i trajnimeve për stafin administrativ ne fushën e informatikës 

 Projekte mbi sigurinë dhe mbrojtjen e shërbimeve kadastrale ne internet. 
 

Rezultatet e pritura:  
 

 Regjistër elektronik me informacion të 
përgjithshëm, shërbimeve kadastrale ne 
dispozicion në internet. 

 Implementim projekti për mbrojtjen e 
shërbimeve kadastrale në internetit. 

  Informimi i publikut nëpërmjet një fushate te 
gjere me qëllim njohjen me shërbimet 
kadastrale 

 Stafi i trajnuar mirë në gjendje të aplikojnë 
procedurat administrative në shërbimet 
elektronike. 
 

 

Përfituesit: 
 
Direkt   
 

 Institucione të tjera qeveritare 

 Administrata Publike në tërësi 
 
 

Indirekt 

 Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e 
Informacionit (AKSHI) 

 Ministritë e linjës 

Partneret implementues:  
 

 Këshilli I Qarkut 

 Administrata e Qarkut 

 Agjenci Zhvillimi 

 OJF 
 

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 

 IPA CBC 

 Donatore (GTZ, PNUD, ADA, etj) 

 Konkurrime rajonale programe operacionale 

 Agjenci vendore zhvillimi 

 Universitete, Institute shkencore 



 

 
 
 
 

 

Kosto  
 
300,000 euro 
                                                            

Kohëzgjatje 
 
3 vite 

Monitorues 
 

 Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e 
Informacionit 

 



Titulli i Projektit 
 

Vlerësimi i nevojave te biznesit për  
konsultime, shërbime apo trajnime. 

Vendi ne Konceptin Strategjik:  

5.1.2.1 

Propozuesi: Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Bashkëpunimi me qendrat e transferimit know-how do të jetë një nga pikat e forta për sigurimin e dijeve, 
kapaciteteve dhe konsulences për plotësimin e prioriteteve te sipërmarrjeve private. Parashikohet hartimi dhe 
zbatimi i programeve trajnuese për kategori të veçanta si edhe përmirësimi i shërbimeve për biznesin dhe 
veçanërisht për atë të vogël e të mesëm. Vëmendje e veçante do tu kushtohet prioriteteve dhe nevojave te 
sipërmarrjes private nëpërmjet mbështetjes direkt me shërbime këshillimore për sipërmarrësit e rinj etj. 
Përgatitja e masat zbatuese do të fillojë menjëherë ndërkohë që zbatimi i tyre do të jetë në vazhdimësi, në 
përputhje me rezultatet e arritura dhe vlerësimin. 

Objektivat 
 
I përgjithshëm 

 

 Ngritja e infrastrukturës se shërbimeve për zhvillimin ekonomik -   Universiteti do te hartoje dhe me 
pas do te zbatoje një studim  për  te  kuptuar nevojat e komunitetit te biznesit dhe popullsisë se gjere. 
Studimi i kryer do te përqendrohet ne potencialet e biznesit ndërmjet komunitetit dhe studimit te 
instrumenteve  te nevojshme te cilat do ti ndihmojnë njerëzit te hyjnë ne fushën e biznesit. 

 
 I veçante 

 

 Studim për vlershmin e nevojave, hartimin e programeve te shërbimeve dhe trajnimeve  
 

 
Aktivitete: 
 

 Mbledhja e te dhënave me ane te metodave dhe instrumenteve te përcaktuara qarte (pyetësorë, 
intervista, kërkime shkencore ) 

 Analizimi, identifikimi i prioriteteve dhe problemeve kryesore dhe zhvillimi i nevojave te SME-ve 

 Identifikimi dhe analizimi i degëve dhe të sektorëve të ekonomisë 

 Analizimi i instrumenteve të ndryshme në dispozicion te Sipërmarrjeve për financim (grante, kredi, 
leasing) 

 Krijimi i një koncepti për mbledhjen e te dhënave, përpunimin dhe monitorimin e informacionit te 
fushës se biznesit ne nivel rajonal; 

 Krijimi i një  database  që do të siguroje informacion për investitorët potencialë, autoritetet publike etj 

 Zbatimi i praktikave me te mira te  bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve publike dhe partnereve 
prívate për aktivitete ne interés publik. 

 Ngritje e kapaciteteve administrative të institucioneve përgjegjëse ne fushën e biznesit 

 Zhvillimi i trajnimeve për rritjen e kualifikimeve profesionale te stafit te SME-ve 

 Zhvillimi i seminareve dhe workshopeve me stakeholdersat e fushës se biznesit. 

Rezultatet e pritura:  
 

 Kryerja e studimit mbi nevojat e zhvillimit te 
SME-ve 

 Lista e ofrimit te shërbimeve te kualifikuara 

 Promovimi i fushatave informative  

 Partneriteti i suksesshëm ndërmjet biznesit 
privat dhe autoriteteve publike është krijuar 

 Trajnimi profesional i stafit te SME-ve është 
zhvilluar 

Përfituesit: 
 
Direkt   
 

 Shoqata prodhuesish 

 Sipërmarrjet private 
 

Indirekt 

 Universiteti 

 Publiku 



 

 Vlerësimi i nevojave për konsultime, 
shërbime apo trajnime te SME-ve  është 
përgatitur. 

 Janë propozuar mekanizmat dhe skemat për 
realizimin e  konsultimeve, shërbimeve apo 
trajnimeve. 

Partneret implementues:  
 

 Universitet i Shkodrës 

 Dhoma e Tregtisë 

 Shoqata prodhuesish 

 Qendra te trajnimit profesional  

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 

 IPA CBC 

 Donatore (GTZ, PNUD, ADA, etc) 

 Dhoma e Tregtisë 
 
 

Kosto  
 
10.000 euro 
                                                            

Kohëzgjatje 
 
12 muaj 

Monitorues 
 
Dhoma e Tregtisë 
 



Titulli i Projektit 
 
Formatimi dhe formalizimi i partneritetit qeverisje-
edukim-biznes 

Vendi ne Konceptin Strategjik:  

5.1.3.1 

Propozuesi: Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Ndërtimi i kapaciteteve është një proces zhvillimi, aftësimi dhe formimi profesional i cili funksionon më së miri 
duke u hartuar sipas nevojave specifike të rajonit. Në këtë proces është e rëndësishme përcaktimi i fushave që 
do të mbulohen. Analiza SWOT shërben për të krijuar kështu një vijë bazë nga e cila mund të hartohet 
ndërhyrja specifike për rajonin. Vlerësimi i nevojave të rajonit në këtë kontekst do të bazohet në strukturën e 
ekonomisë së tij dhe synimet e zhvillimit social-ekonomik. Fokus i veçantë do ti kushtohet rishikimit të 
kurrikulave dhe programeve te studimit si edhe nevojës për forcimin e kapaciteteve në zonat rurale. Duke qenë 
se kurrikula dhe procesi mësimor përfaqësojnë bazën e sistemit arsimor, përmirësimet e sistemit arsimor nisin 
pikërisht me rishikimin e kurrikulës dhe modernizimin e procesit mësimor. Është e nevojshme të përshtatet 
procesi mësimor dhe përmbajtja kurrikulave me kërkesat e zhvillimit të nxënësve dhe me objektivat e 
zhvillimit. Masat konkrete dhe përgatitjet në lidhje me to do të fillojnë menjëherë dhe zbatimi i tyre do të 
shtrihet në të gjithë periudhën e zbatimit të Konceptit Strategjik te Zhvillimit. 
 

Objektivat 
 
I përgjithshëm 
 

 Forcimi i rrjeteve te bashkëpunimit ( vlerësim i përbashkët i nevojave dhe ofertës se tregut te punës  
-  krijimi I një rrjeti  bashkëpunimi ndërmjet administratës, universitetit dhe sektorit privat do te 
shërbeje për t'iu përgjigjur nevojave te studimit strukturor te ekonomisë dhe perspektivave te 
zhvillimit. Ky rrjet është bashkëpunëtor i pare i rindërtimit te kurrikulave mesimore në rajon ne 
perputhje me kërkesat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit, në kuadrin e integrimit rajonal 
dhe Evropian 

 
I veçante 

 

 Krijimin i rrjetit te  bashkëpunimit ndërmjet administratës, universitetit dhe sektorit privat për 
studimin strukturor te ekonomisë dhe perspektivat e zhvillimit 

 

 
Aktivitete: 

- Zhvillimi i një analize te hollësishme te aktoreve potencial, shqyrtimi i kapaciteteve dhe përcaktimi 
i roleve te aktoreve ne perspektiven e zhvillimit. 

- Shqyrtimi dhe analizimi i te dhënave aktuale dhe te mëparshme me qëllim të identifikimin e 
potencialeve te zhvillimit ekonomik dhe  mundësitë e punësimit në rajonin. 

- Shkëmbim informacioni për/dhe sipërmarrësit ne rajon 
- Studim Fizibilitetit, përgatitja e një plan veprimi për studimin strukturor te ekonomisë dhe 

perspektivat e zhvillimit. 
- Identifikimi i mundësive dhe lehtësimi ne përfshirjen e rrjetit te biznesit. 
- Zhvillimi i trajnimeve, seminareve dhe workshopeve me përfaqësues nga universitetit, 

administrata dhe sektori privat. 

 



 

Rezultatet e pritura:  
 

 Rritja e kapaciteteve te autoriteteve publike 
për te realizuar plane studimi mbi bazën e 
gjithë përfshirjes. 

 Përmirësimi i njohurive te stafit për 
përgatitjen e planeve te studimit. 

 Rritja e ndërgjegjësimit te qytetareve dhe 
biznesit për efektet pozitive te bashkëpunimit 
ne kuadër te perspektivave te zhvillimit. 

 Studimi strukturor i ekonomisë dhe 
perspektivat e zhvillimit  

 Nxitja e shkëmbimit të përvojës shkencore, 
teknike dhe informative. 

 Krijimi efektiv i rrjetit te bashkëpunimit 
ndërmjet administratës, universitetit dhe 
sektorit privat nëpërmjet përfshirjes ne 
aktivitete te përbashkëta shkencore dhe 
programeve trajnuese  
 

Përfituesit: 
 
Direkt   
 

 Shoqata prodhuesish 

 Sipërmarrjet private 
 

Indirekt 
 

 Universiteti 

 Pushteti Lokal ( administrata ) 

 Biznesi 

 Shkollat profesionale 
 

 
 
 

Partneret implementues:  
 

 Universitet i Shkodrës 

 Ministria e Arsimit dhe Shkencës 

 Akademia 

 Dhoma e Tregtisë 

 Shoqata prodhuesish 

 Qendra te trajnimit profesional  
 
 
 

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 

 IPA CBC 

 Donatore (GTZ, PNUD, ADA, etc) 

 Dhoma e Tregtisë 

 DAR/ZA 

 Universiteti  

Kosto  
 
10.000 euro 
                                                            

Kohëzgjatje 
 
12 muaj 

Monitorues 
 

 Dhoma e Tregtisë 



Titulli i Projektit 
 
Përmirësimi i arsimit dhe trajnimit profesional ne 
përshtatje me kërkesat e tregut 

Vendi ne Konceptin Strategjik:  

5.1.4.1 

Propozuesi: Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Arsimi Profesional dhe Trajnimi rajonal në mënyrë aktive promovon konkurrencën, mirëqenien dhe 
përmirësimin  e qetëses  duke iu përgjigjur  nevojave të qytetareve dhe biznesit lokal. 
Edhe pas ndërhyrjeve reformuese të ndërmarra vitet e fundit, AP në Shqipëri, pavarësisht shenjave pozitive 
për një rigjenerim të tij, vazhdon të jetë me reputacion të ulët dhe të mos luajë rolin e duhur në zhvillimet 
aktuale dhe të pritshme.  Përgatitja teorike dhe ajo praktike e nxënësve, realizohet kryesisht në mjediset e 
shkollës profesionale dhe, kur është e mundur, edhe në ndërmarrje. Aktualisht, në sistemin e AP nuk është i 
parashikuar formalisht funksioni i orientimit profesional dhe këshillimit për karrierën .  Kurrikula i AP, vazhdon 
të mbetet tradicional dhe larg realitetit profesional. Ka mungesa të ndjeshme të teksteve dhe materialeve të 
tjera në mbështetje të mësimdhënies. Mësimdhënia mbetet tradicionale edhe për shkak të mungesave në 
kualifikimin e personelit mësimdhënës. 
 
Për të kontribuar në rritjen e punësimit, lind e nevojshme qe ndryshimeve të shpeshta te tregut te punës, tu 
përgjigjet përmirësimi i kurrikulave, ne përputhje me nevojat e tregut te punës . 
 

Objektivat 
 
I përgjithshëm 

 

 Përmirësimi cilësor i forcës punëtore dhe konkurrencës nëpërmjet zhvillimit te programeve te 
përshtatshme te arsimit profesional dhe trajnimit. 

 I veçante 
 

 Sigurimi i cilësisë se arsimit profesional dhe trajnimit ne përputhje me kërkesat e tregut te 
punës. 

 

 
Aktivitete: 
 

 Optimizmi i rrjetit te shkollave profesionale, orientimit profesional dhe këshillimit për karrierën  

 Shqyrtimi i instrumenteve politike, strategjive te zhvillimit, forcës punëtore me qellim 
identifikimin e potencialeve te zhvillimit dhe profesioneve me perspektive. 

 Zhvillimi i një strategjie qe përfshin ( standardet e trajnimit Professional, reformat ne kurrikula, 
forcimi i rrjetëzimit ndërmjet shkollave profesionale, trajnimin e mësuesve dhe lidhja me lidhja 
me arsimin e përgjithshëm. 

 Hartimi i programeve te trajnimit ne përputhje me te dhënat rajonale te tregut te punës 

 Hartimi i planeve te veprimit me role dhe përgjegjësi te qarta institucionale 

 Trajnimi i mësuesve, instruktorëve te lëndëve e praktikave profesionale sipas programit te BE 

 Pajisja e shkollave me mjete te përshtatshme materiale/didaktike 
. 

Rezultatet e pritura:  
 

 Përmirësimi i sistemit te arsimit profesional 

 Analize e përfunduar e tregut te punës, dhe 
përcaktimi I institucioneve përgjegjëse për 
realizimin e tij. 

 Përmirësimi i standardeve profesionale dhe 
kutikulave 

Përfituesit: 
 
Direkt   
 

 Shoqata prodhuesish 

 Sipërmarrjet private 

 Biznesi 

 Shkollat profesionale 



 

 Rritja e aftësive profesionale, trajnimi i stafit  

 Përvoje ne programet e zhvillimit dhe 
vendosja e lidhjeve ndërmjet shkollave 
profesionale dhe sipërmarrësve 

 
Indirekt 
 

 Te rinjtë e pa punësuar 

 
 

Partneret implementues:  
 

 Universitet i Shkodrës 

 Dhoma e Tregtisë 

 Shoqata prodhuesish 

 Qendra te trajnimit profesional  
 
 
 

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 

 IPA CBC 

 Donatore (GTZ, PNUD, ADA, etc) 

 Dhoma e Tregtisë 

 DAR/ZA 

 Universiteti  

 Agjenci vendore zhvillimi 

Kosto  
 
10.000 euro 
                                                            

Kohëzgjatje 
 
12 muaj 

Monitorues 
 

 DAR/ZA 

 Qendrat e trajnimit profesional 
 



 

Titulli I Projektit 
 
SHUMË për PAK  

Vendi ne Konceptin Strategjik: 
 
5.2.2.5 

Propozues 
 
Qarku i Shkodrës 
 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Personat me aftësi të kufizuar kanë nevojë tu sigurohet një integrim i pakufizuar,pavarësisht nga kufizimet e 
tyre. Nëpërmjet këtij projekti synohet të implementohet një projekt pilot duke ofruar mundësi punësimi për 
personat me aftësi te kufizuar. Ky projekt synon të ndihmojë PAK të hapin “biznese sociale”. Do të 
identifikohen disa fusha biznesi që mund tu interesojnë dhe përshtaten personave me aftësi të kufizuar. PAK do 
të marrin pjesë në trajnime të fushës së tyre të interesit. Pas kësaj projekti do të mbështesë me kredi “të butë”, 
të interesuarit të vazhdojnë biznesin që ato mund të jenë të interesuar. 
 

Objektivat 
 
I përgjithshëm: 
Përmirësimi i cilësisë se jetesës se njerëzve ne Qarkun e Shkodrës 
Specifik: 
Mundësi punësim për personat me aftësi të kufizuara 

 
 

Aktivitete: 
 

- Shkrimi i projektit 
- Trajnime mbi hapjen e një biznesi 
- Trajnime profesionale 
- Vizita në qendra të ndryshme biznesi, etj                                                         

 

Rezultatet e pritura:  
 
Reduktim papunësie për PAK 
 
 
 

Përfituesit: 
 
PAK të Qarkut Shkodër 

Aktoret e mundshëm:  
 
 
Komuna Bushat 
Qeveria Shqiptare  
Donatorët e huaj 
Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve 
OJQ e ndryshme 
 

Kontributet e mundshme në projekt: 
 
Qeveria Shqiptare 
Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve 
OJQ e ndryshme 

Kosto  
 
50 000  

Personi i kontaktit i për projektin: 
      
Kryetar i Këshillit të Qarkut 

Kohëzgjatja/Koha e zbatimit: 
 
24 muaj 

Monitorues 
 
Këshilli i Qarkut Shkodër 



Titulli i Projektit  
 
Hartimi i detyre se Projektimit për sistemin e 
trajtimit të ujërave për fshatin Ças,  Komuna  
Velipojë. 
 

Vendi ne Konceptin Strategjik: 
 
5.2.1.2.4   

Propozues 
 
Komuna Velipojë 
 

Përshkrim i shkurtër i projektit 
 
Komuna e Velipojës ka përjetuar një situatë kritike përmbytjesh. Furnizimi me ujë, transporti dhe 
infrastruktura u dëmtuan rëndë në këtë zonë. 
 
Për këtë, nevojitet rikonstruksion i rrjetit të brendshëm në fshatin Ças, Ø110, pasi ky rrjet ka pasur 
dëmtime nga përmbytjet. 
Për realizimin e këtij projekti, përgatitjen e projektit për sistemin e trajtimit të ujërave të ndotura për 
Velipojën, është menduar të angazhohen inxhinierët e Komunës Velipojë dhe inxhinierët e Agjencisë së 
Planifikimit të Territorit, pranë Këshillit të Qarkut Shkodër. Ekspertët do të punojnë bashkë në përgatitjen e 
këtij projekti. 
 
 

Objektivat 
 
I përgjithshëm: 
Përmirësimi i zhvillimit dhe menaxhimit te shërbimeve publike ne Komunën Velipoje 
Specifik: 
Hartimi i detyrës se projektimit për sistemin e trajtimit të ujërave të ndotura për Velipojën 
 

Aktivitete 
 
Gjetja e fondeve për projektin 
Ngritja e grupit të punës 
Vlerësimi teknik në terren  
Shkrimi i projektit 
Miratimi i projektit në Agjencinë e Planifikimit të Territorit, pranë Komunës Velipojë 
 
 

Rezultatet e Pritura 
 
Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm 

Përfituesit 
 
Direkt të gjithë banorët e fshatit Ças 
 
 

Aktorët e mundshëm 
 
Komuna 
Donator te Huaj dhe vendas 

Kontributet e mundshme në projekt 
 
Specialistët e Komunës 
Specialistët e Këshillit të Qarkut Shkodër 
 
 

Kosto   2,500 
 
 
 

Personi i Kontaktit i komunës për Projektin 
 
Kryetar i Komunës Velipojë 
 

Kohëzgjatja/Koha e zbatimit 
 
 

Monitorues 
 
Këshilli i Qarkut Shkodër 

 



 

Titulli i Projektit 
 
Për një rajon më afër standarteve Evropianeve të zgjërojmë 
shërbimet sanitare  
 
 

Vendí ne Konceptin Strategjik: 
 
5.2.3.3/5.2.3.4 

Propozues 
Keshilli i Qarkut Shkoder 
Komunat e Qarkut Shkoder 
Bashkia Shkodër, Bashkia Koplik, Bashkia Pukë, Bashkia 
Vau Dejës.  

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Ky projekt lidhet me nevojat për ekzistencën e objekteve higjeno-sanitare në ambjentet publike. Objekte higjeno-
sanitare janë një domosdoshmërinë ditët tona. Për këtë synohet ngritja e objekteve të tilla në disa njësi të qeverisjes 
vendore. 

Objektivat 
 
I pergjithshem: 
Permiresimi i sherbimit shendetesor rajonal 
Specifik: 
- Zgjerimi i shërbimeve sanitare 
- Ndërtimi i objekteve higjeno-sanitare në zonat e shënjestruara 

Akivitete: 
 
- Konsultimi gjitheperfshires me Qeverisjen Vendore dhe me Strategjite e Zhvillimit te Komunave e Bashkive ne 

raport me Standardet EU te Sherbimit Shendetesor. Konsultimi me Agjencite e zhvillimit. 
- Shkrimi i projektit 
- Miratimi i lejes së zhvillimit 
- Zbatimi i projektit 

Rezultatet e pritura:  
 
- Shërbime sanitare të zgjeruara 
- Objekte kujdesi e sherbimi shendetesor të ndërtuara 

dhe te pajisura 

Përfituesit: 
 
Te gjithe qytetaret 

Aktorët e mundshëm:  
 
Komuna 
Ministritë e linjës 
Agjensia rajonale e mjedisit 
Drejtoria e shëndetit 
NGO 

Kontributet e mundshme në projekt: 
 
Qeveria 
Bashkitë përkatëse 
Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve 

Kosto  
 
 600 000 EURO                                                          

Personi i kontaktit i komunës për projektin: 
      
Kryetar i Këshillit të Qarkut 

Kohëzgjatja/Koha e zbatimit: 
 
 

Monitorues 
 
Keshilli i Qarkut Shkoder 



 

 

 

Titulli i Projektit 
 
Së bashku për një energji të rinovueshme kompetitive në 
Ballkan 

Vendi ni Konceptin Strategjik: 
 
5.2.4.1 

Propozues 
Qarku Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Energjia e rinovueshme paraqet një trend bashkekohor dhe inovacion. Njëkohësisht dihet se politikat e energjisë së 
rinovueshme rregullohen nga qeveria qendrore dhe ministritë përkatëse. Pavarësisht nga kjo qarku do luaj rolin e tij ne këto 
fusha, qe janë:     

 sensibilizimi & përfshirjen e aktorëve kombëtar dhe rajonal, strukturave menaxhuese, grupeve të shënjestruara, 
biznesit vendas e të huaj në mbështetje të energjisë së rinovueshme  

 lobingut për harmonizimin e politikave rajonale me plan-ndërhyrjet e programeve të ndryshme të donatorëve në 
fushën e energjisë së rinovueshme 

Për implementimin e këtij projekti dhe aktiviteteve që kjo synon të realizojë, është menduar të ngrihen grupe pune për 
energjinë e rinovueshme dhe koordinim me nivelin kombëtar 
Për të realizuar një projekt të tillë është menduar krijimi i një rrjeti të energjisë së rinovueshme. Ky rrjet do të luajë rolin e 
sensibilizuesit dhe lobuesit për energjinë e rinovueshme. 

Objektivat 
 
I përgjithshëm: 
Zhvillimi i vetëdijes dhe kapaciteteve teknike për burimet alternative të energjisë dhe efiçencën e energjisë 
I veçante: 
- Krijimi i rrjetit rajonal të ekspertëve në fushën e energjisë së rinovueshme 
- Sensibilizimi dhe përfshirja e aktorëve kombëtar dhe rajonal 
- Lobingu për harmonizimin e politikave rajonale me plan-ndërhyrjet e programeve të ndryshme të donatorëve në 

fushën e energjisë së rinovueshme 

Aktivitete: 
 
Shkrimi i projektit 
Krijimi i rrjetit 
Takime sensibilizuese e lobingu 
Tavolina të rrumbullakëta me ekspertë për energjinë e rinovueshme 

Rezultatet e pritura:  
 
Krijimi i rrjetit të ekspertëve në fushën e energjisë së 
rinovueshme 
Sensibilizimi 
Lobingu 

Perfituesit: 
 
Banorët e Qarkut Shkodër 
 

Aktoret e mundshëm:  
 
 
Ministria e linjës 
Donatore të huaj 

Kontributet e mundshme në projekt: 
 
Këshilli i Qarkut Shkodër 
Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve 
 

Kosto   100,000  
 

Personi i kontaktit i komunës për projektin: 
      
Z.Gjovalin Kolombi, Kryetar i Këshillit të Qarkut Shkodër 

Kohëzgjatja/Koha e zbatimit: 
 
12 muaj 

Monitorues 
 
Keshilli i Qarkut Shkoder 
 



 

Titulli i Projektit 
 
Prodhimi dhe marketingu i materialeve promovuese për 
turizmin familjar 

Vendi ne Konceptin Strategjik:  
5.3.1.5 

Propozuesi: Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Projekti synon zhvillimin e një sërë aktivitetesh te mbështetura për të promovuar turizmin familjar dhe një rritje ekonomike të 
qëndrueshme me bazë të gjerë të zonave rurale të rajonit. Gjallërimi i turizmit familjar do të  mund të sigurojë alternativa 
punësimi për banorët vendas dhe shtimin e numrit të turistëve të huaj. 
Krijimi i rrjetit të bashkëpunimit në mes stakeholderave/ furnizuesve turistikë të përfshirë në projekt,  procesi i kooperimit të 
tyre në këtë rrjet, do të forcojë bashkëpunimin e tyre dhe do të ndihmojë në promovimin e produktit turistik të krijuar përmes 
fushatave të marketingut, pjesëmarrjes në panaire rajonale dhe ndërkombëtare. 
  

Objektivat 
 
I përgjithshëm  
 
Të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës së komunitetit lokal. 
Të kontribuojë në vlerësimin e trashëgimisë socio kulturore të komunitetit. 
 
I Veçante 
 
Të krijojë iniciativa të përbashkëta për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit familjar. 
Të promovojë produktin turistik të krijuar.  

Aktivitete: 
 

 Inventarizimi dhe vlerësimi i resurseve të zonave të përfshira në projekt për zhvillimi e produktit turistik. 

 Fushatë sensibilizuese me banorët e zonës mbi rëndësinë e krijimit të rrjetit të bashkëpunimit. 

 Trajnime për ngritjen e kapaciteteve për ofruesit e mundshëm të shërbimeve turistike. 

 Studim tregu 

 Mbledhja e të dhënave për krijimin e produktit. 

 Pjesëmarrje në panaire rajonale për marketingun e destinacionit 

Rezultatet e pritura:  
 
Hartëzimi i stakeholderave potenciale te fushës se turizmit, 
kooperimi dhe procesi i përfshirjes se tyre ne rrjet. 
 
Krijimi i rrjetit të bashkëpunimeve lokale përmes “ 
furnizuesve turistikë “ (shërbime turistike, produkte 
tradicionale). 
 
Krijimi i paketave të integruara me qëllim promovimin e 
turizmit familjar. 
 
Fushata marketingu. 

Përfituesit: 
 
Direkt   
Prodhuesit lokale te përfshirë në projekt 

 
Indirekt 

 
Banorët e zonës 

Partneret implementues:  
K.Q.Sh, komunat dhe bashkitë  

Kontributet e mundshme ne projekt: 
DHTI, Universiteti, OJF 

Kosto    30.000                              

Kohëzgjatje 
18 muaj 

Monitorues 
K.Q.SH 



 

Titulli i Projektit 
 
Mbështetje të prodhuesve lokalë në marketingun e 
produkteve vendase 

Vendi ne Konceptin Strategjik:  
5.3.2.5 

Propozuesi: Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Projekti synon të mbështesë prodhuesit lokalë në ngritjen e kapaciteteve dhe transmetimin e  njohurive mbi cilësinë dhe 
përmirësimin në të gjitha nivelet të rrjetit të produkteve lokale, përmes mbështetjes në ngritjen e strukturave furnizuese të 
tregut, iniciativave për cilësi, fushata promovuese për prodhimet vendore  
 

Objektivat 
 
I përgjithshëm  
Të përmirësojë  marketingun e prodhimeve bujqësore lokale brenda dhe jashtë vendit dhe të kontribojë  në zhvillimin 
ekonomik të zonave rurale.” 
 
I veçante 

 
Të përforcojë shërbimet informuese të tregut dhe përmirësojë qasjen në treg për prodhuesit lokalë. 
 
Të mundësojë  programe të mëtejshme për sigurim të kualitetit e prodhimeve lokale dhe  
Si dhe të zhvilloje skema për promovim të markës rajonale. 
 

 
Aktivitete: 
Grumbullimi i të Dhënave dhe Hulumtimi i Tregut dhe I sektorit të bujqësisë 
Zhvillimi i sesioneve trajnuese,programeve këshilluese  
Studim mbi aktivitetet e tregut, periudhës pas prodhimit dhe vlerës së shtuar. 
Shpërndarja e fletushkave rekomanduese përmbledhëse në lidhje me marketingun bujqësor dhe tregjet 
takime të përbashkëta në mes të tregtarëve, përpunuesve dhe fermerëve. 
Përpunimi i rregullave formale për një marketing te standardizuar ne nivel rajonal. 
 

Rezultatet e pritura:  
 
Një sektor agrobiznesi i informuar më mirë, më i 
vetëdijshëm për tregun dhe më konkurrues 
Mundësi të përmirësuara të tregut për prodhuesit 
 
Përmirësimi i Kapaciteteve në nivelin e prodhuesve 

Përfituesit: 
Direkt   
Prodhuesit lokale te përfshirë në projekt 

 
Indirekt 

 
Banorët e zonës 

Partneret implementues:  
 
K.Q.Sh, komunat dhe bashkitë, DBU 

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 
DHTI, Universiteti 

Kosto  
 
                   70.000 euro                                         

Kohëzgjatje 
 
18 muaj 

Monitorues 
 
K.Q.SH 



 

Titulli i Projektit 
 
Vlerësimi ndërkufitari trashëgimisë natyrore dhe kulturore 
dhe krijimi i itinerareve të përbashkëta turistike 

Vendi ne Konceptin Strategjik:  
5.3.3.8 

Propozuesi: Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Projekti synon te promovoje studime dhe analiza me qellim vlerësimin e arkeologjisë, historisë dhe kulturës ne territoret 
ndërkufitare ne krijimin e një kuadri te trashëgimisë kulturore si ure lidhëse e bashkëpunimit ndërkufitar dhe te zhvillimit te 
qëndrueshëm lokal. 

Objektivat 
 
I përgjithshëm  
 
Të krijojë iniciativa të përbashkëta për zhvillimin e qëndrueshëm rajonal si një urë lidhëse për bashkëpunim ndërkufitar 

 
I veçante 
 
Të krijojë itinerare të përbashkëta dhe paketa të integruara turistike për stimulimin e shkëmbimit të vizitorëve në rajonet 
ndërkufitare 

 
Aktivitete: 
 

 Mbledhja e të dhënave dhe informacionit të nevojshëm për zonat e përfshira në projekt. 

 Analizë për përcaktimin e një kuadri të përmirësimit të menaxhimit të trashëgimisë kulturore. 

 dhe studim  

 Mbledhja e best practices te metodologjisë për krijimin e itinerareve turistike. 

 Mbledhje dhe takime me tour operatorët, agjencitë e udhëtimit dhe përfaqësues të tjerë të biznesit. 

 Analizë e tregut dhe kërkim 

 Përgatitja e materialeve të marketingut për botim 

 Capacity building ne zonat ndërkufitare 

 Konferencë për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet stakeholderave te përfshire ne projekt dhe ndërmarrjen e 
veprimeve të përbashkëta në të ardhmen.  

Rezultatet e pritura:  
 

1. Krijimi i një informacioni baze korrekt dhe te 
azhurnuar me te gjitha te dhënat e territorit te 
zonave ndërkufitare te përfshire ne projekt, i cili 
do te shërbeje për përcaktimin e profilit turistik te 
tyre. 

2. Publikimi i guidave (itinerareve turistike, 
programeve te përbashkëta) duke u bazuar ne 
metodologjinë dhe best practise te vendeve te 
zhvilluara. 

3. Vendosja ne rrjet e te gjithë stakeholderave ne 
fushën e turizmit ne zonën e përfshire ne projekt 

Përfituesit: 
Direkt   
Ofruesit e shërbimeve/ përfaqësues të administratës lokale 
dhe biznesit të trajnuar 

 
Indirekt 

 
Komuniteti i zonave të përfshira në projekt 

 
 
 
 

Partneret implementues:  
 
K.Q.SH, komuna/bashki; Universiteti, Teuleda  

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 
Ente publike dhe private/ OJF, 

Kosto   150.000  

Kohëzgjatje 
 
24  muaj 

Monitorues 
K.Q.SH 
 



 

Titulli i Projektit 
 
Vlerësimi i gjendjes së zonave të mbrojtura në rajon dhe 
krijimi i një data base për  hartimin e planeve menaxhuese 
specifike. 
 

Vendi ne Konceptin Strategjik:  
5.3.4.2 

Propozuesi: Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
Praktikat rajonale tregojnë se menaxhimi i zonave të mbrojtura është një proces i vështirë dhe I vazhdueshëm që kërkon 
bashkëpunimin e shumë aktorëve të territorit me komunitetin që jetojnë pranë këtyre zonave. 
Vlerësimi I gjendjes aktuale, studimi dhe analiza e resurseve të këtyre zonave, do të  ndikojnë në përmirësimin e  ruajtjes së 
biodiversitetit dhe menaxhimit të qendrueshëm të tyre.Forcimi në masë të gjerë të kuadrit rregullator dhe kapaciteteve në 
nivel local, vlerësimi specifik i këtyre zonave, nxitja e futjes së instrumentave alternative të planifikimit që nxisin pjesëmarrjen 
publike në menaxhimin e integruar dhe zhvillimin e zonave të mbrojtura me  burimeve e tyre, do të jenë bazë për hartimin e 
planeve menaxhuese lokale specifike për secilën zonë në vecanti dhe implementimin e mekanizmave administrativ ne nivelin 
komunal lidhur me to. 

Objektivat 
 
I përgjithshëm  
Të forcohet menaxhimi efektiv i Zonave te Mbrojtura ekzistuese dhe pergatitja e kushteve për zgjerimin gradual te tyre si një 
vlere e shtuar për Turizmin 
 
I veçante 
Të rrisë ndërgjegjësimin publik  mbi rëndësinë e ruajtjes dhe manaxhimit të zonave të mbrojtura.  
 
Të vlerësojë dhe të hartëzojë zonat e mbrojtura në rajon me vecoritë e tyre specifike  

 
Aktivitete: 
Organizimi i aktiviteteve  sensibilizuese ne kuader te diteve mjedisore dhe rëndësisë së mbrojtjes së zonave të mbrojtura. 
Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve nga institucionet monitoruese. 
Krijimi i një modul trajnimi për administratën vendore. 
Perpunimi i rezultateve dhe hartimi i konkluzioneve perkatese mbi gjendjen e zonave të mbrojtura në rajon. 
Ëorkshop-e trajnues per raportimin ne CDDA (Database-in e perbashket te Zonave te Mbrojtura) dhe per identifikimin e zonave 
me interes te veçante ruajtje.  

Rezultatet e pritura:  
 
Komunitet i sensibilizuar mbi rëndësinë e mbrojtjes së 
zonave të mbrojtura 
Krijimi i database për hartimin e planeve menaxhuese 
Krijimi I një udhëzuesi për përgatitjen e planeve menaxhuese 
të zonave të mbrojtura. 

Perfituesit: 
Direkt   
përfaqësues të adminitratës lokale dhe biznesit të trajnuar 

 
Indirekt 

 
Komuniteti i zonave të përfshira në projekt 

Partneret implementues:  
 
K.Q.SH, komuna/bashki; Teuleda, DHT 

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 
Ente publike dhe private/ OJF, Universiteti 

Kosto 90.000  

Kohëzgjatje 
 
18  muaj 

Monitorues 
K.Q.SH 
 



 

Titulli i Projektit 
Trajnim rajonal mbi standardet e projektimit 

Vendi ne Konceptin Strategjik: 
 
5.4.1.3 

Propozuesi:  
 
Këshilli i Qarkut 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Përshkrim i shkurtër i projektit: 
Ky projekt do të nxisë rritjen e nivelit te administratës se Këshillit te Qarkut dhe aktoreve te tjerë rajonale  nëpërmjet krijimit 
dhe forcimit të grupeve të vlerësimit te projekteve Gjithashtu, projekti do të krijojë një bashkëpunim më aktiv midis pushtetit 
vendor në Shkodër dhe instrumenteve te tjerë të rendsishem ne nivel rajonal . Nëpërmjet këtij trajnimi do të synohet krijimi i 
një modeli të monitorimit dhe përgatitjes për te përmbushur hapat e një thirrje për projekt propozime .  

Objektivat 
- I përgjithshëm 
Te kontribuoje ne rritjen e kapaciteteve se administratës ne përmbushjen e paketave te aplikimit ne standardet e kërkuara nga 
BE.  
- I veçante 
- Realizimi i një programi trajnimi ne përshtatje me standarde te BE 

Aktivitete: 
1. Njohja me potencialet rajonale 
2. Identifikimi i rreziqeve ne përmbushjen e objektivave te qendrushem 
3. Njohja me iniciativa nder-rajonale  
4. Realizimi i një pakete aplikimi duke ndjekur hapat e nevojshme 

Rezultatet e pritura:  
 

1. Konsolidimi i njohurive ne lidhje me iniciativat 
nder-rajonale 

2. Përvetësimi i metodave koherente ne kuadër te 
aplikimeve me karakter rajonal dhe me gjere.  

Përfituesit: 
 
Direkt  
Indirekt 

Partneret implementues:  
 

1. Këshilli i Qarkut 
2. Njësite e qeverisjes vendore 
3. Agjenci Zhvillimi 
4. Organizata ndërkombëtare 

 

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 

1. Ministria e Integrimit 
2. Agjenci Zhvillimi 
3. Qendra Trajnuese EU 

 
 

Kosto  
10.000  

Kohëzgjatje   
 
 
 6 Muaj  

Monitorues 
 
 



 

Titulli i Projektit 
Workshop rajonal mbi shpjegimin e MDG, CARDS, ERDF 

Vendi ne Konceptin Strategjik: 
 
5.4.2.3 

Propozuesi:  
 
Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Ky projekt do të nxisë rritjen e nivelit te administratës se Këshillit te Qarkut she aktoreve te tjerë rajonale  nëpërmjet 
informimit te aktoreve te ndryshëm rajonale mbi dokumente dhe iniciativa te ndryshme strategjike te cilat kane si objektiv te 
prekin tendencat e zhvillimit ekonomik dhe social me karakter global dhe rajonal. Gjithashtu, ky workshop do të krijojë një 
ndërlidhje me konkrete ne mes aktoreve rajonale brenda kufirit dhe jashtë kufirit për te kuptuar me shume rolin e secilit ne 
kuadrin e iniciativave te sipërpërmendura siç janë : MDG, CARDS, ERDF etj. Nëpërmjet këtij workshopi do të synohet krijimi i 
një tradite te informimit dhe ndërgjegjësimit te institucione me dokumente te rëndësishme strategjike.  

Objektivat 
 
- I përgjithshëm 
Te kontribuoje ne rritjen e niveli te informimit  te pushteteve vendore dhe institucione te tjera me karakter rajonal me 
dokumente te rëndësishëm strategjike.  
- I veçante 
- Realizimi i një programi informues me dokumente te  rëndësishëm strategjike si: ERDF, CARDS, MDG etj.  

Aktivitete: 
 

1. Analize e territorit 
2. Furnizim i partnereve me dokumente te  rëndësishëm strategjike  
3. Diskutohen Objektivat e dokumenteve strategjike ne nivel rajonal, sqarohen dhe formalizohen pritmerite.  
4. Shpjegimi i detajuar i përmbajtjes dhe efektit te këtyre dokumenteve ne nivel rajonal 

Rezultatet e pritura:  
 

1. Konsolidimi i njohurive ne lidhje me iniciativat 
nder-rajonale 

2. Përvetësimi i objektivave dhe përgatitja për zbatim 
i këtyre objektivave ne nivel rajonal.  

Përfituesit: 
 
Direkt : Qeverisjet Vendore 
               Institucione Qendrore ne nivel vendor            
 
Indirekt: Komuniteti i rajonit te Shkodrës  

Partneret implementues:  
 

1. Këshilli i Qarkut 
2. Njësite e qeverisjes vendore 
3. Agjenci Zhvillimi 
4. Organizata ndërkombëtare 

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 

1. Universiteti Shkodër 
2. Ministria e Integrimit 
3. Agjenci Zhvillimi 
4. OJF 

Kosto    10.000 
 

Kohëzgjatje   
 
6 Muaj  

Monitorues 
 
Administrata e Qarkut 



 

Titulli i Projektit 
 
Hartimi i një Manuali për Konsulence dhe Monitorimin 

Vendi ne Konceptin Strategjik: 
 
5.4.3.4 

Propozuesi:  
 
Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Ne kuadër te projektit do te  organizohen takime të ndryshme me aktore rajonale dhe ndërkombëtare për të shqyrtuar 
strategjitë rajonale të zhvillimit dhe procesin që çoi në to dhe të përqendrohet në zhvillimin e treguesve baze dhe objektivat 
gjatë viteve për të matur progresin e politikave kombëtare dhe rajonale. 
Hartimi i  Manualit te  Trajnimit për konsulences dhe  monitorimin  me mjete vlerësimi për zhvillimin kombëtar / rajonal të 
bazuar në  SKZHR dhe SKZHI-së bashku me modulet e trajnimit do te  konsultohet me dokumente te UNDP-së deri në një draft 
përfundimtar; 
Manuali i trajnimit do te  hartohet në përputhje me nevojat e pjesëmarrësve, si dhe kërkesave të aktoreve aktive ne territor. .  

Objektivat 
- I përgjithshëm 
Te kontribuoje ne rritjen e nivelit te monitorimit dhe konsulences për proceset e strategjive dhe hartimit te projekteve ne nivel 
rajonal 
- Specifik 
- Realizimi i një manuali eficient dhe praktik ne kuadër për monitorim dhe konsulenca  

Aktivitete: 
1. Ndërtohet procesi me pjesëmarrje për përcaktimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave të zhvillimit; 
2. Përcaktohet rëndësia dhe  treguesit e ndërmjetme dhe përfundimtare, se si ata janë të vendosur dhe si do të 

monitorohen; 
3. Planifikohet skema e buxhetit publik dhe shpërndarja e shpenzimeve sipas sektorëve (ndjekja e shpenzimeve 

publike) 
4. Fillon përdorimi i raporteve si një mjet për të matur nevojat e publikut për ofrimin e shërbimeve publike; 
5. Ndërmerren studimet e rasteve / shembuj për proceset monitorimit dhe pjesëmarrjes;. 

Rezultatet e pritura:  
 

1. Ndërtimi i skemës se funksionit te një procesi për 
monitorimin dhe konsulences ne kuadër te 
proceseve te hartimit te strategjive dhe projekteve 
ne nivel rajonal 

2. Hartimi i një dokumenti ne formën e një manuali i 
cili do te jete udhërrëfyesi institucional ne procesin 
e monitorimit dhe konsulences.  

Përfituesit: 
 
Direkt : Administrata lokale 
 
 
Indirekt: Komuniteti i rajonit te Shkodrës  

Partneret implementues:  
 

1. Këshilli i Qarkut 
2. Njësite e qeverisjes vendore 
3. Agjenci Zhvillimi 
4. Organizata ndërkombëtare 

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 

1. Ministria e Pushtetit Vendor 
2. Agjenci Zhvillimi 
3. Universiteti i Shkodrës 
4. OJF 

Kosto    20.000 

Kohëzgjatje   
6 Muaj  

Monitorues 



 

Titulli i Projektit 
 
Promovim i pjesëmarrjes qytetare ne sektorin OJF, 
Përzgjedhja e Fushave te bashkëveprimit me Këshillin e 
Qarkut. 

Vendi ne Konceptin Strategjik: 
 
5.4.4.1 
 

Propozuesi:  
 
Këshilli i Qarkut Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Përzgjedhja behet duke përputhur fushën e interesit te OJF me një nga Fushat e Zhvillimit Strategjik rajonal qe ne mënyre 
sintetike përfaqësohet nga synimet ne Konceptin Strategjik te Zhvillimit te Qarkut Shkodër. 
Krijimi dhe forcimi i kapaciteteve institucionale brenda organizatave të shoqërisë civile në 
fushën e menaxhimit të burimeve, identifikimit të nevojave dhe dizenjimit të ndërhyrjeve 
adekuate, transparencës, i adresohet veçanërisht ndërtimit të marrëdhënieve efektive brenda saj si dhe me segmente të tjera 
të shoqërisë si politika, shteti, biznesi dhe media. Grupet sociale të organizuara duhet të ndërveprojnë dhe të marrin pjesë 
aktivisht në vendimmarrje si garanci për krijimin e një shteti të qëndrueshëm ligjor e të drejtë. Nëpërmjet kësaj krijohet një 
vlerë e shtuar në adresimin e problemeve më të spikatura të shoqërisë shqiptare si barazia gjinore, të drejtat e njeriut, 
degradimi i ambientit, korrupsioni, shërbimet publike.  

Objektivat 
- I përgjithshëm 
Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve institucionale te shoqërisë civile për të fuqizuar angazhimin 
qytetar dhe përgjegjshmërinë sociale nëpërmjet implementimit të modeleve të suksesshme të aksionit qytetar dhe promovimit 
marrëdhënieve efektive me shtetin dhe politikën.  
- I veçante 
Sinkronizimi i objektivave dhe bashkërendimi me organizatat jo fitim prurës ne hartimin e projekteve me rendësi strategjike. 
Promovimi dhe rritja e qendrueshmerise se sektorit se shoqërisë civile dhe transferimi i pronësisë se shoqërisë civile nga 
donacionet e huaja ne burimet lokale. 

Aktivitete: 
1. Sinkronizimi i objektivave dhe bashkërendimi me organizatat jo fitim prurës ne hartimin e projekteve me rendësi 

strategjike. 
2. Promovim i Debatit Politik si mjet i rëndësishëm i Qytetarisë Aktive me pikësynim rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë 

civile & qytetarëve në debat. 
3. Promovim i pavarësisë së OJF nga politika si një parim i rëndësishëm për oponencë dhe përfaqësim të interesave të 

qytetarëve dhe grupimeve të ndryshme në vendimmarrje. 
4. Promovimi i Forcimit dhe institucionalizimit te marrëdhënieve shtet-shoqëri civile si dhe bashkëpunimit shoqëri 

civile-sektor privat, si një marrëdhënie që lehtëson mobilizimin e burimeve financiare lokale nga OJF- 

Rezultatet e pritura:  
 

1. Forcim i kapaciteteve të brendshme të shoqërisë 
civile në nivel organizativ, advokues, monitorues 
dhe lobues që ndikojnë në hartimin e politikave 
me impakt në plotësimin e nevojave të publikut. 

2. Rritje e pjesëmarrjes dhe besimit të qytetarëve në 
iniciativat e shoqërisë civile për nxitjen e 
performancës demokratike të institucioneve në 
favor të qytetarëve. 

3. Pjesëmarrje publike dhe angazhim qytetar më i 
madh në proceset vendim-marrëse në jetën 
komunitare. 

4. Rritje e pavarësisë së shoqërisë civile nga politika 
dhe forcimi i integritetit dhe besueshmërisë në 
publik.  

Përfituesit: 
 
Direkt : Administrata lokale 
 
 
Indirekt: Komuniteti i rajonit te Shkodrës  

Partneret implementues:  
 

1. Këshilli i Qarkut 
2. Njësite e qederosjes vendore 
3. Agjenci Zhvillimi 
4. Organizata ndërkombëtare 

Kontributet e mundshme ne projekt: 
 

1. Ministria e Pushtetit Vendor 
2. Agjenci Zhvillimi 
3. Universiteti i Shkodrës 
4. OJF 

Kosto   5.000 

Kohëzgjatje   
6 Muaj  

Monitorues 
CSDC 



Titulli i Projektit 

Aftësim në anëtarësimin vullnetar te grupeve civile te 

shpëtimit nga situatat emergjente 

Vendi ne Konceptin Strategjik: 

5.5.1.3 

Propozues 

Komunat e Zonave të Përmbytura  

 

 

Përshkrim i shkurtër i projektit 

 

Komuna e Dajçit, Velipojës, Ana Malit, Oblikë etj,  ka përjetuar një situatë kritike përmbytjesh. Në këtë situatë të 

krijuar komuniteti i zonave të përmbytura u gjend i paorganizuar për të përballuar situatën  duke u pasuar nga dukuri 

të pasigurisë për jetën e tyre, pasiguri për pasurinë dhe humbjen e gjësë së gjallë.  

Situata megjithëse u përballua pa humbje në njerëz ngjalli panik dhe në raste të veçanta edhe çorientim  

Për të reduktuar fenomene të tilla dhe për lënien e hapësirave të punës në aspekte të tjera për administratën eksperte 

të emergjencave, nevojitet të krijohet grupi vullnetar civil me anëtarë nga  komunitetet e zonave të identifikuara në 

rrezik përmbytjesh dhe të bëhet kualifikimi i këtyre grupeve vullnetare duke nxitur edhe ndërveprimin mes tyre.  

Për realizimin e këtij projekti, ngritjen e target grupit dhe identifikimin e tyre, si dhe kualifikimin e mëtejshëm me 

metodologji dhe teknika bashkëkohore në raste emergjente është menduar të angazhohen kapacitete njerëzore lokale 

(Kryepleqtë e fshatrave, këshillat e komunave si dhe staf lokal), te si urohen asete të përhershme dhe logjistikë në 

përdorim të këtyre grupeve. Këto grupime do të trajnohen nga specialistë me përvoje relevante në ofrimin e 

kualifikimeve të grupeve vullnetare.  

Objektivat 

I përgjithshëm: 

Krijimi i grupeve vullnetare civile do të ndërgjegjësojë më shumë komunitetin për përfshirjen e tij në ofrimin e 

kontributit të tyre për mbrojtjen e cilësisë së jetës.  

 

I veçante: 

Grupi i përhershëm vullnetar nënkupton Identifikimin dhe ngritjen e grupeve civile si dhe  kualifikim sistematik të 

anëtarëve në mënyrë që të dijë të parandalojë dhe përballojë situatat emergjente dhe të ofrojë shërbimin e duhur 

komunitetit në të tilla situata  

Aktivitete 

 Shkrimi i projektit 

 Ngritja e grupit të punës për kualifikimin e grupit vullnetar 

 Shkëmbime ”study tours” 

 Botime  

 Trajnime 

 



Rezultatet e Pritura 

 

Krijimi i grupeve te përhershme vullnetare civile si dhe 

kthimi i besimit tek  komuniteti 

Përfituesit 

 

Komunitetet e zonave të përmbytura 

Aktorët e mundshëm 

 

Pushteti lokal 

KQSH 

Prefektura 

Donatorë 

Kontributet e mundshme në projekt 

 

Specialistët e Komunës 

Specialistët  nga Prefektura 

Vullnetare Ndërkombëtare 

 

 

Kosto  20 000  

Personi i Kontaktit i komunës për Projektin 

Titullari 

Kohëzgjatja/Koha e zbatimit 

8 muaj 

Monitorues 

Këshilli i Qarkut Shkodër 

 

 



 
 

Titulli i Projektit 
 
KRIjimi i STAfit  Lokal – rajonal teknik për shkrim dhe zbatim 
projektesh teknike 
 
KRISTAL 
 

Vendi ni Konceptin Strategjik: 
 
5.5.2.3 
 

Propozues 
Qarku Shkodër 
 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Sigurimi i kapacieteteve për projekte teknike në nivel lokal do të parashikojë përthithjen e personelit inxhiniero teknik 
ekzistues, ofrimin e kualifikimeve të mëtejshme në lidhje me shkrimin dhe zbatimin e projekteve teknike bazuar edhe në 
shkëmbimin e eksperiencave në vendet që kanë eksperiencë në këtyë fushë 
 

Objektivat 
 
I përgjithshëm: 
Ruajtja e kapaciteteve vendase njerzore dhe zhvillimi i tyre bashkëkohor për zbatimin e projekteteve teknike  në standarte 
cilësore e bashkëkohore 
 
I Veçante: 
- Krijimi i stafit  rajonal të ekspertëve në fushën e shkrimit dhe zbatimit të projekteve teknike 
- Sensibilizimi dhe përfshirja e personelit inxhiniero- teknik vendas 

 

Aktivitete: 
 
Shkrimi i projektit 
Krijimi i stafit 
Takime sensibilizuese e lobingu per perfshirjen e kesaj kategorie 
Tavolina të rrumbullakëta me ekspertë per shkrimin e projekteve teknike dhe hartimi i programit te trajnimeve 

Rezultatet e pritura:  
 
Stafi i krijuar i qëndrueshëm 

Perfituesit: 
 
 
Banorët e Qarkut Shkodër 
 

Aktorët e mundshëm:  
 
 
Ministria e linjës 
Donatore të huaj 
Agjensite e huaja  
 

Kontributet e mundshme në projekt: 
 
Këshilli i Qarkut Shkodër 
Drejtoria e Hartimit dhe Monitorimit të Projekteve 
 

Kosto  
 
100 000 EURO                                                          

Personi i kontaktit i komunës për projektin: 
      
Z.Gjovalin Kolombi, Kryetar i Këshillit të Qarkut Shkodër 

Kohëzgjatja/Koha e zbatimit: 
 
12 muaj 

Monitorues 
 
Këshilli i Qarkut Shkodër 
 



 
 

Titulli i Projektit 
 
Masterplan rajonal i zhvillimit te qëndrueshëm në zonat e 
dëmtuara  

Vendi në Konceptin Strategjik: 
 
5.5.3.5 
 

Propozues 
Qarku Shkodër 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Përvojat e kaluara deri tani në zonat e synuara, nxjerrin si nevojë imediate parashikim për ndërhyrje shumëdimensionale me 
objektiv normalizimin e jetës dhe nxitjen e zhvillimit nëpërmjet marrjes së masave të studiuara. Me këtë nënkuptohet hartimi i 
një masterplani, i cili duke marrë parasysh zhvillimet e deritanishme, përvojat dhe traditën, kapacitetet në resurse natyrore, 
kapacitetet njerzore të japë drejtimet afatgjatë të zhvillimit të këtyre zonave.  

Objektivat 
 
I përgjithshëm: 
Të krijohet bazë për ndërhyrje të studiuara afatgjatë në fusha të ndryshme të zhvillimit të zonave në rrezik përmbytje 
 
I veçante: 
- Eliminimi i ndërhyrjeve abuzive, disiplinimi i ndërhyrjeve me ane te masterplanit 
- Sensibilizimi dhe përfshirja e komunitetit në zbatimin e planeve në bashkëpunim me administratën publike 

Aktivitete: 
 
Shkrimi i projektit 
Krijimi i stafit 
Takime me objekt evidentimin e projekteve ekzistuese dhe krijimi i database 
Mobilizimi i grupeve të fushave të ndryshme 
Hartimi i studimit 
Hartimi i planimetrive 
Aprovimi i studimit 

Rezultatet e pritura:  
 
Masterplani hartohet si dokument baze per ecurine e 
zhvillimit 

Përfituesit: 
 
Banorët e Qarkut Shkodër 
Komuniteti i biznesit 
Turistet 

Aktorët e mundshëm:  
 
Këshilli i Qarkut Shkodër 
Komunat dhe bashkitë e përfshira 
Ministria e linjës 
Donatore të huaj 
Agjensite e huaja  

Kontributet e mundshme në projekt: 
 
Këshilli i Qarkut Shkodër  
(Drejtoria e Zhvillimit, Urbanistikës,Drejtoria e Hartimit dhe 
Monitorimit të Projekteve) 
Institute projektimi  
Universiteti 

Kosto  25,000  

Personi i kontaktit i komunës për projektin: 
 
     Kryetar i Këshillit të Qarkut Shkodër 

Kohëzgjatja/Koha e zbatimit: 
 
24 muaj 

Monitorues 
 
Këshilli i Qarkut Shkodër 



 

Titulli I Projektit 
 
Hartimi i  studimeve  për zgjidhjet hidrologjike për nyjën 
ujore  Shkodër 

Vendi ne Konceptin Strategjik: 
 
Masa 5. 5. 4.2 

Propozues 
 
Qarku i Shkodrës 

Përshkrim i shkurtër i projektit: 
 
Në territorin e Qarkut Shkodër janë prezent dhe paraqesin rrezik për jetën e njerëzve dhe ka ndikim negativ në  zhvillimin 
ekonomik fenomeni i përmbytjeve. Nyja hidrologjike e Shkodrës përballon shkarkimin e ujërave të një kompleksiteti ujor të 
gjerë, baseni ujëmbledhës i të cilave i kalon 22 000 km

2
. 

Ekzistojnë studime dhe gjithashtu janë implementuar  ndër vite vepra hidroteknike për rregullimin e rrjedhave dhe kullimin e 
tokave. 
Në kushtet e reja natyrore dhe sociale është e nevojshme të hartohen studime të tjera për menaxhimin e ujërave jo vetëm për 
zvogëlimin e dëmeve nga përmbytjet , por dhe shfrytëzimin e këtij resursi në kuadër të zhvillimit ekonomik në mënyre më 
konsistente dhe maksimale të mundshme. 
Studimi i situatës dhe Vlerësimi për studime të tjera është një domosdoshmëri që do i paraprijë  ndërmarrjes se fizibiliteteve 
dhe hartimit të projekteve teknike me specifike në mënyrë prioritare. 
 

Objektivat 
 
I përgjithshëm: 
Krijim i një programi të përgjithshëm qe hap rrugën për programe dhe plane veprimi te mbështetura ne studime me efekt 
afatgjate 
I veçante: 
Hartimin e projekteve teknike te ndërlidhura 

Aktivitete: 
 

- Shkrimi i projektit 
- Ndërtim i grupeve të punës 
- Udhëtime studimore 
- Digjitalizim i të dhënave 
- Interpretim i të dhënave – Dinamika e nyjës ujore Shkodër 

Rezultatet e pritura:  
 

 Database i mjaftueshëm bashkëkohor si pikënisje 
për projekte teknike më specifike  

 Njihet dinamika e nyjës ujore Shkodër 

Përfituesit: 
 
Administrata publike 
Komuniteti i zonave te përmbytura 
Komunitet i biznesit 

Aktoret e mundshëm:  
 
Komuna e përmbytura 
Qeveria Shqiptare  
Donatorët e huaj 
Akademia e Shkencave 
Institutet kompetente 
KQSH 

Kontributet e mundshme në projekt: 
 
Ministritë e lejes 
Institutet shkencore 
universitetet 

Kosto  
 
400 000 Euro 

Personi i kontaktit i për projektin: 
  
Titullari i Akademisë se shkencave 

Kohëzgjatja/Koha e zbatimit: 
 
12 muaj 

Monitorues 
 
Akademia e Shkencave 
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