
Në bazë të nenit 20 paragrafi 1 alineja 3 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal (“Gazeta zyrtare e RM” nr.63/07, 187/13,
215/15)), neni 3 nga Rregullorja për punë e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Këshilli në seancën e

mbajtur në datë 02.02.2018 e miratoi këtë:

PROPOZIM - PLAN AKSIONAR VJETOR PËR VITIN 2018
PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM

TË RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR
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Plani aksionar për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor bazohet në parimet kryesore të përcaktuara në
dokumente strategjike nacionale, rajonale dhe në nivel komunal. Gjatë kësaj, angazhimet e institucionit dalin dhe janë të lidhura me realizimin
e Programit për zhvillim rajonal në rajonin planor Jugperëndimor. Në këtë dokument bazik për zhvillim të rajonit për periudhën 2015-2019 janë
përcaktuar qëllimet afatmesme, prioritetet dhe masat, me çka përmes këtij plani aksionar, përmes projekteve, rritet niveli i vetë realizimit të
Programit të rajonit planor Jugperëndimor.

Në këtë dokument janë paraqitur dhe projektet rajonale të cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor i dorëzoi deri te BZHR për
vitin 2018. Gjithashtu, pjesë përbërëse të këtij dokumente janë dhe projektet rajonale të cilat janë pjesë e Listës Vjetore për projekte për vitin
2018, dhe Qendra për zhvillim do t’i dorëzojë edhe në tjera institucione nacionale të cilat financojnë projekte përmes programeve të ndryshme
nga buxheti nacional.

Nga EU IPA1 komponentë 3 (Zhvillimi rajonal) në bashkëpunim me MAJPH realizohet projekt i madh rajonal nga fusha e infrastrukturës
komunale - ndërtimi i sistemit për trajtimin e ujërave të zeza në mikro rajonin e Kërçovës. Sistemi është ndërtuar deri në fund të vitit 2017 dhe
pritet që në mars të vitit 2018 të lëshohet në përdorim.

Në këtë dokument është vendosura një projekt i madh nga sfera e turizmit, të cilin Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e ka
dorëzuar deri tek Banka Botërore. Deri tani projekti i ka kaluar të gjitha fazat e evaluimit, ka mbetur vetëm faza finale. Mjetet janë sigurara nga
UE ndërsa menaxhohet nga Banka Botërore përmes Proektit për Konkurenc Lokale dhe Rajonale.

Pasi që ky është plan aksionar për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në të janë të përfshirë edhe projekte të
cilat i realizojnë komunat dhe subjekte të tjera si OJQ dhe të ngjashme të cilat janë në territorin e RPJP për të cilat QZHRPJP është e informuar.

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, gjatë vitit 2018 do të përgatisë dhe dorëzojë propozim projekte edhe tek donatorët
ndërkombëtar, veçanërisht për IPA bashkëpunim ndërkufitar (me Shqipërinë dhe Greqinë), UNDP, Agjencioni Zviceran për zhvillim dhe
bashkëpunim, BE, Banka Botërore dhe të tjera. Nëse përfundojnë të gjitha procedurat në kohë do të mund të fillojë realizimi i tyre gjatë vitit
2018.
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Qëllime Afatmesme 1: Ekonomi moderne rajonale e bazuar në teknologji të lartë dhe njohuri
Prioritet 1.2 Tërheqjen e investimeve në Rajon

Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
1.2.2 Promovimi i potencialit ekonimik të

rajonit
Zgjidhje inovative për
qasje më të mirë deri tek
shërbimet në nivel lokal –
aktivitet nga Programi i
RRZHIR

1.Furnizim publik
2. Përgatitja dhe publikimi i WEB
portalit për potencialet e
turizmit rural në RPJP
3. Organizimi i evenimentit për
promovimin e turizmit rural

6 muaj 140.643 QZHRPJP, NJVL, Biznes
sektori, OJQ-të nga
RPJP, MVL dhe UNDP

Prioritet 1.3 Fuqizimi i sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Rajon
1.3.3 Shfrytëzimi i programeve për

financim në sektorin NVM
Biznes Qendra për
mbështetje dhe shërbime
të biznes sektorit

1. Evenimente informativ e–
takime me biznis sektorin
2. WEB portal

3 muaj 50.000 QZHRPJP, NVM, NJVL
nga rajoni, MVL, UNDP

Prioritet 1.4 Qëndrushmëria e bujqësisë dhe zhvillimi rural
1.4.1 Përmirësimi i cilësisë dhe ofertës për

produktet bujqësore
Standardet Bujqësore dhe
Certifikatat, Ngritja e
Kapaciteteve për thithjen
e fondeve dhe Strategjitë
e Marketingut për
Mbështetjen e rritjes
Ekonomike dhe Tregtisë

1.Organizimi i trajnimeve dhe
shpërndarja e certifikatave
2.Promovimi dhe prezantimi i
rezultateve të projektit

12 muaj 5.953.200 Komuna e Dibrës, EU
IPA 2 CBC MK-AL

1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillimin rural Përpunimi i planeve
urbanistike për zonat e pa
banuara dhe fshatrat

Përpunimi i elaboratit dhe
bazave gjeodezike, Kushte për
planifikim të hapësirës, Plane
urbanistike për fshatra

6 muaj 4.236.200 QZHRPJ, MBPU-
AMBZHR, komunat e
Strugës, Debërcës,
Qendër Zhupës

1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillimin rural Urbanizimi dhe miratimi i
planeve urbanisitke për
fshatra

Përpunimi i elaboratit dhe
bazave gjeodezike, Kushte për
planifikim të hapësirës, Plane
urbanistike për fshatra

12 muaj 3.000.000 Komuna e Debrces

1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillimin rural Sanim dhe rikonstruktim
në objektin e vjetër të
komunës së Qendër
Zhupës

1. Furnizimi publik
2. Ndërhyrje ndërtimore
3. Vendosje në funksion

4 muaj 2.200.000 Komuna Qendra
Zhupë, MVL, BZHR
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Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
Prioritet 1.5 Zhvillimi i infrastrukturës transportuese dhe i komunikimit dhe përmirësimi i hapësirave

1.5.1 Ndërtimi, rekonstruktimi dhe
modernizimi i rrjetit rrugor

Ndërtimi i trotuareve dhe
rrugë për biçikleta
përreth Liqenit të Ohrit
dhe lumit Drin

1. Ndërtimi i pjesëve për rrugë
për biçikleta

12 muaj 46.394.761 QZHRPJ,NJVL,
AMBZHR, BE, Banka
Botërore, MVL, ME

1.5.1 Ndërtimi, rekonstruktimi dhe
modernizimi i rrjetit rrugor

Përmirësimi i
infrastrukturës rrugore në
RPJP përmes përpunimit
të dokumentacionit
teknik

1. Furnizimi publik
2. Përpunimi i projektit
infrastrukturor dhe bazik
3. Reviz. projektit inf. bazik
4. Elaborate gjeodezike
5. Elaborat për ndikimin në
mjedisin jetësor

10 muaj 3.355.817 QZHRPJ, Komuna e
Strugës, Ohrit,
Debërcës, Qendër
Zhupë, Dibër, Vevqan,
Makedonski Brod,
MVL, BZHR

1.5.1 Ndërtimi, rekonstruktimi dhe
modernizimi i rrjetit rrugor

Rekonstrumi I rrugëve në
Komunat e RPJP

1.Furinizim publik
2. Punime përgatitore,
intervenime në dysheme,
asfaltime/vendosje e shtresave
përfundimtare (asfalt, pllaka guri
dhe pllaka betoni) në rrugët e
parapara.

8 muaj 13.639.966 Komuna e Ohrit,
Qendër Zhupë,
Makedonski Brod,
MVL, BZHR

1.5.1 Ndërtimi, rekonstruktimi dhe
modernizimi i rrjetit rrugor

Ndërtimi i rrugëve të reja
në komunat e RPJP

1.Furnizim publik
2. Punime përgatitore,
intervenime në dysheme,
asfaltim/vendosje e shtresave
përfundimtare (asfalt, pllaka
guri)

8muaj 7.778.362 Komuna e Strugës,
Pllasnicës, Ohrid, MVL,
BZHR

Prioritet 1.5 Zhvillimi i infrastrukturës transportuese dhe i komunikimit dhe përmirësimi i hapësirave
1.5.2 Aplikimi i teknologjisë informatike -

komunikuese
Zhvillimi i turizmit i lidhur
përmes trashëgimis
kulturore

1. Mapimi i llojeve selektive të
turizmit
2. Përgatitja e tekstit, fotografive
dhe video materialeve
3. Krijimi i GIS platformës
hapsinore me mapim digjital

12 muaj 4.674.000 QZHRPJ, BB – PKLR,
NJVL, EU
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Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
1.5.2 Aplikimi i teknologjisë informatike -

komunikuese
Zhvillimi i turizmit i lidhur
përmes trashëgimis
kulturore

1.Përgatitja e një aplikacionit
softuerik për pasqyrim të të
dhënave për kioska turistike
dixhitale
2. Furnizimi dhe vendosja e
kioskave turistike digjitale

12 muaj 3.997.500 QZHRPJ, BB – PKLR,
NJVL, EU

1.5.2 Aplikimi i teknologjisë informatike -
komunikuese

Zhvillimi i turizmit i lidhur
përmes trashëgimis
kulturore

1. Furnizimi i paisjes digjitale
android – tablete me teknologji
3G/4G LTE
2. Furnizimi me paisje
harduerike ( lexues WiFi)
3. Furnizimi dhe instalim i
udhërrëfyesit digjital

12 muaj 6.150.000 QZHRPJ, BB – PKLR,
NJVL, EU

Qëllimi afatmesëm 2: Arsim i përshtatur për nevojat e zhvillimit ekonomik, social dhe mbrojtja shëndetësore, popullatën në rajon dhe krijimi i
kushteve për parandalimin e migracionit

Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
2.1.2 Krijimi i kushteve për hapjen e

paraleleve për arsim profesional
dhe institucioneve të arsimit të lartë
në pajtim me nevojat e tregut të
punës në të gjithë rajonin

Përmirësimi i efikasitetit
energjetik në objektet
shkollore

Rikonstruim i kulmit në
palestrten e shkollës në
SH.F ,,Penestija,, Dibër

12 muaj 1.953.000 Komuna e Dibrës,
BZHR, MVL

2.1.2 Krijimi i kushteve për hapjen e
paraleleve për arsim profesional
dhe institucioneve të arsimit të lartë
në pajtim me nevojat e tregut të
punës në të gjithë rajonin

Përmirësimi i efikasitetit
energjetik në objektet
shkollore

Sanimi dhe adaptimi i ndërtesës
shkollore në fshatin Mesheishtë

12 muaj 3.075.000 Komuna e Debërces,
BZHR, MVL
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Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
Prioriteti 2.2 Parandalimi i largimit të kuadrit profesional duke promovuar barazi më të madhe gjinore dhe kyçje në tregun e punës grupet e rrezikuara

2.2.2 Përfshirja e kuadrit të arsimuar dhe
profesional në planifikimin dhe
krijimin e perspektivave të zhvillimit
të RPJP

Dekata e përkatësis –
Festimi i ndryshmërive

1. Krijimi i brendit, përgatitja
teknike e softuerit për
platformën online dhe për
celular; 2. Dizajnimi dhe
ndërtimi i infrastukturës
interaktive – pika informative
3.Trajnim dhe edukim

12 muaj 6.233.107 LDA Strugë, NJVL, OJQ,
EU IPA 2 CBC MK-AL

2.2.2 Përfshirja e kuadrit të arsimuar dhe
profesional në planifikimin dhe
krijimin e perspektivave të zhvillimit
të RPJP

Monitorimi i principeve të
administratës publike në
ruatjen dhe sundimin e së
drejtës

1.Monitorimi i aktiviteteve
2.Analizë
3. Përgatitja e prezantimeve dhe
prezantimi i rezultateve

11 muaj 307.500 Qendra për
mbështetje dhe
zhvillim të bashkësive
Dibër, CUK

Prioritet 2.3 Përmirësimi i përfshirjes së familjeve me nevoja për programe sociale, mbulimin më të madh të fëmijëve parashkollor nga zonat rurale në
kopshte, si dhe përshtatja e programeve për mbrojtjen e të moshuarve

2.3.2 Përmirësimi i përfshirjes së fëmijëve
të moshës parashkollore në
kopshte, veçanërisht në zonat
rurale

Përshtatja e objekteve
me efikasitet energjetik
në RPJP

Rekonstruimi dhe izolimi i
pullazit në ÇF “Razvigorçe” në
Ohër

8 muaj 1.900.000 QZHRPJP, NJVL në
RPJP, MVL, BZHR

2.3.2 Përmirësimi i përfshirjes së fëmijëve
të moshës parashkollore në
kopshte, veçanërisht në zonat
rurale

Përshtatja e objekteve
me efikasitet energjetik
në RPJP

Zëvendësimi i dyerve dhe
dritareve, izolimi i tavanit,
rikonstruksioni i hapësirës për
manifestime në ÇF 8 Mars-
Flutura në Strugë

8 muaj 2.413.950 QZHRPJP, NJVL në
RPJP, MVL, BZHR

2.3.2 Përmirësimi i përfshirjes së fëmijëve
të moshës parashkollore në
kopshte, veçanërisht në zonat
rurale

Përshtatja e objekteve
me efikasitet energjetik
në RPJP

Përshtatja e hapësirës (ndarja,
lyrjа e mureve, vendosja e
pllakave, zëvendësimi i dyerve
dhe dritareve) në kopshtin e
fëmijëve në Plasnicë

8 muaj 1.370.160 QZHRPJP, NJVL në
RPJP, MVL, BZHR

2.3.2 Përmirësimi i përfshirjes së fëmijëve
të moshës parashkollore në
kopshte, veçanërisht në zonat
rurale

Zgjerim i kapaciteteve në
objektet parashkollore

Ndërtimi i ankesit në objektin
ekzistues në ÇF “Breshija” Dibër

12 muaj 8.587.667 Komuna e Dibrës, MPS
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Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
2.3.2 Përmirësimi i përfshirjes së fëmijëve

të moshës parashkollore në
kopshte, veçanërisht në zonat
rurale

Të gjithë jemi të
barabartë dhe me të
drejta të njëjta

1.Plotësimi i personelit në
çerdhe me angazhimin e 5
kujdestareve dhe 5 edukatoreve
me orarë të plot
2.Përkujdesje dhe edukim i
fëmijëve në moshën
parashollore në ÇF Jasna
Risteska

6 muaj 409.200 Komuna e Ohrit, UNDP
Programi për
PDK(Punë e dobishme
komunale) në
bashkëpunim me
APRM dhe MPPS

2.3.3 Përshtatja e programeve për
mbrojtjen e personave të moshuar
në Rajon dhe zhvillimi i rrjetit të
mbrojtjes shëndetsore në pajtim
me karakterisitkat demografike të
Rajonit

Me zakone të
shëndetshme – dhe me
vitalitet edhe pas moshës
60 vjeçare

1.Ushtrime psikofizike papages
të përgatitura posaçërisht për
personat e moshës së tretë
2.Ligjerata nga fusha e
shëndetësis
3.Kurse për përgatijen e
ushqimit të shëndetshëm

6 muaj 307.500 LDA Strugë, EU,
Agjencioni Austriak
për dhe Krzqi i Kuq i
Austrisë

2.3.3 Përshtatja e programeve për
mbrojtjen e personave të moshuar
në Rajon dhe zhvillimi i rrjetit të
mbrojtjes shëndetsore në pajtim
me karakterisitkat demografike të
Rajonit

Bashkëpunim
ndërkombëtar dhe
shërbime të integruara
shëndetsore dhe sociale
për personat e moshës së
tretë dhe për fëmijët,
prevenimi në fazat sa më
të hershme

1.Udhëzues për shërbimet
shëndetësore dhe sociale në
dispozicion në zonat
ndërkufitare
2. Pilot qendër për shëndetësi
dhe kujdes social për të gjithë
3. Tre njësi mobile nga ekspert,
të trajnuar dhe me mobil pajisje
inovative që të mund të japin
shërbime ( shërbime preventive
shëndetsore, vlersim
diagnostigues paraprake,
udhëzime, shërbime, receta etj)
në institucionet për persona me
aftësi të kufizuar ose/ me
lëvizshmëri të kufizuar

12 muaj 5.269.689 Komuna e Ohrit, EU
IPA2 CBC MK-GR
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Qëllimi afatmesëm 3: Zhvillimi i qëndrueshëm i llojeve selektive të turizmit të ndërlidhur me trashëgiminë kulturore dhe natyrore

Prioritet 3.1 Zhvillimi i infrastrukturës dhe përmirësimi i gjendjes së atraksioneve natyrore dhe kulturore për qëllime turistike
Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner

3.1.4 Sigurimi i informacioneve ,
sinjalizimit dhe vizualizimit të
atraksioneve turistike

Sistem elektronik për
menaxhimin në nivel ndër
rajonal të trashëgimis
kulturore

Digjitalizimi i trashëgimis
kulturore në 4 lokacione të
UNESKOsë

12 muaj 3.734.587 Komuna e Ohrit, EU
INRWEEG BalkanMed
Programi

3.1.4 Sigurimi i informacioneve ,
sinjalizimit dhe vizualizimit të
atraksioneve turistike

Zhvillimi i turizmit i lidhur
përmes trashëgimis
kulturore

1.Botimi i broshurës, flaerit,
posterave dhe materialeve të
tjera propagandistike
2.Shpërndarja e materialeve
propagandistike; 3.Promovimi
dhe prezantimi i RPJPР

12 muaj 379.500 QZHRPJP, BB – PKLR,
NJVL, EU

Prioritet 3.2 Forcimi i kapaciteteve për zhvillimin e turizmit me qëllim të shpërndarjes të barabartë të qarkullimit turistik në kuadër të rajonit
Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner

3.2.1 Krijimi i sistemit të organizimit
turistik në Rajon

Zhvillimi i turizmit i lidhur
përmes trashëgimis
kulturore

1.Furnizim publik
2.Trainim për sektorin e turizmit
3.Trajnim për ciceron
profesional

12 muaj 1.434.750 QZHRPJP, BB – PKLR,
NJVL, EU

3.2.3 Përmirësimi i punës së klasterëve
dhe llojeve të tjera të grupimit

Klasteri për
turizëm ,,EDEN,, në RPJP

1.Organizimi i takimeve të
rregullta
2. Promovimi i punës së klasterit

6 muaj 300.000 Klaser ,,EDEN,, NJVL,
ME, GIZ

Prioritet 3.3 krijimi i një oferte turistike rajonale, në mënyrë për të thyer karakterin sezonal të turizmit dhe shfrytëzimin e balancuar të kapaciteteve gjatë
gjithë vitit

3.3.2 Brendimi i rajonit për turizëm Promovimi i turizmit dhe
kulturës përmes ujit

1.Vendosja e dy info kabinave
për turizëm
2.Pjesmarrëje në panaire
ndërkombëtare
3.Trainimi i 80 personave në
fushën e shërbimeve hotelerike
4.Organzimi i panairit lokal

12 muaj 5.186.213 EU- IPA CBC
Maqedoni – Greqi
2014-2020
Komuna e Strugës,
Komuna e Gjevgjelisë
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Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
3.3.7 Promovimi i vlerave turistike të

karakterit jashtë sezonal
Aktivitete promovuese
në RPJP

Prezantim Marketing dhe
medial
Azhurnimi i UEB portaleve
www.southwestregion.mk
www.investinsouthwest.mk

12 muaj 300.000 QZHRPJ, 9 komunat e
rajonit

Qëllimi afatmesëm 4: Mbrojtja e kualitetit të ambientit jetësor
Prioriteti 4.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale

Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
4.1.1 Rikonstruktimi i sistemeve për furnizim

me ujë dhe ndërtimi i sistemeve të reja
të furnizimit me ujë

Furnizimi me ujë dhe
trajtim i ujërvave të zeza

1.Përgatitja e dokumentacioni
projektues dhe realizimi i
projektit për ndërtimin e
ujësjellësit për fshatrat: Gorno
Zrle, Sushica, Inçe, Manastiri
Shën Bogorodica, Manastirec i
Epërm dhe i Poshtëm
2. Përgatitja e dokumentacioni
proektues për realizimin e
proektit për përmirësimin me
ujësjellsit në fshatin Velicë me
tuba prej burimit deri tek
rezervari

12 muaj 16.779.229 Komuna e Makedonski
Brod, Banka Evropiane
e Investimeve,
Ministira për transport
dhe lidhje

4.1.1 Rikonstruktimi i sistemeve për furnizim
me ujë dhe ndërtimi i sistemeve të reja
të furnizimit me ujë

Ndërtimi/ rikonstruktimi
i rrjeteve të ujësjellësit

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit
dhe rezervarit në fshatin
Izdeglavje dhe çifliku i Slatinskës

12 muaj 18.450.000 Komuna e Debërces,
Banka Evropiane e
investimeve, MTL

4.1.1 Rikonstruktimi i sistemeve për furnizim
me ujë dhe ndërtimi i sistemeve të reja
të furnizimit me ujë

Rekonstruimi i sistemit
të ujësjellësit

Rekonstruimi i rrjetit të
ujësjellësit në f. Plasnicë dhe
vendosja e stacioni filtures në
rezervuar

12 muaj 18.750.000 Komuna e Plasnicës,
MAJPH

http://www.southwestregion.mk
http://www.investinsouthwest.mk
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Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
4.1.2 Vendosja e sistemit të integruar për

menaxhim me mbeturinat e ngurta
Furnizimi me automjete
speciale për mbartjen e
mbeturinave dhe
pastrimin e rrugëve për
NPK Ohridski Komunalec

1.Furnizim publik
2. Blerja e 7 automjeteve speciale

12 muaj 24.600.000 Komuna e Ohrit, Banka
Botërore linja kreditore
MSIP

4.1.2 Vendosja e sistemit të integruar për
menaxhim me mbeturinat e ngurta

Blerja e mekanizimit -
traktor dhe kositës për
largimin e vegjetacionit
pranë rrugëve

1.Furnizim publik
2.Blerje e traktorit dhe kositësit

12 muaj 6.150.000 Komuna e Debërces,
Ministria e financave

4.1.2 Vendosja e sistemit të integruar për
menaxhim me mbeturinat e ngurta

Përgatitja e dokum. të
nevojshëm për vend.
Sist. të int. për men. me
mbeturina dhe sistem
financiar të
qëndrueshëm për
menaxhimin e
mbeturinave

1.Shqyrtimi dhe miratimi i
dokumentacionit të përgatitur
(Studimi i fizibilitetit me analizën
e kostos dhe përfitimeve ,
Vlersimi mbi ndikimin në
ambijentin jetësor, Projekti
themelor dhe vlersimi i
shpenzimeve për mbylljen e
deponive jostandarte dhe
ndërtimi i objekteve për trajtim,
Vlerësimi i nevojave, analiza e
tregut dhe përgatitja e
specifikacionit teknik (ST) dhe
dokumentacionit tenderik) nga
ana e MAJPH
2.Shqyrtimi dhe miratimi i
dokumentacionit të përgatitur
nga ana e Këshillit për zhvillim të
RPJP

6 muaj 50.000 BRMM, QZHRPJ NJVL,
MAJPH, BE IPA2
Europe Aid
/136347/IH/SER/MK

4.1.2 Vendosja e sistemit të integruar për
menaxhim me mbeturinat e ngurta

Zhvillimi i turizmit i
lidhur përmes
trashëgimis kulturore

1.Furnizim publik
2.Përgatitja e aplikacionit
softuerik për analizimin e pikave
kyçe për krijimin e mbeturinave

10 muaj 3.075.000 QZHRPJP, BB- PKLR,
NJVL, EU
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Prioriteti 4.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale
Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza

komunale dhe stacionet e pastrimit
Ndërtimi i sistemit për
bartjen dhe trajtimin e
ujërave të zeza në
Kërçovë

Lëshimi në përdorim, promovim
dhe prezantim të sistemit të
ndërtuar

1 muaj 50.000 Komuna e Kërçovës,
QZHRPJP, MAJPH, IPA3

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza
komunale dhe stacionet e pastrimit

Zgjerimi i kanalizacionit
atmosferik në qytetin e
Dibrës

Ndërtimi i kanalizacionit
atmosferik

12 muaj 7.800.000 Komuna e Dibrës,
MAJPH

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza
komunale dhe stacionet e pastrimit

Ndërtimi i kanalizacionit
sekondar

Ndërtimi i kanalizacionit
sekondar për fshatrat Lozhan,
Livadhi dhe Koroshishtë

12 muaj 34.177.026 Komuna e Strugës,
Banka Evropiane për
investim

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza
komunale dhe stacionet e pastrimit

Ujësjellës dhe trajtimi i
ujrave të zeza

Ndërtimi i kanalizacionit fekal
bashkë me stacion pastrues në
fshatrat Suvodol, Brest dhe Deviç

12 muaj 30.750.000 Komuna e Makedonski
Brodit, Banka
Evropianе, MTL

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza
komunale dhe stacionet e pastrimit

Ndërtimi i kanalizacionit
fekal

Ndërtimi i kanalizacionit fekal në
fshatrat Lisiçanë, Plasnicë,
Preglova dhe një pjesë në
Plasnicën e Poshtme

12 muaj 30.750.000 Komuna e Plasnicës,
MAJPH

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza
komunale dhe stacionet e pastrimit

Ndërtim i stacionit
pastrues në Qendër
Zhupë

1.Përgatitja e aplikacionit për
mjete për ndërtim
2.Përgatitja e dokumentacionit
tenderik për ndërtim

12 muaj 1.800.000 Komuna e Qendër
Zhupë, QZHRPJP,
MAJPH, Banka
Botërore, MF

4.1.3
Sistemet e bartjes së ujërave të zeza
komunale dhe stacionet e pastrimit

Ndërtim i stacionit
pastrues dhe kanalizimit
në Tërpejcë

1. Furnizim publik
2. Ndërtimi i SPUZ dhe kanalizim
në Tërpejcë - faza e parë

12 muaj 34.850.000 Komuna e Ohrit,
QZHRPJP, MTL, Banka
botërore, MF

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza
komunale dhe stacionet e pastrimit

Ndërtimi i kolektorëve
nga Gradishte deri në
Shën Num

1.Përgatitja dhe revizioni i
projekteve themelore
2.Përgatitja e aplikacionit për
mjete për ndërtim

12 muaj 1.200.000 Komuna e Ohrit,
QZHRPJP, MAJPH, JICA,
Banka botërore, MF

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza
komunale dhe stacionet e pastrimit

Ndërtimi i rrejtit të
kanalizimit në Strugë

Ndërtimi i rrjetit për kanalizim 8 muaj 18.172.696 Komuna e Strugës,
Banka Botërore dhe
Ministria e Financave
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Prioriteti 4.2 Përmirësimi i mbrojtjes së biodiversitetit, ajrit, ujit dhe tokës
Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partner
4.2.1 Mbrojtja e biodiversitetit Mbrojtja e llojeve të

bimëve specifike në
zonën ndërkufitare

Rikonstruksioni dhe sanimi i
ndërtesës të vjetër shkollore
Internat në fshatin Bellçishtë për
ta dedikuar për eko muze, muze
për moçalin e Belçishtës

12 muaj 7.380.000 Komuna e Debërces,
EU IPA CBC MK-GR

4.2.1 Mbrojtja e biodiversitetit Koordinim dhe
bashkëpunim mes
organizatave qytetare
për ekologji në RPJP

1.Organizimi i takimeve
koordinative
2. Fillimi i bashkëpunimit

12 muaj 614.040 Qendra për mbështetje
dhe zhvillim të
bashkësive Dibër, GEF

4.2.2 Cilësia e ajrit Përshtatja e objekteve
me efikasitet energjetik
në RPJP

1. Vendosja e izolimit dhe
vendosja e pllakave në dysheme,
suvatimi i mureve dhe tavaneve,
ndrrimi i dyerve dhe dritareve
në objektin e bashkësis lokale së
f. Volin - Debërc
2. Vendosja e termofasadës në
objektin publik të Kërçovë

8 muaj 6.585.803 NJVL, QZHRPJP, MVL,
BZHR

Nr. R. Qëllime afatmesme Shuma në MKD. Shuma në Euro
1 Ekonomi moderne rajonale e bazuar në teknologji dhe njohuri të lartë 101.570.449 1.651.552
2 Arsim i përshtatur për nevojat e zhvillimit ekonomik, mbrojtja sociale dhe

shëndetësore, për popullsinë në rajon dhe krijimi i kushteve për
parandalimin e migracionit

31.826.773 517.508

3 Zhvillimi i qëndrueshëm i llojeve selektive të turizmit me trashëgiminë
kulturore dhe natyrore

11.335.050 184.310

4 Mbrojtja e kualitetit të ambientit jetësor 261.983.794 4.259.899
GJITHSEJ 406.716.066 6.613.269


