


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 lokal. Gjatë kësaj, angazhimet e institucionit dalin dhe janë të lidhura me realizimin e Programit për 

zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Në këtë dokument bazik për zhvillim të rajonit për periudhën 2021-2025 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. Gjatë vitit 2020 u miratua Programi i ri për zhvillimin e rajonit planor Jugperëndimor për periudhën 2021-2025, dhe pritet që Këshilli 

për ZHBR i RMV të japë miratimin me çka pastaj Këshilli për zhvillim i rajonit planor Jugperëndimor duhet ta miratojë në gjysmë vjetorin e parë 

të vitit 2021. Gjithashtu për momentin Strategjia për zhvillim të barabartë rajonal për periudhën 2021-2031 është miratuar nga ana e Këshillit për 

ZHBR të RMV dhe është në procedurë parlamentare.  

Në këtë dokument janë paraqitur dhe projektet rajonale të cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor i dorëzoi deri te BZHR për vitin 

2021 si dhe një pjesë e aktiviteteve në kuadër të projekteve rajonale të cilat filluan të realizohen në vitin 2020. Për këto aktivitete janë nënshkruar 

Anekse të Marrëveshjeve për vazhdimin e afatit të realizimit.  

Në këtë dokument është vendosur edhe projekti rajonal “Përmirësimi i qasjes deri te tokat e punueshme në rajonin planor Jugperëndimor” të cilën 

Qendra e dorëzoi pas thirrjes së Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ujërave, në pajtim me Programin për subvencione kapitale për zhvillim të 

rajoneve planore në sferën e bujqësisë dhe zhvillimit rural për vitin 2020. 

Pjesë përbërëse e këtij dokumenti janë edhe aktivitetet që do të financohen nga Agjencia Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC) në 

bashkëpunim me Ministrinë për vetëqeverisje lokale përmes projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv”.  

Përkatësisht, është siguruar përkrahje përmes Shemës së granteve për projekte investuese në vitin 2020, dhe realizimi i projektit investues ka filluar 

në vitin 2020 dhe pritet që aktivitetet e projektit të përfundojnë deri në fund të muajit prill 2021. 

Për Biznes Qendrën në kuadër të Qendrës për zhvillim të RPJP është siguruar kofinancim nga ana e MVL dhe SDC për organizimin e eventeve, 

punëtorive, programe me vauçerë përmes FIZHT, promovime dhe trajnime për biznes sektorin.  



Qëllimi afatmesëm 1: Përmirësimi i ekonomisë dhe paritetit gjinor përmes shfrytëzimit të përparësive komparative të burimeve 

njerëzore dhe materiale, përmirësimi i infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji, njohuri dhe inovacione të reja, 

qasje deri te financat dhe qëndrueshmëri në ambientin jetësor, bujqësinë dhe zhvillimit rural 

Prioriteti 1.1 Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale 

Nr.r. Masa Projekte Aktivitete Kohëzgjatja Shuma Partnerë 

1.1.4 Nxitja e mundësive për 

shfrytëzimin e burimeve të 

financimit të brendshme dhe 

të jashtme të NVM 

Biznes Qendra për 

përkrahje dhe 

shërbime për Biznes 

sektorin 

1.Veprim si zyrë rajonale 

e FIZHT për kontakte 

2.Përkrahje teknike dhe 

informim të biznes 

sektorit për thirrjet aktive 

3.Programe me vauçerë 

për ndërtimin e 

kapaciteteve të biznes 

sektorit 

4.Shpallja e listës së 

burimeve të mundshme 

të financimit të biznes 

sektorit nga Qeveria dhe 

të tjerë 

12 muaj 394.000 QZHRPJP, NJVL, 

NVM, FIZHT, 

MVL, SDC 

Prioriteti 1.3 Rritja e investimeve në rajon 

1.3.1 Mapimi i potencialeve 

investuese në rajon 

Biznes Qendra për 

përkrahje dhe 

shërbime për Biznes 

sektorin 

1.Azhurnimi dhe shpallja 

e bazës me të dhëna për 

institucionet dhe 

kompanitë nga RPJP 

2.Azhurnimi dhe shpallja 

e bazës me të dhëna për 

greenfield dhe 

brownfield lokacionet 

3.Përgatitja e Regjistrit 

për sipërmarrës, kompani 

dhe bujq 

12 muaj 100.000 QZHRPJP, NJVL, 

Biznes sektori, 

MVL, SDC 

       

 



Qëllimi afatmesëm 1: Përmirësimi i ekonomisë dhe paritetit gjinor përmes shfrytëzimit të përparësive komparative të burimeve 

njerëzore dhe materiale, përmirësimi i infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji, njohuri dhe inovacione të reja, 

qasje deri te financat dhe qëndrueshmëri në ambientin jetësor, bujqësinë dhe zhvillimit rural 

Prioriteti 1.3 Rritja e investimeve në rajon 

Nr.r. Masa Projekte Aktivitete Kohëzgjatja Shuma Partnerë 

1.3.2 Nxitja e takimeve të 

bashkësive afariste me 

investitorë potencial 

Biznes Qendra për 

përkrahje dhe 

shërbime për Biznes 

sektorin 

1.Promovimi i Biznes 

Qendrës në rrjetet 

sociale, shpallje të 

rregullta në FB me 

informacione të 

nevojshme për 

kompanitë 

12 muaj 100.000 QZHRPJP, NJVL, Biznes 

sektori, MVL, SDC 

Prioriteti 1.4 Përmirësimi i hapësirave përmes zhvillimit të infrastrukturës 

1.4.1 Ndërtimi dhe 

rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në 

rajon 

Zhvillimi i 

infrastrukturës 

publike në zonat 

rurale, Investime në 

infrastrukturën lokale 

rrugore 

Ndërtimi i rrugëve 

qasëse deri te tokat 

bujqësore në RPJP 

8 muaj 3.001.211 QZHRPJP, MBPU- 

Prog.Sub.Kap. për 

zhvillim të RP, komunat e 

Vevqanit, Debërcës, 

Makedonski Brodit 

1.4.1 Ndërtimi dhe 

rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në 

rajon 

Përkrahje zhvillimit 

ekonomik rajonal 

përmes turizmit, 

kulturës dhe veprim. 

tjera ekon. 

Rikonstruktimi i rrugës 

Jane Sandanski në 

Qytetin e Ohrit 

8 muaj 14.084.160 QZHRPJP, NJVL në 

RPJP, MVL, BZHR 

1.4.1 Ndërtimi dhe 

rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në 

rajon 

Përkrahje zhvillimit 

ekonomik rajonal 

përmes turizmit, 

kulturës dhe veprim. 

tjera ekon. 

Rikonstruktimi i rrugës 

për këmbësorë “27 

Marsi” në pjesën e 

vjetër të qytetit të 

Strugës 

8 muaj 7.117.380 QZHRPJP, NJVL në 

RPJP, MVL, BZHR 

1.4.1 Ndërtimi dhe 

rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në 

rajon 

Përkrahje zhvillimit 

ekonomik rajonal 

përmes turizmit, 

kulturës dhe veprim. 

tjera ekon. 

Rikonstruktimi i rrugës 

prej në Qendër Zhupë 

deri në fshatin 

Bajramovci 

8 muaj 8.211.000 QZHRPJP, NJVL në 

RPJP, MVL, BZHR 



Qëllimi afatmesëm 1: Përmirësimi i ekonomisë dhe paritetit gjinor përmes shfrytëzimit të përparësive komparative të burimeve 

njerëzore dhe materiale, përmirësimi i infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji, njohuri dhe inovacione të reja, 

qasje deri te financat dhe qëndrueshmëri në ambientin jetësor, bujqësinë dhe zhvillimit rural 

Prioriteti 1.4 Përmirësimi i hapësirës përmes zhvillimit të infrastrukturës 

1.4.1 Ndërtimi dhe 

rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në 

rajon 

Rikonstruktimi i 

rrugës qasëse deri te 

auto kampi 

Lubanishtë 

Rikonstruktimi i rrugës 

lokale që të dërgon prej 

te rruga rajonale deri te 

auto kampin në 

f.Lubanishtë 

 

6 muaj 12.000.000 Komuna e Ohrit, MVL, 

BZHR 

1.4.1 Ndërtimi dhe 

rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në 

rajon 

Rikonstruktimi i 

rrugës qasëse deri në 

f.Podgorcë 

Rikonstruktimi i rrugës 

qasëse deri në 

f.Podgorcë – Komuna e 

Strugës 

 

8 muaj 9.800.000 Komuna e Strugës, MVL, 

BZHR 

1.4.1 Ndërtimi dhe 

rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në 

rajon 

Ndërtimi i rrugëve 

dhe rrugicave lokale 

në Komunën e 

Dibrës 

Ndërtimi i rrugëve deri 

te f.Banjishtë dhe deri 

në f.Otishanë, ndërtimi 

i rrugës 8 Shtatori në 

qytetin e Dibrës 

 

8 muaj 14.760.000 Komuna e Dibrës, 

Qeveria e RMV  

1.4.1 Ndërtimi dhe 

rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në 

rajon 

Rikonsrtuktimi i 

rrugicave në qytetin e 

Dibrës 

Rikonstruktimi i 

rr.Petro Poposki, 

rr.JNA, rr.Ekerim 

Zengo, dhe rrugica në 

lagjen Venec 1 

10 muaj 43.050.000 Komuna e Dibrës, MTL, 

Banka Botërore 

1.4.3 Ndërtimi dhe modernizimi 

i infrastrukturës komunale 

në rajon 

Ndërtimi i ujësjellësit 

në f.Dragovdoll – 

Makedonski Brod 

Ndërtimi i rrjetit të 

ujësjellësit në 

f.Dragovdoll 

 

8 muaj 1.500.000 Komuna e Makedonski 

Brodit, NPK, MAJPH 

1.4.3 Ndërtimi dhe modernizimi 

i infrastrukturës komunale 

në rajon 

 

Rikonstruktimi i 

SPUZ në 

Makedonski Brod 

Rikonstruktimi i 

stacionit pastrues për 

ujërat e zeza në 

Makedonski Brod 

8 muaj 4.500.000 Komuna e Makedonski 

Brodit, NPK, MAJPH 



Qëllimi afatmesëm 1: Përmirësimi i ekonomisë dhe paritetit gjinor përmes shfrytëzimit të përparësive komparative të burimeve 

njerëzore dhe materiale, përmirësimi i infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji, njohuri dhe inovacione të reja, 

qasje deri te financat dhe qëndrueshmëri në ambientin jetësor, bujqësinë dhe zhvillimit rural 

Prioriteti 1.4 Përmirësimi i hapësirës përmes zhvillimit të infrastrukturës 

1.4.3 Ndërtimi dhe modernizimi 

i infrastrukturës komunale 

në rajon 

Ndërtimi i kolektorit 

Kalishtë-Radozhdë 

Ndërtimi i kolektorit 

për ujërat e zeza dhe 

lidhja e tij me SPUZ 

Vranishtë 

12 muaj 35.670.000 Komuna e Strugës, 

Qeveria e RMV, MAJPH, 

donatorë 

1.4.3 Ndërtimi dhe modernizimi 

i infrastrukturës komunale 

në rajon 

Rikonstruktimi i 

rezervuarit për ujë në 

f.Kosovrasti i 

Poshtëm 

Rikonstruktimi i 

rezervuarit për ujë në 

f.Kosovrasti i Poshtëm 

në Komunën e Dibrës 

6 muaj 1.845.000 Komuna e Dibrës, 

MAJPH 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qëllimi afatmesëm 2: Arsim konkurrues sipas nevojave të bashkësive lokale, bashkësive afariste dhe tregut të punës, përmirësimi i 

barazisë gjinore dhe përmirësimi i qasjes deri te arsimimi dhe shërbimet sociale të qytetarëve, në drejtim të zvogëlimit të ikjes së të 

rinjve dhe de popullimit, me punësim produktiv dhe mirëqenie sociale për fëmijët, personat e dëmtuar dhe social të varur dhe 

kategoritë e dëmtuara 

Prioriteti 2.5 Qasje e barabartë e shërbimeve për të gjithë qytetarët në rajon 

Nr.r. Masa Projekte Aktivitete Kohëzgjatja Shuma Partnerë 

2.5.1 Rritja e kualitetit të 

shërbimeve sociale dhe 

qasjes për të gjithë kategoritë 

e qytetarëve 

Rikonstruktimi dhe 

pajisja e qendrës 

moderne për terapi 

fizikale në spitalin 

Shën Erazmo në Ohër 

1.Rikonstruktimi i 

pullazit, ndërrimi i 

dritareve, ndërrimi i 

pllakave, lyerje dhe 

maltor 

2.Vendosja e paneleve 

diellore, pompa për 

ngrohje, njësi për ujë të 

nxehtë 

3.Vendosja e instalimit 

elektrik 

4 muaj 8.090.114 QZHRPJP, NJVL, 

spitali Shën Erazmo, 

MVL, SDC 

2.5.4 Përfshirje sociale për 

kategoritë e përjashtuara të 

qytetarëve përmes hapjes së 

qendrave ditore për 

kujdestari 

Përmirësimi i 

efikasitetit energjetik 

në objektet publike 

dhe zvogëlimi i 

ndotjes së ambientit 

jetësor në RPJP 

 

Rinovimi i objekteve për 

pushim, shërim dhe 

rekreacion të personave 

me invaliditet trupor në 

Ohër (SHQ Mobilnost)  

8 muaj 1.775.784 QZHRPJP, NJVL në 

RPJP, MVL, BZHR 

2.5.5 Krijimi i kushteve për 

përfshirjen e fëmijëve në 

çerdhe dhe kopshte 

Përkrahje zhvillimit 

ekonomik rajonal 

përmes turizmit, 

kulturës dhe 

veprimtarive tjera 

ekonomike 

Rregullimi parter i 

hapësirave tek IPKF 

Planinski cvet në Vevqan 

8 muaj 4.374.163 QZHRPJP, NJVL në 

RPJP, MVL, BZHR 

2.5.5 Krijimi i kushteve për 

përfshirjen e fëmijëve në 

çerdhe dhe kopshte 

Rikonstruktimi dhe 

adaptimi i hapësirave 

në IPKF Planinski 

cvet 

Aktivitete ndërtimore 

dhe rregullimi i 

brendshëm i hapësirave 

në IPKF Planinski cvet 

Vevqan 

4 muaj 2.068.000 Komuna e Vevqanit, 

UNDP, SDC 



Qëllimi afatmesëm 3: Turizmi, trashëgimia natyrore dhe kulturore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të 

ripërtërishme të energjisë janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të njohur në RPJP 

Prioriteti 3.1 Përmirësimi i qasjes dhe rregullshmërisë së lokaliteteve turistike 

Nr.r. Masa Projekte Aktivitete Kohëzgjatja Shuma Partnerë 

3.1.3 Infrastrukturë rrugore deri te 

lokalitetet turistike të 

adaptuara për personat me 

nevoja të veçanta 

Rikonstruktimi i 

Shëtitores Maqedonia 

– komuna e Ohrit 

Rikonstruktimi dhe 

rregullimi parter i 

Shëtitores Maqedonia si 

një ndër atraksionet më 

të rëndësishme në Ohër, 

nga porti deri te Hotel 

Milenium 

10 muaj 61.500.000 Komuna e Ohrit, 

NPK, Qeveria e 

RMV 

Prioriteti 3.2 Tejkalimi i karakterit sezonal të turizmit në rajon 

3.2.1 Krijimi i paketave turistike 

rajonale 

Liqeni i Ohrit – ura në 

mes dy vendeve drejt 

një destinacioni 

Furnizimi i Eko-anijeve 

për organizimin e 

shëtitjeve Ohër-Strugë-

Pogradec, rregullimi i 

porteve aktuale në 

pajtim me rekomandimet 

e UNESCO 

18 muaj 123.000.000 Komuna e Ohrit, 

Strugës, Pogradecit, 

IPA CBC-MK-AL, 

Projekte strategjike 

Delegacioni i BE 

 

Prioriteti 3.3 Nxitja dhe zhvillimi i formave alternative të turizmit dhe shërbimeve 
Nr.r. Masa Projekte Aktivitete Kohëzgjatja Shuma Partnerë 

3.3.1 Zhvillimi i turizmit malor në 

rajon 

Mundësi të reja për 

aventura të sigurta 

dimërore 

Furnizimi i pajisjeve për 

shpëtim, trajnime, 

rikonstruktimi i shtëpive 

malore  

12 muaj 12.058.100 Kryqi i kuq -Ohër, 

SHA Pellagonija-

Ohër, Komuna e 

Debërcës, Komuna e 

Gramshit (Shqipëri), 

IPA CBC MK-AL 

 

 

 

 



Qëllimi afatmesëm 3: Turizmi, trashëgimia natyrore dhe kulturore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të 

ripërtërishme të energjisë janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të njohur në RPJP 

Prioriteti 3.5 Mbrojtja e ambientit jetësor 

Nr.r. Masa Projekte Aktivitete Kohëzgjatja Shuma Partnerë 

3.5.1 Vendosja e sistemit të 

integruar rajonal për 

menaxhim me mbeturina 

 

Përmirësimi i 

efikasitetit energjetik 

në objektet publike 

dhe zvogëlimi i 

ndotjes së ambientit 

jetësor në RPJP 

 

Furnizimi i shportave për 

grumbullimin dhe 

selektimin e mbeturinave 

në komunën e Pllasnicës 

8 muaj 960.000 QZHRPJP, NJVL 

në RPJP, MVL, 

BZHR 

3.5.1 Vendosja e sistemit të 

integruar rajonal për 

menaxhim me mbeturina 

 

Përforcimi i 

kapaciteteve teknike të 

NPK për menaxhim 

me mbeturinat 

 

Furnizimi i pajisjeve për 

NPK në Komunën e 

Dibrës, kamionë për 

mbeturina, kamionë për 

pastrimin e kanaleve, 130 

shporta metalike prej 1,1 

m3 

 

 

8 muaj 17.000.000 Komuna e Dibrës, 

Banka Botërore-

MSIP 

3.5.5 Masa për mbrojtje nga ndotja 

e ujërave 

 

Përmirësimi i 

efikasitetit energjetik 

në objektet publike 

dhe zvogëlimi i 

ndotjes së ambientit 

jetësor në RPJP 

 

Ndërtimi i kanalit Pesjak 

për grumbullimin dhe 

bartjen e ujërave 

atmosferik dhe paralelisht 

ndërtimi i kanalizimit 

fekal në Komunën e 

Makedonski Brodit 

 

8 muaj 2.288.551 QZHRPJP, NJVL 

në RPJP, MVL, 

BZHR 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

      



Qëllimi afatmesëm 3: Turizmi, trashëgimia natyrore dhe kulturore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të 

ripërtërishme të energjisë janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të njohur në RPJP 

 

Prioriteti 3.6 Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë 
Nr.r. Masa Projekte Aktivitete Kohëzgjatja Shuma Partnerë 

3.6.2 Zvogëlimi i shfrytëzimit të 

lëndëve fosile si energens në 

industri dhe amvisëri 

Përmirësimi i 

efikasitetit energjetik 

në objektet publike 

dhe zvogëlimi i 

ndotjes së ambientit 

jetësor në RPJP 

 

 

Renovimi dhe sistem i ri 

për ngrohje qendrore në 

objektin e zjarrfikësve me 

rëndësi rajonale me masa 

për efikasitet energjetik 

në qytetin e Dibrës  

 

8 muaj 4.629.548 QZHRPJP, NJVL 

në RPJP, MVL, 

BZHR 

3.6.3 Përmirësimi i efikasitetit 

energjetik në objektet 

publike 

Përmirësimi i 

efikasitetit energjetik 

në objektet publike 

dhe zvogëlimi i 

ndotjes së ambientit 

jetësor në RPJP 

 

 

Efikasitet energjetik dhe 

rikonstruktimi i SHF 

“Faik Konica”, shkolla 

rajonale në fshatin 

Baçishtë, Komuna e 

Kërçovës 

8 muaj 6.188.573 QZHRPJP, NJVL 

në RPJP, MVL, 

BZHR 

3.6.3 Përmirësimi i efikasitetit 

energjetik në objektet 

publike 

Përmirësimi i 

efikasitetit energjetik 

në objektet publike 

dhe zvogëlimi i 

ndotjes së ambientit 

jetësor në RPJP 

 

Ndërtimi i Shtëpisë në 

f.Trebenishtë – faza e 

dytë, Komuna e Debërcës 

8 muaj 3.500.000 QZHRPJP, NJVL 

në RPJP, MVL, 

BZHR 

3.6.3 Përmirësimi i efikasitetit 

energjetik në objektet 

publike 

Përmirësimi i 

efikasitetit energjetik 

në objektet publike 

dhe zvogëlimi i 

ndotjes së ambientit 

jetësor në RPJP 

 

Kontrolli energjetik për 

11 objekte publikenë 

RPJP  

3 muaj 787.730 QZHRPJP, NJVL 

në RPJP, MVL, 

BZHR 



Qëllimi afatmesëm 3: Turizmi, trashëgimia natyrore dhe kulturore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të 

ripërtërishme të energjisë janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të njohur në RPJP 

Prioriteti 3.6 Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë 
3.6.3 Përmirësimi i efikasitetit 

energjetik në objektet 

publike 

Përgatitja e 

dokumentacionit 

teknik dhe kontrollit 

energjetik për EE në 

objekte publike 

Përgatitja e 

dokumentacionit teknik 

për objektet publike në 

RPJP (SHMK Shën 

Klimenti i Ohrit-Ohër, 

SHF Said Najdeni-Dibër, 

Shtëpia e kulturës-

Vevqan, Ndërtesa 

administrative – 

Makedonski Brod, SHFK 

“Junus Emre”-Lisiçan, 

SHMK “Drita” dhe 

“Mirko Mileski”-

Kërçovë, Shtëpia e 

kulturës në f.Papradniku i 

Vogël, Shtëpia e fshatit 

në f.Broshticë- Qendër 

Zhupë, SHF “Ashim 

Agushi”Zagraçan-Strugë, 

SHF “Shën Klimenti i 

Ohrit” Morovishtë-

Strugë, SHF “Debërc” 

f.Mesheishtë-Debërc)  

5 muaj 5.054.141 QZHRPJP, NJL në 

RPJP, MVL, BZHR 

       

       

 

 

 

 



 

Mjetet e nevojshme për realizim 

 

Nr.r. Qëllimi afatmesëm Shuma në MKD Shuma në EURO 

1 Përmirësimi i ekonomisë dhe paritetit gjinor përmes shfrytëzimit të 

përparësive komparative të burimeve njerëzore dhe materiale, përmirësimi i 

infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji, njohuri dhe 

inovacione të reja, qasje deri te financat dhe qëndrueshmëri në ambientin 

jetësor, bujqësinë dhe zhvillimit rural 

156.132.751 2.538.744 

2 Arsim konkurrues sipas nevojave të bashkësive lokale, bashkësive afariste dhe 

tregut të punës, përmirësimi i barazisë gjinore dhe përmirësimi i qasjes deri te 

arsimimi dhe shërbimet sociale të qytetarëve, në drejtim të zvogëlimit të ikjes 

së të rinjve dhe de popullimit, me punësim produktiv dhe mirëqenie sociale për 

fëmijët, personat e dëmtuar dhe social të mvarur dhe kategoritë e dëmtuara 

16.308.061 265.172 

3 Turizmi, trashëgimia natyrore dhe kulturore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe 

shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë janë faktorë për zhvillim 

të qëndrueshëm të njohur në RPJP 

236.966.643 3.853.116 

 GJITHSEJ 409.407.455 6.657.032 

 


