
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 dhe
64/2018), neni 3 nga Rregullorja për punë e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Këshilli në seancën e mbajtur në datë

07.03.2019 e miratoi këtë:

PLAN AKSIONAR VJETOR PËR VITIN 2019
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 2019 si dhe aktivitet plotësues nga Projekti Ndërtimi i infrastrukturës rrugore 2018 e cila është e rregulluar me Aneks të Marrëveshjes.
Gjithashtu, pjesë përbërëse të këtij dokumente janë dhe projektet rajonale të cilat Qendra për zhvillim i dorëzoi deri te Agjencia për përkrahje
financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural (Programi për zhvillim rural 2018) dhe një projekt i bartur nga Programi për zhvillim rural 2015.

Në këtë dokument është vendosur edhe projekti rajonal (“Studim dhe projekte themelore për stacionarët rajonal për qentë endacak në RPJP”) e
financuar përmes Shemës së Granteve që është pjesë e projektit “Përmirësimi i qeverisjes lokale” që financohet nga BE dhe realizohet nga ana e
UNDP në bashkëpunim me Ministrinë e vetëqeverisjes lokale, Ministrisë së financave, BNJVL dhe komunat. Gjithashtu, përmes projektit
“Përmirësimi i qeverisjes lokale” financohet përgatitja e Planeve për zhvillim të integruar dhe inkluziv dhe tre propozim projekte nga planet e
përgatitura në tre komuna nga RPJP.

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 për organizimin e konferencës rajonale për shkëmbim të praktikave të mira në zhvillimin rajonal, organizimin e
forumeve rajonale për prioritizimin e projekteve rajonale, dhe përgatitjen e Programit për zhvillim të RPJP 2020-2024. Përmes Shemës së
granteve nga i njëjti projekt do të realizohet projekt rajonal cili do të përzgjidhet gjatë forumeve rajonale. Gjithashtu, janë siguruar mjete për
realizimin e aktivitetit nga Strategjia për inovacione në RPJP. 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, promovime dhe trajnime për biznes sektorin në RPJP.

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.
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Qëllimi afatmesëm 1: Ekonomi moderne rajonale e bazuar në teknologji të lartë dhe njohuri

Prioriteti 1.1 Rritja e konkurrencës në ekonominë rajonale
Nr.r. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë
1.1.2 Rritja e kapaciteteve për inovacion

tek ndërmarrjet nga Rajoni
Zhvillim i barabartë
rajonal i qëndrueshëm
dhe inkluziv

1.Punëtori për identifikimin e
Aktiviteteve projektuese nga
Strategjia për inovacione të RPJP
2.Realizimi i aktivitetit
projektues nga Strategjia për
inovacione

8 muaj 2.115.121 QZHRPJP, NJVL,
Biznes sektori, OJQ
sektori nga RPJP,
MVL, SDC

1.1.3 Rritja e kapaciteteve të palëve të
interesuara për qasje deri te fondet në
nivel shtetëror dhe BE

Zhvillim i barabartë
rajonal i qëndrueshëm
dhe inkluziv

1.Konferencë rajonale për
shkëmbim të praktikave të mira
në zhvillimin rajonal
2.Organizimi i 4 forumeve
rajonale për identifikimin e ideve
projektuese
3.Përgatitja e Programit për
zhvillim të RPJP 2020-2024

12 muaj 1.116.948 Këshilli për zhvillim të
RPJP, Qendra për
zhvillim të RPJP,
NJVL, Biznes sektori,
OJQ sektori nga RPJP,
MVL, SDC

1.1.3 Rritja e kapaciteteve të palëve të
interesuara për qasje deri te fondet në
nivel shtetëror dhe BE

Përmirësimi i qeverisjes
lokale

1.Përgatitja e Planeve të
integruara për zhvillim lokal
2.Realizimi i pilot Projektit nga
Planet e integruara

6 muaj 7.380.000 Komuna e Vevqanit,
Debërcës, Qendër
Zhupa, UNDP, BE,
QZHRPJP, MVL

Prioriteti 1.3 Përforcimi i sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në rajon

1.3.3 Shfrytëzimi i programeve për
financim të NVM sektorit

Biznes Qendra për
përkrahje dhe shërbime
ndaj biznes sektorit

1. Info organizime – takime me
biznes sektorin
2. Promovime
3. Trajnime për biznes sektorin

12 muaj 582.025 QZHRPJP, NVM,
NJVL nga rajoni,
MVL, SDC

Prioriteti 1.4 Qëndrueshmëria e bujqësisë dhe zhvillimit rural
1.4.1 Përmirësimi i kualitetit dhe ofertës të

produkteve bujqësore
Rritja e standardeve
bujqësore, ndërtimi i
kapaciteteve, strategji për
marketing

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

12 muaj 5.953.200 Komuna e Dibrës, BE
IPA2 CBC MK-AL
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Prioriteti 1.4 Qëndrueshmëria e bujqësisë dhe zhvillimit rural

Nr.r. Masa Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë
1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillim rural Zhvillimi i infrastrukturës

publike në mjediset
rurale, Investime në
infrastrukturën lokale
rrugore

Ndërtimi dhe rikonstruktimi i
infrastrukturës rrugore në zonat
rurale në gjatësi prej 11,28 km

12 muaj 22.989.463 QZHRPJP, MBPU-
APFBZHR, komunat e
Strugës, Debërcës,
Makedonski Brod,
Pllasnicës

1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillim rural Përgatitja e planeve
urbanistike për fshatra

Përgatitja e dokumentacionit
urbanistik planor për fshatra për
sipërfaqe prej 491 ha

6 muaj 4.236.200 QZHRPJP, MBPU-
APFBZHR PZHBR
2015, komunat e
Strugës, Debërcës,
Qendër Zhupës

Prioriteti 1.5 Zhvillimi i infrastrukturës transportuese dhe komunikuese dhe përmirësimi i hapësirave
1.5.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe

modernizimi i rrjetit të
komunikacionit

Përmirësimi i
infrastrukturës rrugore në
RPJP përmes përgatitjes
së dokumentacionit teknik

1.Furnizimi publik
2.Përgatitja e projektit themelor
dhe infrastrukturor
3.Revizion i Projektit themelor
dhe infrastrukturor
4.Elaborate gjeodezike
5.Elaborate mbi ndikimin në AJ

10 muaj 6.225.433 QZHRPJP, Komunat e
Strugës, Ohrit,
Debërcës, Dibrës,
Vevqanit, Makedonski
Brodit, MVL, BZHR

1.5.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe
modernizimi i rrjetit të
komunikacionit

Rikonstruktimi i rrugëve
në komunat në RPJP

1.Furnizimet publike
2.Punë përgatitore, tokësore dhe
sipërfaqësore, asfaltimi/vendosja
e shtresës së duhur përfundimtare
(asfalt, pllaka guri dhe bekaton)
në rrugët e parashikuara

10 muaj 12.511.228 Komuna e Ohrit,
Qendra Zhupë,
Makedonski Brod,
MVL, BZHR

1.5.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe
modernizimi i rrjetit të
komunikacionit

Ndërtimi i rrugëve të reja
në komunat e RPJP

1.Furnizimet publike
2.Punë përgatitore, tokësore dhe
sipërfaqësore, asfaltimi/vendosja
e shtresës së duhur përfundimtare
(asfalt, pllaka guri)

10 muaj 8.899.991 QZHRPJP, Komuna e
Vevqanit, Ohrit, MVL,
BZHR
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Prioriteti 1.5 Zhvillimi i infrastrukturës transportuese dhe komunikuese dhe përmirësimi i hapësirave
Nr.r. Masa Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë

1.5.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe
modernizimi i rrjetit të
komunikacionit

Ndërtimi dhe
rikonstruktimi i rrugicave
lokale në Vevqan

Ndërtimi dhe rikonstruktimi i
katër rrugicave lokale në
komunën e Vevqanit me gjatësi
prej 315 metra

12 muaj 3.294.604 Komuna e Vevqanit,
APFBZHR Programi
për zhvillim rural 2018

Qëllimi afatmesëm 2: Arsimi i përshtatur për nevojat e zhvillimit ekonomik, mbrojtjen sociale dhe shëndetësore, popullatën në rajon dhe krijimi i kushteve për
parandalimin e migracionit

Prioriteti 2.1 Arsim cilësor i përshtatur për nevojat e biznesit, strukturimi i arsimit të mesëm profesional sipas kërkesave të tregut të punës

Nr.ren. Masa Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë
2.1.2 Krijimi i kushteve për hapjen e

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

Përshtatje e objekteve me
EE
Përmirësimi i efikasitetit
energjetik në objektet
shkollore

Rikonstruktimi i pullazit në
sallën e shkollës
SH.F.”Penestija” Dibër

10 muaj 1.953.065 QZHRPJP, NJVL në
RPJP, BZHR, MVL

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

Përshtatje e objekteve me
EE
Përmirësimi i efikasitetit
energjetik në objektet
shkollore

Sanimi dhe adaptimi i ndërtesës
shkollore në fshatin Mesheishtë

10 muaj 2.500.000 QZHRPJP, NJVL në
RPJP, BZHR, MVL

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

Përshtatje e objekteve me
EE
Përmirësimi i efikasitetit
energjetik në objektet
shkollore

Ndërrimi i dritareve në SHF
“Shën Klimenti i Ohrit” - Ohër

10 muaj 4.189.838 QZHRPJP, NJVL në
RPJP, BZHR, MVL
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Prioriteti 2.2 Parandalimi i largimit të kuadrit profesional përmes nxitjes së barazisë gjinore dhe përfshirjes në tregun e punës
të qytetarëve nga grupet e rrezikuara

Nr.ren. Masa Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë
2.2.2 Përfshirja e kuadrit lokal të arsimuar

dhe profesional në planifikimin dhe
krijimin e perspektivave zhvillimore
në RPJP

Dekada e përkatësisë –
Festimi i diversitetit

1.Krijimi i brendit, zhvillim
teknik të platformës softuerike
online edhe aplikacioneve për
celularë 2.Dizajnimi dhe
përpunimi i infrastrukturës
interaktive digjitale – info-
postime fizike
3.Trajnime dhe edukime

12 muaj 6.233.107 LDA Strugë, NJVL,
OJQ, BE IPA2 CBC
MK-AL

2.2.3 Rritja e ndërgjegjes për barazi
gjinore dhe nevoja për t’u kyçur në
tregun e punës e gruas dhe grupeve
nga kategoritë e rrezikuara

Barriera nuk është
pengesë në shkollën time

Furnizimi i elektromotorit
transportues dhe rampave
lëvizëse nga alumini për karrocat
e invalidëve

6 muaj 216.954 Komuna e Ohrit,
Ambasada e
Australisë

2.2.3 Rritja e ndërgjegjes për barazi
gjinore dhe nevoja për t’u kyçur në
tregun e punës e gruas dhe grupeve
nga kategoritë e rrezikuara

Qasje më e lehtë për
shërbime të shpejta
komunale dhe përfshirja e
qytetarëve në Komunën e
Ohrit

Rikonstruktimi i shkallëve të cilat
të dërgojnë tek salla e madhe e
komunës së Ohrit; Vendosja e lift
platformës për karrocat e
invaliditetit; Përcaktimi i
hapësirës në sallë për personat
me karroca invaliditeti; Vendosja
e shtigjeve taktile për personat e
verbër; Ndërrimi i dritareve;
Ndriçim, nxehje, mobilie (foltore,
byro, karrige) të reja, tavolina për
personat me nevoja të veçanta;

6 muaj 2.713.085 Komuna e Ohrit,
Ambasada e Zvicrës,
UNDP

Prioriteti 2.3 Përmirësimi i përfshirjes së familjeve me nevoja nga programet sociale, përfshirja më e madhe e fëmijëve të moshave parashkollore në kopshte, dhe
përshtatja e programeve për mbrojtjen e personave të moshuar

2.3.2 Përmirësimi i përfshirjes së fëmijëve
të moshave parashkollore në
kopshte, posaçërisht në zonat rurale

Përshtatja e objekteve me
efikasitet energjetik

Ndërrimi i dritareve në IPKKF
“Ollga Miceska” në Kërçovë

8 muaj 2.000.000 QZHRPJP, NJVL në
RPJP, MVL, BZHR
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Prioriteti 2.3 Përmirësimi i përfshirjes së familjeve me nevoja nga programet sociale, përfshirja më e madhe e fëmijëve të moshave parashkollore në kopshte, dhe
përshtatja e programeve për mbrojtjen e personave të moshuar

Nr.ren. Masa Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë
2.3.2 Përmirësimi i përfshirjes së fëmijëve

të moshave parashkollore në
kopshte, posaçërisht në zonat rurale

Përshtatja e objekteve me
efikasitet energjetik

Ndërrimi i dritareve, izolimi i
tavaneve, rikonstruktimi i
hapësirave për manifestime në
IPKKF “8 Marsi” në Strugë

8 muaj 4.200.000 QZHRPJP, NJVL në
RPJP, MVL, BZHR

2.3.3 Përshtatja e programeve për
mbrojtjen e personave të moshuar në
rajon dhe zhvillimi i rrjetit për
mbrojtje shëndetësore në pajtim me
karakteristikat demografike në Rajon

Bashkëpunimi ndërkufitar
dhe shërbime
shëndetësore dhe sociale
të integruara për personat
e moshuar dhe fëmijët dhe
preventivin e hershëm të
tyre

1.Udhëzues për shërbimet
shëndetësore dhe sociale qasës në
zonën ndërkufitare

2.Një pilot qendër për kujdes
shëndetësor dhe social për të
gjithë

3.Tre njësi mobile nga
profesionistë, të trajnuar dhe të
pajisur me komplete inovative
mobile që të mund të japin
shërbime (shërbime shëndetësore
preventive, vlerësim paraprak
diagnostik, udhëzime, shërbime
me udhëzim dhe të tjera) në
shtëpitë e personave me aftësi të
kufizuara dhe/ose me mobilitet të
zvogëluar

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

Prioriteti 3.1 Zhvillimi i infrastrukturës dhe përmirësimi i gjendjes së atraksioneve natyrore dhe kulturore në funksion të turizmit

Nr.ren. Masa Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë
3.1.4 Sigurimi i informacioneve,

sinjalizimi dhe vizuelizimi i
atraksioneve turistike

E-sistem për menaxhimin
e trashëgimisë kulturore
ndër-rajonale

Dixhitalizimi i trashëgimisë
kulturore në 4 vende të UNESCO

12 muaj 3.734.587 Komuna e Ohrit, BE
INTERREG
BalkanMed Programi

Prioriteti 3.2 Forcimi i kapaciteteve për zhvillim të turizmit me qëllim të shpërndarjes më të barabartë të qarkullimit turistik në kuadër të Rajonit

3.2.3 Përmirësimi i punës së klasterëve
dhe llojeve tjera të grupimeve

Klasteri i turizmit
“EDEN” në RPJP

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

6 muaj 300.000 Klasteri “EDEN”
NJVL, ME, GIZ

Prioriteti 3.3 Krijimi i një oferte turistike rajonale, me qëllim për të thyer karakterin sezonal të turizmit dhe
shfrytëzimit të barabartë të kapaciteteve gjatë gjithë vitit

3.3.2 Brendimi i Rajonit për turizëm Promovimi i turizmit dhe
kulturës përmes ujërave

1.Trajnime për 80 persona në
sferën e hotelerisë
2.Organizimi i panairit lokal

6 muaj 2.593.106 BE- IPA CBC
Maqedoni-Greqi 2014-
2020
Komuna e Strugës,
Komuna e Strumicës

3.3.7 Promovimi i vlerave turistike të
karakterit jashtë sezonal

Aktivitete promovuese në
RPJP

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

12 muaj 300.000 QZHRPJP, 9-të
komunat e rajonit

http://www.southwestregion.mk
http://www.investinsouthwest.mk
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Qëllimi afatmesëm 4: Mbrojtja e kualitetit të ambientit jetësor
Prioriteti 4.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale

Nr.ren. Masa Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë
4.1.1 Rikonstruktimi i sistemeve aktuale

për furnizim me ujë dhe ndërtimi i
sistemeve të reja për furnizim me ujë

Furnizimi me ujë dhe
bartja e ujërave të zeza

Përgatitja e dokumentacionit
projektues për:
Rikonstruktimi i rrjetit të
ujësjellësit në Samokov; Kanal
për grumbullimin e ujërave
atmosferik përgjatë rrugës
“Pesjak”; Ndërtimi i rrjetit të
ujësjellësit në f.Pllasnicë në pjesë
të territorit të Makedonski Brodit;
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit me
rezervuar në f.Izhisht; Ndërrimi i
gypave të azbestit në rrjetin e
ujësjellësit në 4 rrugë;

12 muaj 500.000 Komuna e Makedonski
Brodit

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

Ndërtimi i rrjetit të
ujësjellësit

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit dhe
rezervuarit për furnizim me ujë në
fshatin Izdegllavje dhe çifligjet e
Sllatinës

12 muaj 18.450.000 Komuna e Debërcës,
Banka Evropiane për
investim, MTL

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

Ndërtimi i rrjetit të
ujësjellësit

Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit
për M.Brod dhe f.Trebinë me
burime nga Pesjak;
Furnizim me ujë të vikend lagjeve
Zdunjë, Blizanskë dhe Belica e
Poshtme;

12 muaj 39.110.303 Komuna e Makedonski
Brodit, donatorë
nacional dhe të jashtëm

4.1.3 Sisteme për bartjen e ujërave të zeza
komunale dhe stacione pastruese

Ndërtimi i kanalizimit të
ujërave të zeza

Ndërtimi i kanalizimit të ujërave
të zeza në SPUZ në f.Suvidoll,
f.Brest dhe f.Deviç

12 muaj 18.968.207 Komuna e Makedonski
Brodit, Banka
Evropiane për investim
përmes MTL

4.1.3 Sisteme për bartjen e ujërave të zeza
komunale dhe stacione pastruese

Ndërtimi i kanalizimit
sekondar

Ndërtimi i kanalizimit sekondar
për fshatrat Llozhan, Livadhi dhe
Koroshishtë

5 muaj 10.052.066 Komuna e Strugës,
Banka Evropiane për
investim
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Prioriteti 4.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale
Nr.ren. Masa Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë
4.1.3 Sisteme për bartjen e ujërave të zeza

komunale dhe stacione pastruese
Ndërtimi i stacionit
pastrues për ujërat e zeza
për vendbanimin Vevqan

Ndërtimi i stacionit pastrues 12 muaj 12.300.000 Komuna e Vevqanit,
UNDP, Programi për
përmirësimin e
menaxhimit me zonat e
mbrojtura

4.1.3 Sisteme për bartjen e ujërave të zeza
komunale dhe stacione pastruese

Ndërtimi 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
Zhupës, QZHRPJP,
MAJPH, Banka
Botërore, MF

4.1.3 Sisteme për bartjen e ujërave të zeza
komunale dhe stacione pastruese

Ndërtimi i kolektorëve
nga Gradishte deri në
Shën Naum

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

Prioriteti 4.2 Përmirësimi i mbrojtjes së biodiversitetit, ajrit, ujit dhe tokës
4.2.1 Mbrojtja e biodiversitetit Mbrojtja e llojeve

specifike të bimëve në
zonën ndërkufitare

Rikonstruktimi dhe sanimi i
ndërtesës së vjetër shkollore
Internat në fshatin Bellqishtë me
riemërtim në eko muze, muze
për moçalin e Bellqishtës

12 muaj 7.380.000 Komuna e Debërcës,
BE IPA CBC MK-GR

4.2.1 Mbrojtja e biodiversitetit Përmirësimi i qeverisjes
lokale – Shema e grantit

1.Studim fizibiliteti për zgjidhjen
e problemit me qentë endacak
2.Projekte themelore me revizion
për stacionarë

8 muaj 2.075.625 QZHRPJP, NJVL,
UNDP, BE, MVL

4.2.2 Cilësia e ajrit Përshtatja e objekteve me
efikasitet energjetik

1.Ndërrimi i dritareve në
Shtëpinë e kulturës - Vevqan
2.Ndërrimi i dritareve, pullazit,
termo fasadë në ndërtesën e
vjetër të komunës në Q.Zhupë

8 muaj 3.473.003 NJVL, QZHRPJP,
MVL, BZHR

4.2.2 Cilësia e ajrit Projekti ZHBR i
qëndrueshëm dhe
inkluziv – faza I

Realizimi i projektit i financuar
përmes Shemës së Granteve

8 muaj 6.077.310 NJVL, QZHRPJP,
MVL, SDC, Biznes
sektori, OJQ,
Institucionet arsimore
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MJETET E NEVOJSHME PËR REALIZIM

Nr.r. Qëllimi afatmesëm Shuma në DEN Shuma në EURO
1 Ekonomi moderne rajonale e bazuar në teknologji të lartë dhe njohuri 75.304.213 1.224.459
2 Arsimi i përshtatur për nevojat e zhvillimit ekonomik, mbrojtjen sociale dhe

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

29.275.738 476.028

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

6.927.693 112.645

4 Mbrojtja e kualitetit të ambientit jetësor 121.386.514 1.973.765
GJITHSEJ 232.894.158 3.786.897


