
     

 

 
 

 

 

 

 

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 

12.03.2020 e shqyrtoi dhe miratoi këtë: 
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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 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 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. Gjatë vitit 2019 duhej të miratohej Programi i ri për zhvillimin e rajonit planor Jugperëndimor për periudhën 2020-2024, 

por Ministria e vetëqeverisjes lokale dha sugjerime se përgatitja e këtij dokumenti shtyhet për vitin 2020 sepse duhet të pritet përgatitja dhe 

miratimi i Strategjisë për zhvillim të barabartë rajonal për periudhën 2020-2030. 

  

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

vitin 2020 si dhe një pjesë e aktiviteteve në kuadër të projekteve rajonale të cilat filluan të realizohen në vitin 2019. Për këto aktivitete janë 

nënshkruar Anekse të Marrëveshjeve për vazhdimin e afatit të realizimit. 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 të njëjtat janë miratuar, janë nënshkruar edhe marrëveshjet paraprake, procedurat e furnizimeve publike kanë përfunduar, dhe 

është nënshkruar Marrëveshje.   

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 2019. 

 

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 forumeve rajonale për prioritizimin e projekteve rajonale, dhe përgatitjen e Programit për zhvillim të 

RPJP 2020-2024. Përmes Shemës së granteve 2020 nga i njëjti projekt do të realizohet projekt rajonal investues i cili do të përzgjidhet gjatë 

forumeve rajonale. Gjithashtu, përmes shemës së Granteve do të sigurohen mjete për realizimin e projektit inovativ i cili do të jetë në 

pajtueshmëri me Strategjinë 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, EKO-kamp, promovime dhe trajnime për biznes sektorin.  

  

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 do t’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. Një pjesë e projekteve të përmendura janë aplikuar nga komunat dhe pritet miratimi i tyre.  
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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.ren. Masa Projekti  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerët 

1.1.2 Rritja e kapaciteteve për inovacione 

të ndërmarrjeve 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 të 

projektit nga Strategjia për 

inovacione 

8 muaj 2.236.634 QZHRPJP, NJVL, 

Biznes sektori, OJQ 

sektori nga RPJP, 

MVL, SDC, Sektori 

arsimor 

1.1.3 Rritja e kapaciteteve të palëve të 

interesuara për qasje deri te fondet 

adekuate në nivel të shtetit dhe BE-së 

Zhvillim i barabartë 

rajonal i qëndrueshëm 

dhe inkluziv 
 

1.Organizimi i 4 forumeve 

rajonale për identifikimin e 

projekt ideve për projekte 

investuese 

10 muaj 337.180 KZHRPJP, 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 

adekuate në nivel të shtetit dhe BE-së 

Zhvillim i barabartë 

rajonal i qëndrueshëm 

dhe inkluziv 
 

1.Përgatitja e Programit për 

zhvillim të RPJP 2020-2024 

 

6 muaj 416.651 KZHRPJP, QZHRPJP, 

NJVL, Biznes sektori, 

OJQ sektori nga RPJP, 

MVL, SDC 

Prioriteti 1.3 Përforcimi i sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në rajon 
1.3.3 Shfrytëzimi i programeve për 

financimin e sektorit të NVM 

Biznes Qendra për 

përkrahje dhe shërbime 

ndaj biznes sektorit 

 

1. Info evente – takime me 

biznes sektorin 

2. Promovime 

12 muaj 197.582 QZHRPJP, NVM, 

NJVL nga rajoni, 

MVL, SDC 

1.3.3 Shfrytëzimi i programeve për 

financimin e sektorit të NVM 

Biznes Qendra për 

përkrahje dhe shërbime 

ndaj biznes sektorit 
 

 Trajnime me biznes sektorin 

1.Planifikimi i investimeve dhe 

përgatitja e planit financiar 

2.Mundësitë dhe mënyrat e 

aplikimit për IPA 

 

6 muaj 123.882 QZHRPJP, NVM, 

NJVL nga rajoni, OJQ, 

Institucionet arsimore, 

MVL, SDC 

Prioriteti 1.4 Qëndrueshmëria e bujqësisë dhe zhvillimit rural 
1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillim rural Zhvillimi i infrastrukturës 

publike në zonat rurale, 

Investime në 

infrastrukturën rrugore 

lokale 

Ndërtimi dhe rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në zonat 

rurale në gjatësi prej 1,543 km – 

rruga Morovisht-Volinë 

 

12 muaj 5.843.432 QZHRPJP, MBPU-

APFBZHR, komuna e 

Strugës 
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Prioriteti 1.4 Qëndrueshmëria e bujqësisë dhe zhvillimit rural 
Nr.ren. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerët 

1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillim rural Zhvillimi i infrastrukturës 

publike në zonat rurale, 

Investime në 

infrastrukturën rrugore 

lokale  

Ndërtimi dhe rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në zonat 

rurale në gjatësi prej 896 m – 

rruga Tomino-Sushica 

12 muaj 4.984.011 QZHRPJP, MBPU-

APFBZHR, komuna e 

Makedonski Brodit 

1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillim rural Zhvillimi i infrastrukturës 

publike në zonat rurale, 

Investime në 

infrastrukturën rrugore 

lokale  

Ndërtimi dhe rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në zonat 

rurale në gjatësi prej 1047 m – 

rruga Arbinovë-Laktinjë 

12 muaj 3.935.138 QZHRPJP, MBPU-

APFBZHR, komuna e 

Debërcës 

1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillim rural Zhvillimi i infrastrukturës 

publike në zonat rurale, 

Investime në 

infrastrukturën rrugore 

lokale  

Ndërtimi dhe rikonstruktimi i 

infrastrukturës rrugore në zonat 

rurale në gjatësi prej 131 m – 

rrugë lokale në Arbinovë 

12 muaj 536.776 QZHRPJP, komuna e 

Debërcës 

1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillim rural Zhvillimi i infrastrukturës 

publike në zonat rurale, 

Investime në 

infrastrukturën rrugore 

lokale  

Ndërtimi i rrugëve qasëse deri te 

tokat punuese në RPJP 

12 muaj 3.000.000 QZHRPJP, MBPU- 

Prog.Sub.Kap. për 

zhvillim të RP, 

komunat Vevçan, 

Debërc, Mak. Brod 

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

modernizimi i rrjetit rrugor 

Përmirësimi i 

infrastrukturës rrugore në 

RPJP përmes përgatitjes 

së dokumentacionit teknik 

PR 2019 

1.Përgatitja e projektit 

infrastrukturor dhe themelor 

2.Revizioni i projektit 

infrastrukturor dhe themelor 

3.Elaborate gjeodezike 

4.Elaborate për ndikimin në AJ 

2 muaj 3.923.287 QZHRPJP, Komunat e 

Strugës, Ohrit, 

Debërcës, Dibrës, 

Vevçanit, Makedonski 

Brodit, MVL, BZHR 

Prioriteti 1.5 Zhvillimi i infrastrukturës transportuese dhe komunikuese dhe përmirësimi i hapësirave 
Nr.ren. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerët 

1.5.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe 

modernizimi i rrjetit rrugor 

Përgatitja e 

dokumentacionit 

projektues të kompletuar 

për ndërtimin e rrugëve 

1.Përgatitja e projektit 

infrastrukturor dhe themelor 

2.revizion i projektit 

infrastrukturor dhe themelor 

10 muaj 1.024.590 Komuna e Makedonski 

Brodit, BZHR, MVL, 

Programi për ZHBR 

2020, zhvillim të 



 5 

dhe rrugicave  lokale në 

Komunën e Makedonski 

Brodit (f.Modrisht- f.Vir, 

f.Breznicë- f.Tazhevë, 

rrugë në f.Creshnevë, 

Brest dhe Suvodoll) 

3.Elaborate gjeodezike 

4.Elaborate për ndikimin mbi AJ 

fshatrave 

1.5.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe 

modernizimi i rrjetit rrugor 

Ndërtimi i rrugës lokale 

nga R1106 deri në 

f.Breznicë 

Punë përgatitore dhe shtresa e 

poshtme për gjatësi prej 4170 

metra të rrugës lokale 

10 muaj 6.505.200 Komuna e Mak.Brodit, 

BZHR, MVL, 

Programi për ZHBR 

2020, krahinat me 

nevoja spec.zhvill. 

1.5.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe 

modernizimi i rrjetit rrugor 

Ndërtimi i rrugëve të reja 

në komunat e RPJP 

1.Punë përgatitore, tokësore dhe 

pllaka, pllaka guri, rregullimi i 

kopshtit, ndriçimi, vendosja e 

pajisjeve urbane 

3 muaj 3.191.752 QZHRPJP, Komuna e 

Ohrit – rr.Kosta 

Abrash dhe sheshi 

Tabana, MVL, BZHR, 

Komuna e Ohrit 

1.5.2 Zbatimi i teknologjive informative-

komunikuese 

Dixhitalizimi i 

dokumentacionit 

urbanistik-planor dhe 

krijimi i kadastrës 

nëntokësore në RPJP 

Krijimi i bazave të të dhënave 

për planet urbanistike dhe rrejte 

nëntokësore të komunave 

10 muaj 2.513.400 QZHRPJP, 9 Komunat 

nga RPJP, BZHR, 

MVL 

1.5.2 Zbatimi i teknologjive informative-

komunikuese 

Dixhitalizimi i 

dokumentacionit 

urbanistik-planor dhe 

krijimi i kadastrës 

nëntokësore në RPJP 

Konvertimi i bazave të të 

dhënave për planet urbanistike 

dhe rrjete nëntokësore nga forma 

analoge në atë digjitale dhe 

gjeoreferencimi i tyre 

10 muaj 6.466.400 QZHRPJP, 9 Komuna 

RPJP, BZHR, MVL 

Prioriteti 1.5 Zhvillimi i infrastrukturës transportuese dhe komunikuese dhe përmirësimi i hapësirave 
Nr.ren. Masa Projekti Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerët 

1.5.2 Zbatimi i teknologjive informative-

komunikuese 

Dixhitalizimi i 

dokumentacionit 

urbanistik-planor dhe 

krijimi i kadastrës 

nëntokësore në RPJP 

Krijimi i GIS platformës, 

trajnime, vizita, mirëmbajtje, 

promovim 

10 muaj 7.339.600 QZHRPJP, 9 Komunat 

nga RPJP, BZHR, 

MVL 
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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 Projekti  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerët 

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 

Përshtatja e objekteve me 

EE 

Përmirësimi i efikasitetit 

energjetik në objektet 

shkollore PR 2020 

Rikonstruktimi i SHF “Riste 

Risteski” - Dibër 

  

10 muaj 2.829.100 QZHRPJP, NJVL në 

RPJP, 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 

Përshtatja e objekteve me 

EE 

Përmirësimi i efikasitetit 

energjetik në objektet 

shkollore PR 2020 

Rikonstruktimi i SHF “Sande 

Shterjoski” - Kërçovë 

10 muaj 7.000.000 QZHRPJP, NJVL në 

RPJP, 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 

Përshtatja e objekteve me 

EE 

Përmirësimi i efikasitetit 

energjetik në objektet 

shkollore PR 2020 

Ndërrimi i dritareve në SHF 

“Hristo Uzunov” - Ohër  

10 muaj 6.093.109 QZHRPJP, NJVL në 

RPJP, 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 

 

Përshtatja e objekteve me 

EE 

Përmirësimi i efikasitetit 

energjetik në objektet 

shkollore PR 2020 

Ndërrimi i dritareve në SHF 

“Shën.Klimenti i Ohrit” - Ohër 

4 muaj 4.779.118 QZHRPJP,  BZHR, 

MVL, komuna e Ohrit 

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 Projekti  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerët 

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 

Zhvillim i barabartë 

rajonal i qëndrueshëm dhe 

inkluziv 

Realizimi i projektit investues për 

inkluzion social 

10 muaj 8.170.668 QZHRPJP, NJVL, 

shkolla, entet sociale, 

SDC, MVL 
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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 
2.3.2 Përmirësimi i përfshirjes së fëmijëve 

të moshës parashkollore në kopshte, 

veçanërisht në zonat rurale 

Përshtatja e objekteve me 

efikasitet energjetik  

Rikonstruktimi i IPKF “8 Marsi” 

në Strugë, faza e dytë 

 

  

8 muaj 2.870.980 QZHRPJP, NJVL në 

RPJP, MVL, BZHR 

       
       

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 Projekti  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerët 

3.1.3 Sigurimi i infrastrukturës deri te 

atraksionet dhe pajisja e tyre 

Rikonstruktimi i 

Shëtitores Maqedonia – 

Komuna e Ohrit 

Rikonstruktimi dhe rregullimi i 

një prej atraksioneve qendrore të 

qytetit të Ohrit, dhe ajo është 

Liqeni i Ohrit me shëtitoren e tij. 

Është paraparë të rikonstruktohet 

shtrirja prej te limani i qytetit deri 

te hoteli “Milenium”  

10 muaj 61.500.000 Komuna e Ohrit, BE, 

Banka Botërore, PR 

LRCP 

 

Pritet mendim pozitiv 

nga UNESCO që të 

fillohet me realizimin. 

3.1.4 Sigurimi i informacioneve, 

sinjalizimit dhe vizuelizimit të 

atraksioneve turistike 

Rregullimi i zonave dhe 

rrugëve atraktive në RPJP 

Vendosja e 3 rrugëve të ndërtuara 

në GIS Android aplikacionin 

“SWMacedonia attractions” 

 

2 muaj 58.241 QZHRPJP, SDC, 

MVL, Komuna e Ohrit, 

Strugës, Debërcës 

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 
Nr.ren. Masa Projekti  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerët 

3.3.7 Promovimi i vlerave turistike të 

karakterit jashtë sezonal 

Aktivitete promotive në 

RPJP 

Marketing dhe prezantim medial 

Azhurnimi i VEB portalit  

www.southwestregion.mk 

 

 

12 muaj 300.000 QZHRPJP, 9-të 

komunat e rajonit 

 

 

 

http://www.southwestregion.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.re

n. 

Masa Projekti  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerët 

4.1.2 Vendosja e sistemit të integruar për 

menaxhim me mbeturinat e ngurta 

Vendosja e impiantit për 

menaxhim me mbeturina 

në komunën e Ohrit 

Furnizimi dhe vendosja e 

impiantit për kompostim të 

mbeturinave organike në Ohër, e 

cila do ta shërbejë rajonin 

ndërkufitar. 

48 muaj 199.791.606 BE – programi për 

bashkëpunim 

ndërkufitar – MK-AL, 

4 Partnerët (partneri 

lider Komuna e Ohrit) 

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza 

komunale dhe stacionet pastruese 

Rikonstruktimi i 

kanalizimeve fekale 

Kanalizim fekal në Vevçan me 

gjatësi prej 390 m – Faza e parë  

7 muaj 4.400.000 Komuna e Vevçanit, 

Programi për ZHBR 

(krahinat me nevoja 

specifike zhvillimore), 

BZHR, MVL 

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza 

komunale dhe stacionet pastruese 

Rikonstruktimi i 

kanalizimeve fekale 

Kanalizim fekal në Vevçan me 

gjatësi prej 260 m – Faza e dytë 

7 muaj 1.990.000 Komuna e Vevçanit, 

Programi ZHBR 

(zhvillimi i fshatrave) 

BZHR, MVL 

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza 

komunale dhe stacionet pastruese 

Ndërtimi i kanalizimeve 

fekale 

Kanalizim fekal në Vevçan me 

gjatësi prej 144 m  

7 muaj 600.000 Komuna e vevçanit, 

MAJPH (Programi për 

investime në ambienti 

jetësor 2020) 

Prioriteti 4.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale 

Nr.re

n. 

Masa Projekti  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerët 

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza 

komunale dhe stacionet pastruese 

Përmirësimi i 

infrastrukturës komunale 

në Komunën e Ohrit 

përmes përgatitjes së 

dokumentacionit teknik 

Projekt themelor dhe 

infrastrukturor për sistemin e 

bartjes së ujërave të zeza, në 

hapësirë prej 350 ha në 

f.Ljubanishtë 

10 muaj 1.200.000 Komuna e Ohrit, 

BZHR Programi për 

ZHBR 2020 

 

Pritet miratimi 

4.1.3 Sistemet e bartjes së ujërave të zeza 

komunale dhe stacionet pastruese 

Ndihmë teknike për 

përgatitjen e projektit 

investues për 

1. faza – financimi i 

dokumentacionit teknik për rrjetin 

e kanalizimit me stacion pastrues 

6 muaj 2.644.500 Agjencia për 

bashkëpunim dhe 

zhvillim  ndërkombëtar 
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grumbullimin dhe 

trajtimin e ujërave të 

zeza në vendbanimin 

Tërpejca – Komuna e 

Ohrit 

për vendbanimin Tërpejca 

2. faza – do të duhet të kërkohet 

grant ose burime tjera të 

financimit për ndërtimin e të 

njëjtës 

Ljubljanë/ Ministria e 

ambientit jetësor – 

programi për investime 

në ambientin jetësor 

       

Prioriteti 4.2 Përmirësimi i mbrojtjes së biodiversitetit, ajrit, ujit dhe tokës 

4.2.1 Mbrojtja e biodiversitetit  Përmirësimi i qeverisjes 

lokale – Grant shema 

1.Projekt themelor dhe revizion 

për stacionarë 

8 muaj 1.000.000 

 

QZHRPJP, NJVL 

(Ohër, Kërçovë), 

UNDP, BE, MVL 

4.2.2 Cilësia e ajrit Përshtatja e objekteve me 

efikasitet energjetik  

1.Rikonstruktimi i fasadës së 

Shtëpisë së kulturës - Vevçan 

 

8 muaj 2.487.139 NJVL, QZHRPJP, 

MVL, BZHR 

4.2.2 Cilësia e ajrit Përshtatja e objekteve me 

efikasitet energjetik 

1.Ndërrimi i dritareve në 

ndërtesën administrative të 

Komunës së Strugës 

8 muaj 724.848 NJVL, QZHRPJP, 

MVL, BZHR 

4.2.2 Cilësia e ajrit Përshtatja e objekteve me 

efikasitet energjetik 

1. Sanimi dhe adaptimi i objektit 

kulturor-historik në fshatin 

Trebenishtë, faza I 

8 muaj 2.500.000 NJVL, QZHRPJP, 

MVL, BZHR 

4.2.2 Cilësia e ajrit Përgatitja e 

dokumentacionit teknik 

dhe kontrolli energjetik 

për EE të objekteve 

publike 

Kontrolle energjetike në objektet 

publike, përgatitja e 

dokumentacioni teknik për 

objektet publike 

8 muaj 11.609.391 NJVL, QZHRPJP, 

MVL, BZHR 

 

  
Nr.ren. Qëllimi afatmesëm Shuma në DEN Shuma në Euro 

1 Ekonomi moderne rajonale e bazuar në teknologji të lartë dhe njohuri 52.575.515 854.886 

2 Arsimi i përshtatur për nevojat e zhvillimit ekonomik, mbrojtjen sociale dhe 

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

migracionit 

31.742.975 516.146 

3 Zhvillimi i qëndrueshëm i llojeve selektive të turizmit të ndërlidhura me 

trashëgiminë kulturore dhe natyrore 
61.858.241 1.005.825 
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4 Mbrojtja e kualitetit të ambientit jetësor 228.947.484 3.722.723 

 GJITHSEJ 375.124.215 6.099.580 

 


