
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

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

e mbajtur në datë 06.04.2015 e miratoi këtë: 
 
 
 

PROPOZIM - PLANI AKSIONAR VJETOR PËR VITIN 2016 
PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË 

RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR 
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Plani aksionar për realizimin e Programit të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor bazohet në konceptet bazë të përcaktuara në 
dokumentet nacionale strategjike, ato rajonale dhe lokale. Gjatë kësaj, angazhimet e institucionit dalin dhe janë të lidhura me realizimin e 
Programit për zhvillim të rajoni 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 shkalla e realizimit të vetë Programit të 
rajonit planor Jugperëndimor 
 
Në këtë dokument janë zhvendosur edhe projektet rajonale të cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor i ka dorëzuar deri te 
BZHR për vitin 2016. Gjithashtu, pjesë përbërëse e këtij dokumenti janë edhe projektet rajonale që janë pjesë e Listës prioritare me projekte për 
vitin 2016, dhe Qendra për zhvillim do të dorëzojë edhe deri te institucionet tjera nacionale të cilët financojnë projekte përmes programeve të 
ndryshme nga buxheti nacional. 
 
Nga IPA 3 komponenti në bashkëpunim me MAJPH ka filluar realizimi i projektit rajonal nga sfera e infrastrukturës komunale - Ndërtimi i 
sistemit për bartjen dhe trajtimin e ujërave të zeza në mikro rajonin e Kërçovës. Pritet në vitin 2016 të shpallen prokurimet publike për ndërtimin 
e sistemit dhe pas përzgjedhjes së ofertës më të mirë të fillojë edhe vetë ndërtimi.  
 
Për shkak se ky është Plan aksionar për realizimin e Programit për zhvillim të RPJP, në të janë vendosur edhe projektet të cilat i realizojnë 
komunat ose subjekte tjera si p.sh OJQ dhe të tjerë që janë në territorin e RPJP dhe për të cilat QZHRPJP ka informacione. 
 
Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, gjatë vitit 2016 do të përgatisë dhe do të dorëzojë propozim projekte edhe te donatorët 
ndërkombëtarë, veçanërisht për IPA Bashkëpunimi ndërkufitar (me Shqipërinë dhe Greqinë), UNDP, BE, Banka Botërore dhe të tjera. Nëse 
mbarojnë të gjitha procedurat në kohë mund të fillohet edhe me realizimin e tyre gjatë vitit 2016. 
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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 Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë
1.1.5 Brendimi i Rajonit dhe produkteve 

kryesore  
Zgjedhje inovative për 
qasje më të mirë deri tek 
shërbimet në nivel lokal – 
krijimi i rrjetit territorial 
për promovimin e 
trashëgimisë në mjediset 
rurale

1.Inicijimi i procedurave për 
vendosjen e modelit të 
bashkëpunimit ndër komunal 
2.Formimi i rrjetit territorial dhe 
trupit të përbashkët punues 
3.Përgatitja e planit punues 
4.Prezantimi dhe promovimi  

3 muaj 148.610 QZHRPJP, NJVL, 
Sektori privat nga  
RPJP, MVL, UNDP 

Prioriteti 1.2 Tërheqja e investimeve në Rajon  
Nr. R. Masa Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë 
1.2.1 Mapimi i potencialeve të Rajonit për 

investime 
Zgjedhje inovative për 
qasje më të mirë deri tek 
shërbimet në nivel lokal – 
mapimi i potencialeve për 
turizëm rural 

1.Kërkime nga zyra 
2.Kërkime kualitative 
 

3 muaj 365.000 QZHRPJP, NJVL, 
Sektori privat nga  
RPJP, MVL, UNDP 

1.2.2 Promovimi i potencialit ekonomik të 
Rajonit 

Zgjedhje inovative për 
qasje më të mirë deri tek 
shërbimet në nivel lokal – 
Regjistër i potencialeve 
për turizëm rural në RPJP

1.Përgatitja e Regjistrit për 
potencialet e turizmit rural në 
RPJP – me statistika aktuale dhe 
atraksione turistike 
2. Prezantimi dhe promovimi 

3 muaj 180.000 QZHRPJP, NJVL, 
Sektori privat nga  
RPJP, MVL, UNDP 

Prioriteti 1.3 Fuqizimi i sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Rajon 
1.3.1 Forcimi i kapaciteteve menaxhuese 

tek sipërmarrësit ekzistues dhe 
potencial prej biznesit të vogël 

Zgjedhje inovative për 
qasje më të mirë deri tek 
shërbimet në nivel lokal – 
Zhvillimi i kapaciteteve 
tek gratë sipërmarrëse në 
RPJP 

1.Realizimi i tre trajnimeve 
pesëditore për sipërmarrësi në tri 
mikro rajone në RPJP 
2.Promovimi dhe prezantimi i 
rezultateve të projektit 

3 muaj 543.921 QZHRPJP, NJVL, 
Sektori privat nga  
RPJP, MVL, UNDP 

1.3.3 Shfrytëzimi i programeve për Biznes Qendra për 1. Takime me biznes sektorin 3 muaj 200.000 QZHRPJP, MPS, 
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financim në sektorin NVM përkrahje dhe shërbime 
për biznes sektorin 

2. UEB portal 
 

NJVL nga rajoni, 
MVL, UNDP 

Prioriteti 1.4 Qëndrueshmëria e bujqësisë dhe zhvillimit rural 
Nr. R. Masa Projekte  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë 

1.4.2 Krijimi i kushteve për zhvillimin 
rural 

Përgatitja e planeve 
urbanistike për 
vendbanime jo 
rezendiciale dhe fshatra 

Punimi i elaborateve gjeodezik 
dhe bazave, Kushtet për 
planifikim, Plane urbanistike për 
fshatrat 

12 muaj 4.000.000 QZHRPJP, MBPU, 
Komuna e Strugës, 
Debërcës dhe Qendër 
Zhupës 

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

modernizimi i rrjetit rrugor 
Ndërtimi i rrugicave për 
këmbësorë dhe biçikleta 
rreth Liqenit të Ohrit dhe 
përgjatë lumit Drin i Zi 

1.Ndërtimi i shtigjeve me rrugë 
për këmbësorë dhe biçikleta 

12 muaj 45.000.000 QZHRPJP, NJVL, 
AMBZHR, Banka 
Botërore 

1.5.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe 
modernizimi i rrjetit rrugor 

R421 (Kërçovë lidhje M4) 
Osllomej – Tuin deri në 
vendbanimin Strelcë 

Ndërtimi i rrugës lokale 12 muaj 5.545.742 Komuna e Kërçovës, 
MVL, BZHR 

1.5.2 Aplikimi i teknologjisë informatike - 
komunikuese 

GIS projekt – kadastrën 
nëntokësore në RPJP 

1.Furnizimi i softuerit dhe 
hartave orto-rektifikuese 
2.Përpunimi i të dhënave nga 
rrjetet ekzistuese dhe vendosja e 
tyre në UEB aplikacionin 

8 muaj 6.688.252 QZHRPJP, NJVL, 
MVL, BZHR 

1.5.2 Aplikimi i teknologjisë informatike - 
komunikuese 

Përgatitja e katalogut 
elektronik të bizneseve 
rurale në RPJP 

Mbledhja e të dhënave, krijimi i 
bazës, përgatitja e dizajnit dhe 
publikimi i katalogut 

6 muaj 3.100.000 Biznes sektori nga 
RPJP, programe 
donatorësh 

 
 

Qëllimi afatmesëm 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 

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

Nr. R. Masa Projekte  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë 
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 

Përshtatja e objekteve me 
efikasitet energjetik në 
RPJP 

Rikonstruktimi i pullazeve dhe 
vendosja e izolimit, ndërrimi i 
dritareve dhe dyerve, ndërtimi i 
sistemeve për ngrohje në 

8 muaj 24.000.000 QZHRPJP, NJVL 
në RPJP, MVL, 
BZHR 
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në të gjithë rajonin shkollat e RPJP 
Prioriteti 2.2 Parandalimi i largimit të kuadrit professional nga veprimtaritë terciare duke promovuar barazi më të madhe gjinore dhe mundësi për kyçje në 

tregun e punës të qytetarëve nga grupet e rrezikuara
Nr. R. Masa Projekte  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë 

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  

Promovimi i projekteve 
për përfshirje sociale dhe 
risocializimi i grupeve të 
margjinalizuara 

Takime konsultative 
Organiyimi I trajnimeve 
Aktivitete promovuese 
Përgatitja e kartës sociale- 
mapimi i personave me rrezik 
social në territorin e komunës së 
Strugës 

8  muaj 4.000.000 OJQ në RPJP, 
donatorë nacional dhe 
ndërkombëtar, Qendra 
e Bashkësisë Strugë, 
FISHHM 

Prioriteti 2.3 Përmirësimi i përfshirjes së familjeve me nevoja të programme 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 

Rikonstruktimi i pullazeve dhe 
vendosja e izolimit , ndërrimi i 
dyerve dhe dritareve, fasadë, 
ndërtimi i sistemit për UNS 

8 muaj 9.000.000 QZHRPJP, NJVL në 
RPJP, MVL, BZHR 

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

Rekonstruktimi i pullazit 
në çerdhen “Dielli” në 
Strugë 

Rikonstruktimi i pullazit dhe 
vendosja e izolimit SHPAÇF 
“Dielli”    

6 muaj 2.758.500 Qendra e Bashkësisë 
Strugë, Komuna e 
Strugës, FISHHM 

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

Zgjidhje e problemit me 
qenët endacak në RPJP 

Trajnime, furnizimi i pajisjeve 
për gjuajtjen e qenve endacak 

8 muaj 2.114.856 QZHRPJP, NJVL, 
OJQ, MVL, BZHR 

 
Qëllimi afatmesëm 3: Zhvillimi i turizmit i ndërlidhur me trashëgiminë kulturore dhe natyrore në rajonin planor 

Prioriteti 3.1 Zhvillimi i infrastrukturës dhe përmirësimi i gjendjes së atraksioneve natyrore dhe kulturore për qëllime turistike 

Nr. R. Masa Projekte Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë
3.1.3 Sigurimi i infrastrukturës deri te 

atraksionet dhe pajisja e tyre 
Furnizimi dhe vendosja e 
tualeteve publike në RPJP 

1.Realizimi i procedurave 
tenderike 
2.Përzgjedhja e lokacioneve për 
vendosjen e tualeteve publike 

8 muaj 7.122.894 QZHRPJP, NJVL, 
MVL, BZHR 
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3.Vendosja dhe pranim-dorëzimi 
i tualeteve publike 

3.1.4 Sigurimi i informacioneve, 
sinjalizimit dhe vizualizimit të 
atraksioneve turistike 

Prezantimi i potencialeve 
turistike të RPJP përmes 
platformës GIS 

1.Shtimi i UEB GIS-it aktual me 
platformë turistike 
2.Krijimi i Android aplikacionit 
3.Vendosja e e-kioskave 

12 muaj 8.500.000 QZHRPJP, NJVL, BE 
IPA 2 –Bashkëpunimi 
ndërkufitar, MVL 

Prioriteti 3.2 Forcimi i kapaciteteve për zhvillimin e turizmit me qëllim të shpërndarjes së barabartë të qarkullimit turistik në kuadër të rajonit
Nr. R. Masa Projekte  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë 

3.2.1 Krijimi i sistemit të organizimit 
turistik në rajon 

Zgjedhje inovative për 
qasje më të mirë deri tek 
shërbimet në nivel lokal – 
Regjistër i potencialeve 
për turizëm rural në RPJP 

1.Takime konsultative për 
përgatitjen e Regjistrit për 
potencialet e turizmit rural në 
RPJP me statistikat ekzistuese 
dhe atraksionet turistike 

3 muaj 120.000 QZHRPJP, NJVL, 
Sektori privat nga 
RPJP, MVL, UNDP 

3.2.3 Përmirësimi i punës së klasterëve 
dhe llojeve tjera të grupimit 

Klaster për turizëm “ 
EDEN” në RPJP 

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

6 muaj 300.000 Klasteri ,,EDEN,, 
NJVL, ME, GIZ SDC 

3.2.4 Vendosja e një sistemi për evidencën 
e turistëve 

GIS bazë për kapacitetet 
private akomoduese 

1.Krijimi i GIS bazës për 
kapacitetet akomoduese me 
mundësi për Online rezervime 

12 muaj 6.500.000 QZHRPJP, NJVL, BE 
IPA 2 –Bashkëpunimi 
ndërkufitar, MVL 

Prioriteti 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   

Nr. R. Masa Projekte  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë 
3.3.1 Azhurnimi i hartave turistike UEB Platformë për 

trashëgiminë kulturore 
dhe natyrore në RPJP 

1.Mbledhja e të dhënave, 
përgatitja dhe përkthimi   
2.Plotësimi i bazës së të dhënave  
3.Publikimi i UEB 

12 muaj 4.000.000 QZHRPJP, NJVL, 
MVL, Biznes sektori, 
BE IPA 2 –
Bashkëpunimi 
ndërkufitar

3.3.3 Formimi i programve/produkteve të 
përbashkëta të turizmit rural, malor, 
banjor dhe turizmit spaleologjik me 
turizmin kulturor 

Rregullimi i përmendores 
natyrore Lumi 
Beleshniçka për zhvillim 
të eko-turizmit (faza e 
dytë) – Rregullimi i 
Gollubarnicës dhe 
Momiçek

1.Rregullimi i përmendores 
natyrore Lumi Beleshniçka 
2.Rregullimi i shpellave 
Gollubarnica dhe Momiçek 

4 muaj 868.840 Komuna e Makedonski 
Brod, MVL, BZHR 

3.3.3 Formimi i programve/produkteve të Përgatitja e Përgatitja e projekteve themelore 4 muaj 1.200.000 QZHRPJP, OJQ, 
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përbashkëta të turizmit rural, malor, 
banjor dhe turizmit spaleologjik me 
turizmin kulturor 

dokumentacionit teknik 
për 
ndërtimin/rikonstruktimin 
e rezidencave të kulturës 
në zonat rurale  

me revizion për tri objekte 
publike në tri komuna nga RPJP 

NJVL, MVL, BZHR, 
BE IPA 2 –
Bashkëpunimi 
ndërkufitar 

3.3.7 Promovimi i vlerave turistike të 
karakterit jashtë sezonal 

Aktivitete promotive në 
RPJP 

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

12 muaj 300.000 QZHRPJP, 9 komunat 
nga rajoni 

 
Qëllimi afatmesëm 4: Mbrojtja e kualitetit të ambientit jetësor 

Prioriteti 4.1 Ndërtimi, rekonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale 
Nr. R. Masa Projekte  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë 
4.1.1 Rikonstruktimi i sistemeve për 

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

Ndërtimi/ rikonstruktimi 
i rrjetit të ujësjellësit 

Ndërtimi/ rikonstruktimi i rrjetit 
të ujësjellësit në komunat në RPJP 

12 muaj 10.000.000 Komunat nga RPJP, 
MVL, BZHR, MAJPH, 
MTL 

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

Vendosja e kontejnerëve 
nëntokësor në zonat 
urbane në RPJP – faza e 
dytë 

Përgatitja e vendeve për 
vendosjen e kontejnerëve 
Vendosja e kontejnerëve 
nëntokësor  

4 muaj 2.793.000 QZHRPJP, Komunat e 
Ohrit dhe Kërçovës, 
MVL, BZHR 

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

Përgatitja e 
dokumentacionit të 
nevojshëm për 
themelimin e sistemit të 
qëndrueshëm të integruar 
dhe financiar për 
menaxhim me mbeturina 

Përgatitja e Planit rajonal për 
menaxhim me mbeturina në RPJP 
 
 
 
 

12 muaj 15.000.000 BRMM, QZHRPJP, 
NJVL, MAJPH, BE 
IPA2 
EuropeAid/136347/IH/
SER/MK 

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

Vendosja e shportave për 
mbeturina komunale  në 
Komunën e Debërcës 

Furnizimi dhe vendosja e 
shportave për mbeturina 
komunale 

4 muaj 425.095 Komuna e Debërcës, 
MVL, BZHR 

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 

Realizimi i procesit tenderik për 
ndërtimin e sistemit 
Fillimi i ndërtimit të sistemit për 
grumbullimin dhe trajtimin e 

12 muaj 540.000.000 Komuna e Kërçovës, 
QZHRPJP, MAJPH, 
IPA3 
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ujërave të zeza në pjesën urbane 
të Kërçovës 

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

Ndërtimi i stacionit 
pastrues në Qendër 
Zhupë 

Përgatitja e aplikacionit për mjete 
për ndërtim 
Përgatitja e dokumentacionit 
tenderik për ndërtim 

12 muaj 1.800.000 Komuna e Qendër 
Zhupës, QZHRPJP, 
MAJPH, Banka 
botërore, MF  

 
4.1.3 

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

Ndërtimi i stacionit 
pastrues dhe kanalizimit 
në Tërpejcë 

Përgatitja e aplikacionit për mjete 
për ndërtim 
Përgatitja e dokumentacionit 
tenderik 

12 muaj 1.800.000 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 kolektorëve 
nga Gradishtja në Shën 
Naum 

Përgatitja dhe revidimi i 
Projekteve themelore  
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  

Nr. R. Masa Projekte  Aktivitetet Kohëzgjatja Shuma Partnerë 
4.2.2 Kualiteti i ajrit Përgatitja e 

dokumentacionit teknik 
(Projekte themelore) dhe 
ndërtimi i objekteve me 
EE në tri shkolla fillore në 
RPJP 

Realizimi i procedurave 
tenderike; 
Përzgjedhja e organeve 
mbikëqyrëse; 
Izolimi i tavaneve dhe ndërrimi i 
dritave në SHF në Lakoçerej të 
Poshtme dhe Koxhaxhik; Sanimi 
i dyshemeve dhe tualeteve dhe 
ndërrimi i dyerve dhe dritareve 
në SHF në Orovnik; 

4 muaj 2.911.420 Komunat e Ohrit, 
Debërcës dhe Qendër 
Zhupës, QZHRPJP, 
MVL, BZHR 

4.2.3 Mbrojtja e ujit dhe e tokës Rregullimi i shtretërve të 
lumenjve dhe kanaleve në 
RPJP – Përgatitja e 
dokumentacionit teknik 
për lumin Sateska 

Përgatitja e dokumentacionit 
teknik-ndërtimor 
Prezantim publik i 
dokumentacionit teknik 

8 muaj 1.250.000 QZHRPJP, NJVL, 
MVL, BZHR 

Nr. R. Qëllimi afatmesëm Shuma në denarë Shuma në Euro 
1 Ekonomi moderne rajonale e bazuar në teknologji të lartë dhe njohuri 65.771.525 1.072.945
2 Arsim i përshtatur për nevojat e zhvillimit ekonomik, mbrojtja sociale 41.873.356 683.089
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dhe shëndetësore, për popullsinë në rajon dhe krijimi i kushteve për 
parandalimin e migracionit 

3 Zhvillimi i turizmit i ndërlidhur me trashëgiminë kulturore dhe 
natyrore në rajonin planor 

28.911.734 471.643

4 Mbrojtja e kualitetit të ambientit jetësor 577.179.515 9.415.653
 GJITHSEJ 713.736.130 11.643.330

 


