
Në bazë të nenit 20 paragrafi 1 alineja 3 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 63/07), neni 3 nga Rregullorja e 

punës së Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Këshilli në mbledhjen e saj mbajtur në datë 23.12.2011 e solli këtë:

PROPOZIM PLANI AKSIONAR PËR VITIN 2012
PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM

TË RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR
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Plani aksionar për punën e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor bazohet në kapitujt kryesor të parapara në dokumentet
strategjike në nivel nacional, rajonal dhe komunal. Gjatë kësaj, angazhimet e institucionit dalin dhe janë të lidhura me realizimin e Programit për 

zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, të cilën e solli Këshilli për zhvillim të rajonit në vitin 2010, mbas përpunimit të saj sipas korrigjimeve të 
ministrive përkatëse dhe plotësimeve të nevojshme me të dhënat statistikore të fundit. Në këtë dokument bazik për zhvillim të rajonit planor janë 

të përcaktuara prioritetet dhe masat, me çka nëpërmjet këtij plani aksionar, nëpërmjet projekteve, rritet shkalla e realizimit të    vetë Programit për 
zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Me rëndësi është të theksohet se një pjesë e projekteve të cilat filluan të implementohen gjatë vitit 2011, me një pjesë të aktiviteteve finale,
barten për vitin vijues 2012, që është rezultat i vonesës së nënshkrimit të marrëveshjeve me BZHR për projektet e miratuara në vitin 2011. Në
këtë dokument janë zhvendosur edhe projektet rajonaletë cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor JUgperëndimorplanifikion t'i dorëzojë deri te

BZHR në vitin 2012.BZHR në vitin 2012.

Për shkak se ky është Plan aksionar për realizimin e Programit për zhvillim të RPJP, në të janë vendosur edhe projektet të cilat i implmentojnë
komunat ose subjektet tjera siç janë OJQ dhe të tjerë të cilat veprojnë në territorin e RPJP dhe për të cilat QZHRPJP ka informacion.

Gjithashtu në këtë dokument janë vendosur edhe dy projekte të cilat Ministria e vetëqeverisjes lokale do t'i implementojë përmnes Qendrave për
zhvillim, dhe janë pjesë e Programit qeveritar të RM për vitin 2012.

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, dorëzoi propozim-projekte edhe tek donatorët ndërkombëtarë, Komponenti 2 nga IPA dhe
GIZ RED Programi, me çka presim, në bazë të procedurave, të qasemi drejt realizimit në vitin 2012.
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Nr.ren Masa Kohëzgjatja

I.1.1 Rritja e 

kapaciteteve të 

NJVL për 

propozimin dhe 

realizimin e 

projekteve rajonale

12 muaj

I.1.1 Rritja e 

kapaciteteve të 

NJVL për 

propozimin dhe 

realizimin e 

projekteve rajonale

Zhvillim të strukturave lokale dhe 

rajonale dhe partneritetit për 

arritjen e zhvillimit ekonomik lokal

1. Panairi i punës (një në fund të 

kuartalit dhe një në fillim të kuartalit 

të fundit të vitit 2012)

12 muaj 1.000.000,00 MVL, QZHRPJP, 

NJVL, sektori publik, 

privat dhe OJQ

I.1.4 Transferi i 

njohurive dhe 

Udhëtime zyrtare 1.Vizita tëk agjensionet rajonale në 

EU

12 muaj 350.000,00 Këshilli për zhvillim të 

rajonit planor 

PRIORITETI I: Rritje ekonomike e arritur me aftësi njohëse kualitative të kapitalit njerëzor, ndërmarrje të vogla dhe të mesme të zhvilluara 
dhe produkte të njohura të ndërlidhura me prejardhje gjeografike 

1.Themelimi i i inkubatorit afarist 

dhe Biznes qendrës në kuadër të 

QZHRPJP                              

2.000.000,00 MVL, QZHRPJP, 

NJVL, NVM

Këshilli për zhvillim të 

RPJP

PartnerëShuma

Zhvillim të strukturave lokale dhe 

rajonale dhe partneritetit për 

arritjen e zhvillimit ekonomik lokal

Projekti Aktivitetet

njohurive dhe 

përvojave 

EU

2.Shkëmbim përvojash

3.Krijimi i partneritetit

rajonit planor 

Jugperëndimor, 

QZHRPJP, NJVL

I.2.4 Promovimi i rajonit Promovimi i Qendrës për zhvillim 

dhe prezantimi i Programit për 

zhvillim

1.Prezantimi para të gjitha 

subjekteve të interesuara, para 

partnerëve dhe mediumeve  

6 muaj 800.000,00 QZHRPJP me të gjitha 

komunat, MVL, BZHR, 

sektori publik dhe 

privat

I.4.1 Trajnime për rritjen 

e produktivitetit 

dhe ulja e e 

shpenzimeve në 

prodhimtari

Biznes inkubator dhe zhvillim të 

turizmit: Krijimi i vendevë të punës 

për të rinjt

1.Krijimi i biznes inkubatorit

2.Krijimi i 25 bizneseve të reja për 

sipërmarrësit e rinj

3.Organizimi i trajnimeve në sferën 

e turizmit

18 muaj 1.725.000,00 QZHRPJP me PSM 

(RM) dhe ACER 

(SHQ) 
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Nr.ren Masa Kohëzgjatja

II.3.3 Dokumentacion 

teknik për 

ndërtimin e 

sistemit të 

kolektorit të ri me 

stacione pastruese 

IPA aplikacion për realizimin e 

sistemit të bartjes së ujërave të 

zeza në mikro rajonin e Kërçovës, 

në bashkëpunim me MAJPH

1.Plan aksionar me MAJPH i SQE                                             

2. Përgatitja e IPA aplikacionit                    

12 месеци 200.000,00 MAJPH, SQE, 

QZHRPJP, NJVL, 

shtëpi konsultuese

II.3.2 Dokumentacion 

teknik për formim 

dhe kompletim të 

sistemeve të 

kolektorëve të 

tashëm 

Studim fizibiliteti për bartjen e 

ujërave të zeza nga Gradishte në 

Shën Naum

1. Përkthimi i studimit të fizibilitetit 

në gjuhën agleze                                                                

2. Botimi i studimit             3. 

Prezantimi i studimit para Këshillit 

për ZHRPJP 

3 muaj 150.000,00 QZHRPJP dhe 

komunat Ohëer, 

Strugë dhe Debërc

PRIORITETI II Rrjet rrugor i zhvilluar dhe modern, drejtim i qëndrueshëm me potencialet ujore, infrastrukturë e zhvilluar 
arsimore dhe TIK

Projekti Aktiviteti Shuma Partnerë

tashëm 

II.3.2 Dokumentacion 

teknik për formim 

dhe kompletim të 

sistemeve të 

kolektorëve të 

tashëm 

Përpunimi i dokumentacionit teknik 

për ndërtimin e kanalizimit fekal në 

Vevçan dhe Strugë

1. Prezantimi i projektit të punuar 

para Këshillit për zhvillim të RPJP

1 muaj 20.000,00 QZHRPJP dhe 

komunat Vevçan, 

Strugë dhe Ohër

II.3.3 Rekonstruimi, 

modernizimi dhe 

zgjërimi i sistemit 

për pastrimit e 

ujërave të zeza 

Ndërtimi i një krahu (prioritar) për 

kanalizim fekal në Vevçan dhe 

Strugë, në pajtim me projektin e 

punuar

1. Ndërtimi i krahut 6 muaj 3.000.000,00 Komuna e Strugës 

dhe Vevçanit

II.3.2 Dokumentacion 

teknik për formim 

dhe kompletim të 

sistemeve të 

kolektorëve të 

tashëm 

Revizioni i projektit themelor për 

kolektor rajonal për bartjen e 

ujërave të zeza në Komunën e 

Debërcës dhe lidhja me kolektorin 

ekzistues Strugë-Ohër 

1. Revizioni i projektit themelor      

2. Prezantimi para Këshillit për 

zhvillim të RPJP

4 muaj 200.000,00 QZHRPJP dhe 

komunat Debërc,Ohër 

dhe  Strugë
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Nr.ren Masa Kohëzgjatja

II.2.4 Mirëmbajtje e 

sistemeve të 

ujësjellësit 

Furnizimi i pajisjeve për detektimin 

e humbjeve të ujërave në rajon

1. Furnizimi i dy detektorëve tjerë                                       

2. Dhënia në shfrytëzim komunave                                  

3. Trajnim për përdorimin e 

pajisjeve

3 muaj 600.000,00 Qendra për zhvillim 

dhe 13 komunat e 

rajonit, ndërmarrjet 

publike komunale

II.2.4 Mirëmbajtje e 

sistemeve të 

ujësjellësit 

Ndrrimi i gypave të azbestit të 

ujësjellësit në vendbanimin 

Tajmishte (komuna Zajazit)

1. Ndrrim të 1100 m gypacion 3 muaj 730.000,00 Komuna e Zajazit, 

QZHRPJP, Këshilli 

rajonal

II.1.3 Përpunimi i 

dokumentacionit 

teknik për rrugë 

Dokumentacion teknik për rrugën 

Qendër Zhupë - Strugë

Punimi i dokumentacionit teknik                

Prezentimi

6 muaj 2.000.000,00 Komuna Qendër 

Zhupë, QZHRPJP, 

Këshilli rajonal

PRIORITETI II Rrjet rrugor i zhvilluar dhe modern, drejtim i qëndrueshëm me potencialet ujore, infrastrukturë e zhvilluar 
arsimore dhe TIK

Projekti Aktiviteti Shuma Partnerë

teknik për rrugë Këshilli rajonal

II.1.3 Përpunimi i 

dokumentacionit 

teknik për rrugë 

Dokumentacion teknik për rrugën 

Koroshisht - Morovisht

Punimi i dokumentacionit teknik                

Prezentimi

6 muaj 600.000,00 Komuna Strugë, 

QZHRPJP, Këshilli 

rajonal

II.2.4 Mirëmbajtje e 

sistemeve të 

ujësjellësit 

Ndërtimi i sistemit për ujësjellës Ndërtimi i sistemit ujësjellës për 

f.Brzhdan 

6 muaj Komuna Drugovë

II.2.4 Mirëmbajtje e 

sistemeve të 

ujësjellësit 

Ndërtimi i kanalit prej betoni Ndërtimi i kanalit nga betoni në 

f.Srbjani

6 muaj Komuna Drugovë

II.1.3 Përpunimi i 

dokumentacionit 

teknik për rrugë 

Realizimi i rrugës lokale P104 

f.Mogillec

Realizimi (asfaltimi) i rrugës lokale 

P104 - f.Mogilec në gjatësi prej 

3410 m

6 muaj Komuna Makedonski 

Brod
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Nr.ren Masa Kohëzgjatja

III.1.4 Nxitja dhe 

promovimi i 

prodhimeve 

organike

Brendimi i produkteve bujqësore 

dhe qumështore tipike për rajonin 

planor Jugperëndimor

Aktivitetet e mbetura            1. 

Përgatija e dokumentacionit dhe 

dorëzimi në Ministritë resore                                  

2. Strategji marketingu                       

3. Aktivitete marketingu                     

8 muaj 1.000.000,00 QZHRPJP, NJVL, 

NVM, MBPU 

Partnerë

PRIORITETI IV Destinacione turistike atraktive dhe shfrytëzim të qëndrueshëm të pasurive kulturore dhe natyrore

PRIORITETI III Agro biznes i bazuar në koncepte bashkëkohore të prodhimit të produkteve bujqësore të njohura për rajonin 
dhe turizëm rural i qëndrueshëm i bazuar në njohuri dhe teknologji bashkëkohore 

Projekti Aktiviteti Shuma

Nr.ren Masa Kohëzgjatja

IV.1.4 Organizimi i 

manifestimeve me 

përmbajtje 

kulturore dhe 

natyrore dhe 

vlerave 

tradicionale

Organizimi i karvanëve me grupe 

folklorike, prezantimi i ushqimit 

tradicional, aktivitete sportive dhe 

shfaqje etno

1. Punimi i katalogut me ushqime 

dhe veshje tradicionale                                               

2. DVD për rajonin                      3. 

Prezantimi i veshjeve dhe ushqimit 

tradicional        

4 muaj 900.000,00 QZHRPJP me 13 

komunat

IV.5.2 Publikimi i 

katalogëve, 

prospekteve dhe 

materiale tjera të 

shtypura dhe 

promovimi përmes 

mediumeve

UEB promovimi i pasurisë 

kulturore dhe natyrore

1. Punimi i UEB portalit me 

udhëtime virtuale në rajon                                                                    

2. Prezantimi i UEB portalit        

8 muaj 503.000,00 QZHRPJP me 13 

komunat, GIZ RED

Shuma Partnerë

PRIORITETI IV Destinacione turistike atraktive dhe shfrytëzim të qëndrueshëm të pasurive kulturore dhe natyrore

Projekti Aktiviteti
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Nr.ren Masa Kohëzgjatja

IV.2.2 Sinjalizimi dhe 

caktimi i 

lokaliteteve dhe 

objekteve të 

mbrojtura

Mapimi i lokaliteteve turistike dhe 

objekteve të tjera të rëndësishme 

në RPJP

1.Punimi i tabelave informative                                                               

2. Përgatitja e dokumentacionit 

teknik për vendosjen e info tabelave                                                                

3. Punimi i hartës së rajonit                           

10 muaj 3.500.000,00 QZHRPJP me 13 

komunat

PRIORITETI IV Destinacione turistike atraktive dhe shfrytëzim të qëndrueshëm të pasurive kulturore dhe natyrore

Projekti PartnerëShumaAktiviteti

IV.3.1. Studim për 

mundëlsitë e 

zhvillimit të llojeve 

të turizmit selektiv

Punimi i studimit për potencialin 

turistik në rajon

1. Punimi i studimit                2. 

Përkthimi në anglisht                   3. 

Prezantimi

1.200.000,00 QZHRPL, komunat, 

klasteri turistik, 

Agencionet për 

promovimin e turizmit, 

kuadri shkencor

IV.5.2 Publikimi i 

katalogëve, 

prospekteve dhe 

materiale tjera të 

shtypura dhe 

promovimi përmes 

mediumeve

Aktivitete promovuese 1. Prezantimi marketing dhe medial

2. Azhurimi i ueb portalit                                         

3. Libër elektronik për rajonin

QZHRPJP me 13 

komunat

10 muaj 580.000,00

10 muaj
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Nr.ren Masa Kohëzgjatja

V.4.4 Mbikqyrja e 

standardeve të 

zbatimit për 

mbrojtjen e 

kualitetit të ajrit, 

ujit dhe tokës 

Vendosja e moduleve shtesë e 

punkteve matëse në Osllomej dhe 

përpunimi i studimit me propozim-

masat për mbrojtje nga ndotja e 

ajrit

1. Matja dhe analiza e ajrit, tokës 

dhe hirit                                                                                                     

2. Studim për kualitetitn e ajrit                                       

3. Prezantim

10 muaj 2.000.000,00 QZHRPJP dhe 

komuna e Zajazit, 

Kërçovës dhe 

Osllomes

1.800.000,00 QZHRPJP me të 13 

komunat nga rajoni

Aktiviteti Shuma Partnerë

V.6.1 Avancimi i sistemit 

të mbledhjes 

primare të 

mbeturinave

Selektimi i mbeturinave dhe 

furnizimi me kontejnerë për 

komunat e RPJP

1. Furnizimi dhe montimi i 200 

kontejnerëve nga 240l                                      

2. Furnizimi i 10 kompresuesve                                                 

6 muaj

PRIORITETI V Krahina të pastra ekologjike me ujëra të mbrojtura, ajër dhe tokë, dhe shfrytëzim të qëndrushëm të burimeve të 
rigjenerueshme të energjisë

Projekti

V.4.1 Krijimi i 

aktiviteteve 

udhëheqëse për 

zbatimin e 

standardeve gjatë 

lëshimit të 

kemikaleve dhe 

ndotësve të tjerë 

në ujërat 

sipërfaqësor dhe 

Përpunimi i analizave dhe studimit 

për kualitetin e ujërave në lumin 

Drini i Zi dhe Glloboçicës dhe 

Liqenin e Dibrës

1. Analiza e kualitetit të ujërave pas 

matjeve                                2. 

Punimi i studimit                                                              

8 muaj 1.200.000,00 QZHRPJP, Komuna e 

Ohrit, Strugës, Dibrës 

dhe Qendra Zhupë

V.6.4 Studim për 

përcaktimin dhe 

verifikimin e 

loakcionit për 

deponi rajonale

Studim fizibiliteit për përcaktimin e 

lokacionit për deponi rajonale në 

RPJP (menaxhimi në mënyrë 

integruese të mbeturinave inerte)

1. Punimi i studimit              2. 

Prezantimi

8 muaj 1.000.000,00 QZHRPJP dhe 13 

komunat e rajonit, 

ndërmarrjet publike 

dhe MAJPH

V.7.4 Studime për 

prodhimin e 

energjisë elektrike 

me shfrytëzimin e 

sistemeve solare

Studim fizibiliteti për prodhimin e 

energjisë nga sistemet solare

1. Punimi i studimit              2. 

Prezantimi

8 muaj 1.000.000,00 QZHRPJP dhe 13 

komunat e rajonit, 

Ministria e ekonomise- 

sektori energjetik, 

MAJPH
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Nr.ren Masa Kohëzgjatja
VI.5.4 Mbështetje të 

projekteve për 

zhvillim ekonomik 

ndërmjet mjedeise 

urbane, 

ndërkufitare dhe 

rurale

Gratë i kalojnë kufijtë për 

ndryshime

1. Kampanjë për ngritje të 

ndërgjegjes për mundësitë e 

punësimit të grave                                        

2. Qendra për mbështetje              

3. Trajnime për sipërmarrës           

4.Krijimi i rrjetit të OJQ-ve të grave                            

5.Evenimente promovuese-panaire

12 muaj 2.000.000,00 LDA-Strugë, OJQ nga 

RPJP, OJQ nga 

Shqipëria, QZHRPJP 

PRIORITETI VI Infrastrukturë sociale e zhvilluar, me rrjet të shërbimeve efikase, për jetë më të mirë dhe standard të lartë të 
jetesës

Projekti Aktiviteti Shuma Partnerë
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