
 
 

 
 
 
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ 
               ПЛАНСКИ РЕГИОН 
  

 

FTESË 
 

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në kuadër të projektit “Zhvillim i 

barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” të cilin e realizojnë Ministria e vetëqeverisjes lokale, 

Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim dhe Byroja për zhvillim rajonal në bashkëpunim me 

Qendrën për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, fillon me realizimin e ciklit të ri të Forumeve 

rajonale. 

Kemi kënaqësinë e veçantë t’Ju ftojmë të merrni pjesë në sesionin e parë të forumit i cili do të 

mbahet në datë 11.03.2022 me fillim në ora 10:00, Hotel Drim në Strugë.   

Në forumet e planifikuara do të diskutohet për problemet prioritare në kuadër të sferave 

strategjike për zhvillim të cilat e prekin rajonin dhe nga të cilat do të dalin projekt ide/koncepte për 

propozim projekte. Nga këto koncepte për propozim projekte pjesëmarrësit në forum do t’i zgjedhin 

ato me prioritet më të lartë të cilat do të konkurrojnë për realizim nga fondet e siguruara në kuadër 

të dy programeve dhe atë programit për projekte të financuara nga ana e MVL/SDC dhe programit 

për projekte të financuara nga MVL/BZHR. 

Në sesionin e parë të forumit pjesëmarrësit do të kenë mundësi të njihen me procesin e 

forumit dhe të diskutojnë për problemet prioritare të ndërlidhura me sferat strategjike për zhvillim 

me të cilat ballafaqohet rajoni planor. 

Prezenca Juaj dhe pjesëmarrja aktive do të jetë e një rëndësie të veçantë dhe do të 

kontribuojë për realizimin e suksesshëm të procesit të forumit rajonal dhe përmirësimit të jetesës në 

rajon. 

 

Shtojcë: Rend dite 

                                                                                                                                     Me respekt, 

 Qendra për zhvillim të 
rajonit planor Jugperëndimor 

 
 



 
 

 
 
 
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ 
               ПЛАНСКИ РЕГИОН 
  

 

Sesioni i parë në kuadër të Programit “Forumet rajonale në bashkësi“ në rajonin planor 
Jugperëndimor,   

11.03.2022,  ora: 10:00, Hotel “Drim”, Strugë,  
 

RENDI I DITËS 
 

Koha  

10:00 – 10:30 Arritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve 

10:30-10:45 
 

Fjalime  

• Përfaqësues nga MLS/BZHR/Donator 

• Përfaqësues nga rajoni planor  

10:45-11:15 
 

Prezantimi dhe zgjedhja e prioriteteve sipas fushave strategjike dhe nën fushave 
komplementare për zhvillimin e rajonit  

11:15-11:45 
 

Strukturimi i forumit/ vendosja sipas tavolinave punues 

Përcaktimi i rregullave të punës 

Prezantimi i procesit të forumit 

11:45-12:30 
 
 

Identifikimi dhe definimi i problemeve prioritare të  rajonit që lidhen me fushën 
strategjike të zgjedhur dhe nën fushave për zhvillim me të cilat ballafaqohen rajoni 
planor për projektet të financuara nga Shema e Granteve;   

Diskutim nëpër tavolinat e punës dhe prezantim  

Grupimi i problemeve   

12:30 - 12:45 Pauzë 

12:45 – 13:00 Prezantimi i procesit dhe kriteriumeve për projekte të financuara nga MLS/BZHR 

13:00 – 13:45 Identifikimi dhe definimi i problemeve prioritare të  rajonit që lidhen me fushën 
strategjike të zgjedhur dhe nën fushave për zhvillim me të cilat ballafaqohen rajoni 
planor për projektet të financuara nga MLV/BZHR;   

Diskutim nëpër tavolinat e punës dhe prezantim  

Grupimi i problemeve   

13:45-14:00 Vlerësimi i sesionit të forumit dhe përcaktimi i sesionit të ardhshëm 

14:00 Koktel 

 
 

 


