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Organizata ynë
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Shkurtesa “SWG” nënkupton Grupi 
permanent për zhvillim rural rajonal 

në Evropën Juglindore.

SWG është Organizatë ndërqeveritare 
dhe ndërkombëtare, e cila përbëhet prej 
institucioneve qeveritare përgjegjëse për 
bujqësinë dhe zhvillimin rural në vendet 

përkatëse dhe territorin e Evropës 
Juglindore. 

Trupi udhëheqës dhe koordinues është 
Sekretariati i SWG-së me seli në Shkup, 

Maqedoni.
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Objektivi i përgjithshëm:
Të lehtësojë bashkëpunimin e ngushtë 

ndërmjet Ministrive për Bujqësi dhe palëve të 
tjera të interesuara në fushën e zhvillimit rural 
dhe të bujqësisë dhe të mbështes integrimin e 

rajonit të EJL në BE

Objektivat konkrete: 

• Të përmirësojë 
njohuritë e 
përbashkëta për 
politikat zhvillimore 
të bujqësisë dhe 
rurale

• Të ndihmojë për 
përmirësimin e 
implementimit të 
strukturave dhe 
sistemeve për 
zhvillimin e bujqësisë 
dhe zhvillimin rural, 
me theks të veçantë 
në bashkëpunimin 
ndërkufitar

• Të kuptojë njohuritë 
dhe zbatimin e 
instrumenteve  
implementuese për 
zhvillimin e bujqësisë 
dhe rural

• Të identifikojë dhe 
shkëmbejë 
informacione dhe 
aplikimin e 
praktikave të mira 
për zhvillimin e 
bujqësisë dhe rural 
me qëllim të zgjerimit 
të agjendës rurale
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Vizioni

Zhvillimi novator dhe i 
qëndrueshëm bujqësor dhe 
rural përmes bashkëpunimit 

koheziv rajonal për 
përmirësimin e jetesës në 

vendet e EJL

Misioni

Të rris bashkëpunimin horizontal 
brenda territoreve dhe shteteve 

përkatëse të EJL-së, koordinimin e 
iniciativave rajonale lidhur me 

zhvillimin bujqësor dhe rural dhe 
të mbështes procesin e zhvillimit 
social dhe ekonomik të zonave 
rurale në Evropën Juglindore



Fushat operacionale të SWG

5

Puna në rrjet
Ngritja e 

Kapaciteteve
Avokimi & Mob. i 

burimeve
Analiza e politikave

Shkëmbimi i 
informacioneve



Funksionet kryesore të SWG, të cilat rrjedhin nga nevojat dhe
shpresat e Institucioneve anëtare dhe të cilat janë në
pajtueshmëri me objektivat konkrete janë:

• Realizimi dhe lehtësimi i prezantimeve dhe analizës së
politikave;

• Ngritja e kapaciteteve të Institucioneve anëtare dhe palëve të
tjera të interesuara;

• Identifikimi dhe zhvillimi i instrumenteve për zhvillimin
bujqësor dhe rural duke i konsideruar aspektet rajonale;

• Puna në rrjet për shkëmbimin e përvojave dhe informacioneve
mes Institucioneve anëtare;

• Identifikimi dhe implementimi i projekteve rajonale.
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Institucionet anëtare të SWG-së 
- Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Shqipëri

- Ministria për Tregti me jashtë dhe marrëdhënie ekonomike,
Bosnja dhe Hercegovina

- Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomizimit me Ujëra e
Republikës Srpska, Bosnij dhe Hercegovina

- Ministria Federale e Bujqësisë, Ekonomizimit me Ujëra dhe Pylltarisë,
Federata e Bosnjë dhe Hercegovinës, Bosnja dhe Hercegovina

- Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit, Bullgari

- Ministria e Bujqësisë, Kroaci

- Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomizimit me Ujëra, Maqedoni

- Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Mal i Zi

- Ministria e Bujqësisë, Tregtisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit me Ujë, Serbi

- Sekretariati Krahinor për Bujqësi, Menaxhim me Ujë dhe Pylltari,
Krahina autonome e Vojvodinës, Serbi

- Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Kosovë*

Kosovë* “Ky emërtim është bërë pa asnjë paragjykim të pozitës së statusit, dhe është në pajtueshmëri me UNSC 1244 dhe mendimin e ICJ mbi
shpalljen e pavarësisë së Kosovës).“
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Institucionet vëzhguese të SWG

- Ministria Federale e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit me Ujë,

Austri

- Ministria Federale e Ushqimit, Bujqësisë dhe Mbrojtjes së

Konsumatorit Gjermani

- Ministria për Zhvillim Rural, Hungari

- Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ushqimit, Slloveni
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“Për Ballkanin, i cili karakterizohet me tregje të vogla të

brendshme, infrastrukturë joefikase ndërkufitare dhe deri duke
edhe me konflikte dhe tensione politike tej-kufitare, zhdukja e
«efektit-kufitar» do të mundësojë ndërveprime dhe integrim të

nën-zonave të vendeve të ndryshme dhe do të forcohet stabiliteti
i rajonit”.

A. KOTIOS



Çfarë është Zhvillimi Bazuar në 
Rajone (ABD) ? 

Zhvillimi i Bazuar në Rajone (ABD) konsiderohet të jetë një qasje novatore, e 

cila mundëson arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm 

Karakteristikat kryesore të ABD

•Zonat e ndryshme (mes shteteve)
•Integrimi (përtej sektorëve)
•Inklusiv (komunitetet)
•Pjesëmarrës (nga poshtë lartë)

•Fleksibël (reagues ndaj ndryshimeve)



Zonat rurale në Ballkanin Perëndimor karakterizohen me heterogjenizëm

të madh ndërmjet shteteve dhe brenda shteteve.

Karakteristikat më të njohura dhe të përbashkëta të zonave rurale në

Ballkanin Perëndimorë janë:

1. Migrimi, shpopullimi;
2. Infrastruktura e dobët;
3. Kapital të ndër-vlerësuar territorial veçanërisht trashëgimia

lokale;
4. Llojllojshmëri dhe burime të shumta natyrore dhe raporti i tyre i

favorshëm sipas dendësisë së popullsisë;
5. Rëndësia e madhe e bujqësisë në strukturën e ekonomisë rurale;
6. Prania e struktura të dyfishta bujqësore;
7. Nivel të ulët të shërbimeve themelore (shëndetësi, arsim,

shërbime sociale, etj)
8. Nivel të ulët të aktiviteteve afariste/ekonomike.

ABD në vendet e Ballkanit Perëndimor



• Harta e zonave potenciale në Ballkanin Perëndimor (BP)

•Përzgjedhja e zonave më të përshtatshme: 

 Sipërfaqja

 Situata zhvillimore unike

 Interesat të përbashkëta për bashkëp. ndërkufitar

 Lidhje të mjaftueshme rrugore

 Konteste të zgjidhura me kufijtë

ABD në vendet e Ballkanit Perëndimor

Metodologjia



I. Definimi i zonës së përcaktuar

II. Vlerësimi i situatës zhvillimore

 baza
 nevojat kritike/hendeqet zhvillimore
 zonat prioritare për zhvillim

III. Prezantimi i strategjisë zhvillimore dhe planit të veprimit

 prioritetet zhvillimore
 aktivitetet konkrete
 monitorimi – angazhimi i niveleve të ndryshme

ABD në vendet e Ballkanit Perëndimor

Metodologjia



Sektori i biznesit

ABD në vendet e Ballkanit Perëndimor
Qasja pjesëmarrëse

Grupi i
Stejkholderëve

Shoqëria qytetare Administrata lokale



ABD në vendet e Ballkanit Perëndimor
Struktura për implementim

Implementing structure 



Lehtësimi i bashkëpunimit rajonal, pajtimit politik dhe rritjes
ekonomike në Ballkanin Perëndimor nëpërmjet zbatimit të

qasjeve për zhvillim të bazuar në rajone në zonat e
përzgjedhura rurale ndërkufitare.

Implementimi i ABD në vendet e Ballkanit 

Perëndimor

Objektivi i përgjithshëm



• Objektivi 1: Të kontribuohet në zhvillimin e
qëndrueshëm ekonomik të rajonit përkatës duke e
lehtësuar procesin e aktiviteteve për parapërgatitje për

implementimin e veprimeve të identifikuara për zhvillim
ekonomik

• Objektivi 2: Të forcohet bashkëpunimi mes
administratave publike dhe trupave të tjerë publik,
sektorit privat dhe OJQ-ve në fushën e zhvillimit lokal
dhe bashkëpunimit rajonal duke i ngritur kapacitetet
ndërkufitare lokale dhe rajonale.

Implementimi i ABD në vendet e Ballkanit 

Perëndimor

Objektivat konkrete



Implementimi i ABD në vendet e Ballkanit 

Perëndimor

Hapat e ardhshëm
Caktimi i mëtutjeshëm i prioriteteve ndërmjet

veprimeve dhe prioriteteve zhvillimore
Financimi
Konsolidimi i vizionit afatmesëm dhe afatgjatë për

grupin lokal të stejkholderëve

Ngritja e kapaciteteve të Grupit të stejkholderëve

Konsolidimi i Grupit të Stejkolderëve dhe themelimi i
Njësive për Menaxhim me Projekte



Implementimi i ABD – mbështetja politike për 

procesin

Takimi i 4-t i Ministrave të Bujqësisë së Evropës Juglindore, Zagreb, Kroaci, 23
nëntor, 2010

…..”Sa i përket qasjes bazuar në zhvillimin e rajoneve në zonat rurale ndërkufitare të

Evropës Juglindore, jemi të kënaqur me hapat e ndërmarra deri më tani nga
Komisioni Evropian. E lavdërojmë bashkëpunimin me SWG dhe me agjencitë e
tjera për zhvillim. Po ju lusim për vazhdimin e bashkëpunimit dhe të kërkojmë

nga donatorët potencial për hulumtimin e mundësive për përgatitjen e studimeve
dhe koncepteve të mëtutjeshme për zhvillimin e zonave rurale dhe për

mbështetjen e procesit të implementimit.
Ne, Ministrat e Bujqësisë dhe Krerët e delegacioneve jemi të gatshëm të

vazhdojmë me bashkëpunimin ndërmjet shteteve në zonat rurale ndërkufitare me
qëllim të krijimit të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në këto zona. Gjithashtu
jemi të gatshëm të përkushtohemi edhe më tutje për çuarjen përpara të këtij

procesi. Do të bëhen diskutime të hollësishme lidhur me zbatimin e qasjes së

bazuar në zhvillimin e rajoneve në disa rajone të caktuara dhe me palë të

interesuara. “



Takimi i 5-të i Ministrave të Bujqësisë së Evropës Juglindore, Maqedoni,
11 nëntor, 2011

……”E mbështesim progresin e arritur të pronësisë dhe bashkëpunimit rajonal,
përmes zbatimit efikas të iniciativave dhe instrumenteve ekzistuese të SWG
RRD, të bazuara në gjithë-përfshirjen, transparencën dhe kompletimin
nëpërmjet qasjes së bazuar në rajone në rajonet rurale ndërkufitare të EJL-
së. Ne i inkurajojmë këto përpjekje dhe jemi të gatshëm për mbështetjen e
tyre me ndihmën e dialogut dhe bashkëpunimit rajonal mes vendeve të EJL,
në kuadër të rrjetit të SWG. I japim detyrë Asamblesë së SWG të përgatis

propozime relevante dhe plane veprimi me qëllim të zbatimit të qasjes së

bazuar në zhvillimin e rajoneve. E inkurajojmë strukturën e SWG të

vazhdojë dialogun me Komisionin Evropian (DG AGRI dhe DG ENLARG)
dhe të hartojë dhe propozojë një program gjithëpërfshirës për rajonin e EJL-
së. “

Implementimi i ABD – mbështetja politike për 

procesin



Takimi i 6-të i Ministrave të Bujqësisë së Evropës Juglindore, Prishtinë, 15
nëntor, 2012

• ...” E përsërisim përkushtimin tonë për mbështetjen politike dhe financiare të

procesit të bashkëpunimit në zonat rurale ndërkufitare me qëllim të ruajtjes
së përpjekjeve të bëra deri më tani nga ana e stejkholderëve lokal. E
përshëndesim vazhdimin e dialogut dhe aktiviteteve të ndërmarra nga
struktura e SWG-së së bashku me KE-në (DG Enlargement dhe DG
Agriculture) për mbështetjen e hartimit të një programi gjithëpërfshirës për

rajonin e EJL-së nëpërmjet zbatimit të Qasjes së Bazuar në Zhvillimin e
Rajoneve”…

Implementimi i ABD – mbështetja politike për 
procesin



Agjenda e Splitit në vitin 2011 për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Rural në

Evropën Juglindore

….” Përvoja pozitive në rajonin ndërkufitar Drina-Tara (Bosnjë dhe
Hercegovinë, Mal të Zi dhe Serbi) duhet të përsëritet edhe në rajonet e tjera
të përshtatshme ndërkufitare në rajon, kurse rrjetet e themeluara të palëve

të interesuara në këtë pilot rajon duhet të mbështeten për implementimin
efikas të planeve të tyre.
Duhet të themelohet koordinimi ndërmjet ministrive të ndryshme dhe
sektorëve rural që të promovohet dhe mbështetet bashkëpunimi ndërkufitar

dhe qasja për zhvillim bazuar në rajone.”

Implementimi i ABD – mbështetja politike për procesin



…” Stejkholderët e sektorit publik, privat dhe shoqërisë qytetare duhet të jenë pronarët e
strategjisë së tyre zhvillimore dhe të përfitojnë nga mjedisi mbështetës (mbështetje

politike dhe kuadër të volitshëm ligjor).
• Stejkholderët e rajonit përkatës ndërkufitar në EJL inkurajohen që periodikisht të bëjnë ri-

planifikimin dhe të diskutojnë për të gjitha komponentët e strategjisë rajonale (vlerësimi i
studimit bazë, identifikimi i prioriteteve, vizioni i përgjithshëm, planet e veprimit, etj.).

• SWG duhet të ndihmojë grupin e stejkholderëve që të zbatojë qarkullimin vertikal të

informacioneve (nga poshtë lartë dhe nga lartë-poshtë) për politikat dhe praktikat e
duhura zhvillimore në dobi të komuniteteve lokale dhe qeverive kombëtare.

• Nevojitet implementimi i menjëhershëm i aktiviteteve dhe masave konkrete zhvillimore të

konsideruara si prioritete nga grupet e themeluara të stejkholderëve me qëllim të ruajtjes
së vazhdimësisë.

• Prandaj, Forumi i inkurajon Qeveritë të intensifikojnë mbështetjen e tyre politike dhe
financiare për procesin e bashkëpunimit në zonat rurale ndërkufitare me qëllim të ruajtjes
së përpjekjeve të bëra deri më tani nga ana e stejkholderëve lokal…”

Implementimi i ABD – mbështetja politike për procesin

Agjenda e Ohrit 2012 për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Rural në Evropën

Juglindore



Faleminderit! 

Kontakti:

SWG Head Office/Secretariat

Adresa:

“Albert Svajcer” 6

1000 Shkup, Maqedoni

Tel:+389 2 3 217 708

Fax: +389 2 3 217 244

E-mail: 

swgsecretariat@swg-seerural.org

www.seerural.org

24 SWG Head Office/Secretariat

http://www.seerural.org/

