
                                                                                      
 
 
 
 
 

RAJONI NDËRKUFITAR  " PRESPA" 
QASJA  ZHVILLIMI  NË BAZË  RAJONI 

 
 
 

PROCESVERBALI  MBLEDHJES SË GRUPIT TË AKTORËVE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Proces verbal   Nr 00-0005 
Procesverbal I  Mbledhjes së 5-të të Grupit të aktorëve të Rajonit Ndërkufitar " Prespa " 
 
 
 
 
 
 

19 shtator 2013 / Voskopojë, Shqipëri 



                                                                                      
 
 

I. Lista e pjesëmarrësve 

Takimi u ndoq nga anëtarët e aktorëve të "Grupit të rajonit ndërkufitar “ Prespa", si 
përfaqësues të Bashkive, komunave, organizatave joqeveritare dhe sektorit privat. 

Aneksi 1: Lista e plotë e pjesëmarrësve në takim 
 

II . Axhenda 

Arritja e pjesëmarrësve dhe mikpritja 
 
10:00-10:15       Fjala e mirëseardhjes 

Z. Nexhip Bacelli , Kryetar i Komunes Voskopoje 
Z. Vangjush Dishnica , Drejtor i Zhvillimit Lokal të Qarkut Korçë 
Z. Kaj Mortensen, ABDA  SWG Konsulent Ndërkombëtar 

10:15-10:30    Informacion mbi gjendjen e tanishme të konceptit të qasjes Zhvillimi ne Baze 
Rajoni (ABD) 
Irena Dzimrevska , Shefe e Operacioneve SWG 

 
10:30-11:15    Prezantimi dhe diskutimi i Program Dokumentit  projekt për zhvillimin ekonomik të 

rajonit ndërkufitar " Prespa " 
Znj. Suzana Gjorgjeviq Milošević , SWG Ekspert ABDA Programe 

 
11:15-12:15    Prezantimi dhe diskutimi i koncepteve të përfunduara për projekt-propozime për 

rajonin ndërkufitar " Prespa " 
Z. Ivan Toromanoski, Koordinator Rajonal SWG 
 
Diskutimi i koncepteve për Projekt Propozimet e ardhshme për rajonin ndërkufitar 

" Prespa " 
Z. Kaj Mortensen, SWG Abda Konsulent Ndërkombëtar 

 
12:15-13:00    Prezantimi dhe diskutimi i Protokollit të Operacionit dhe Rregullat e Procedurës 

për SHG (Grupin e aktoreve)për rajonin ndërkufitar " Prespa " 
           Z. Zvonko Naumoski , Koordinator Rajonal SWG 

 
13:00-14:00      Pushim për drekë 
 
14:00 - 17:00    Diskutimet teknike me anëtarët e Grupit të Palëve të Interesuara ( SHG ) 
 

 Program Dokumenti për zhvillimin ekonomik të rajonit ndërkufitar " Prespa " 
 Konceptet e kompletuara për projekt-propozime për rajonin ndërkufitar " Prespa " 
 Konceptet  për Projekt Propozime per  të ardhmen për rajonin ndërkufitar " Prespa " 



                                                                                      
 

17:00   Largimi i pjesëmarrësve 

 

III . Rezultati i rajonit ndërkufitar Abda së mbledhjes "Prespa " palëve të interesuara 

"grupit 

Axhenda e propozuar u pranua pa ndërhyrjet e anëtarëve pjesëmarrës . 

Në lidhje me pikën 1 të Axhendës së fjalës : Fjala e mireseardhjes  

 

Z. Nexhip Bacelli, Kryetari i Komunës Voskopojë, përshëndeti pjesëmarrësit e takimit. Z. Bacelli 

afirmoi mbështetjen për procesin ABDA si një shans unik për kultivimin e marrëdhënieve të mira 

ndërfqinjësore , si parime udhëzuese, në mesin e komuniteteve pjesëmarrëse në rajonin 

ndërkufitar  " Prespa" . 

Z. Dishnica gjithashu afirmoi mbështetjen për procesin dhe mbështetjen e përpjekjet e 

përbashkëta të kryetarëve të Bashkive e komunave pjesëmarrës per te vazhdouar  me 
bashkëpunimin e tyre në mënyrë që të përmirësojë zhvillimin ekonomik të rajonit . 

Z. Kaj Mortensen, ABDA SWG Konsulent Ndërkombëtar, shprehu admirimin e tij për kryetarët e 

pranishëm në mbledhje dhe angazhimin e tyre në përcjelljen e mbështetjes se tyre politike për 

procesin. Z. Mortensen , riafirmoi mbështetjen Komisionerit Ciolos  për procesin si SHG të 
bëhet  një platformë dhe ta ngrejë ABDA nga një projekt për një program. Programi i ABDAs, 
është menduar si një strukturë udhëzuese e zhvillimit ekonomik për shtatë vjet. Ai gjithashtu 

sugjeroi se SHG duhet të jenë më të orientuara drejt masave reale ekonomike që gjenerojnë  

aktivitetet reale ekonomike sesa masat e buta . E fundit por jo më pak, liderët politikë duhet të 

jenë të angazhuar dy herë në vit si një mbështetje ndaj SHG  në mënyrë që të sigurojnë 

udhëzime për SHG lidhur me zhvillimin ekonomik të Bashkive e komunave përkatëse . 

Nuk kërkohet  votim apo vendim 

Në lidhje me pikën 2 të rendit të ditës : Informacion mbi gjendjen e tanishme të 

konceptit të qasjes  Zhvillimi ne Baze Rajoni ( ABD ) 
Znj. Irena Dzimrevska , Shefe e Operacioneve SWG-së, i informoi të pranishmit se qëllimi i këtij 

procesi është për të lehtësuar bashkëpunimin rajonal, pajtimin politik dhe rritjen ekonomike në 

Ballkanin Perëndimor përmes aplikimit të qasjes Zhvillimi ne Baze Rajoni  në zonat rurale 
ndërkufitare  të përzgjedhura. Edhe njëherë theksi është vënë mbi dy objektiva kryesore 
specifike : 

Objektivi 1 : Kontribut për rritjen e qëndrueshme ekonomike të një rajoni të caktuar duke 

lehtësuar aktivitetet përgatitore për implementimin e veprimeve të identifikuara të zhvillimit 

ekonomik . 

Objektivi 2 : Forcimi i bashkëpunimit të administratës publike dhe organeve të tjera publike , 

sektorit privat dhe OJF-ve në fushën e zhvillimit lokal dhe bashkëpunimit rajonal duke ngritur  
kapacitetet  lokale  rajonale ndërkufitare . 



                                                                                      
 

U njoftua që Zyra Qendrore e Sekretariatit të  SWG në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, 

Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të Republikës së Shqipërisë është duke hapur 
Sekretariatin / SWG Njësinë e Menaxhimit të Projektit në Korçë . 

Lidhur me punën e SHG , u përcoll mendimi  se nominimet zyrtare për pjesëmarrje në grup 

është në fazën përfundimtare. Grupi përfshin përfaqësues nga komunat, institucionet publike, 

organizatat jo-qeveritare (OJQ) si dhe sektori privat përfaqësimi I te cilit ne në grup në këtë 

moment është në nivel të ulët. 

Në takimet e mëparshme SHG ka identifikuar tri  projekteve prioritare të cilat në këtë moment 

janë në fazën e tyre përfundimtare . 

Për më tepër, në këtë moment ABDAs për rajonin ndërkufitar " Prespa " është në fazën finale të 

krijimit të Njësisë së Menaxhimit të Projektit, finalizimi i kornizave Strategjike dhe përgatitja e 

Programit për zhvillim ekonomik te rajonit " Prespa", rajone të cilat kanë qëllim të zbatohen  
brenda zonës së politikës rajonale dhe Bashkëpunimit territorial në kuadër të Asistencës 
Ndërkombëtar të Para -Anëtarësimit ( IPA) 2014-2020 . 

Procesi do të vazhdojë me fazën e dytë të projektit të periudhës kalimtare ( janar 2014 - shtator 
/ Dhjetor 2014) . 

Rezultatet dhe ecurinë e procesit të ABDA  do të paraqiten në Forumin e Politikave Bujqësore 

të vitit 2013. Gjithashtu,  do të jetë një prezantim i progresit në frontin e Ministrave të Bujqësisë 

nga vendet e BP gjatë takimit vjetor të tyre të punës . 
Propozimet e projektit për rajonin ndërkufitar  " Prespa" do të paraqitet në Komisionin Evropian 

dhe donatorë të tjerë për financim të mundshëm. 

 
Në lidhje me pikën 3 të Axhendës : Prezantimi dhe diskutimi i Projekt-Progam 
Dokumentit   për zhvillimin ekonomik të rajonit ndërkufitar " Prespa " 
Zonja Suzana Gjorgjeviq Milošević , SWG Ekspert e Programit ABDA, dha pasqyrë të shkurtër 

të hapave që ka çuar në zhvillimin e dokumenteve të programimit Abdas për rajonin ndërkufitar  

" Prespa" . 
•Studimi Themelor vlerëson situatën aktuale socio- ekonomike, pabarazitë dhe 

potencialet për zhvillim brenda rajonit. (E përfunduar ) 
•Planifikimi Strategjik dhe Veprimi janë zhvilluar në mënyrë që të prezantojë kornizën 

strategjike nëpërmjet qëllimeve dhe objektivave strategjike dhe veprimet e tyre 

përkatëse . (E përfunduar ) 
• Dizenjimi I fisheve të  Masës  është zhvilluar për të përcaktuar aktivitetet ligjëshme, 
kriteret e përfituesve,  dhe struktura financiare te financimit të projekteve  në përputhje 

me fushat prioritare , objektivave dhe veprimeve të përcaktuara në pjesën strategjike të 

këtij dokumenti . (Në  vazhdim ) 
Dhe më tej 

Objektivat dhe aktivitetet e identifikuara janë të mbuluara me grup prej 3 masave 

prioritare me 3 nëndegëve të masave secila të destinuara për zbatimin në periudhën  
 



                                                                                      
 
2014-2020 me ndihmën e donatorit, kontributeve lokale dhe komëtare sipas rregullave të 

përcaktuara . 
•Hartimi përfundimtar I Program Dokumentit të Programit Rajonal dhe definimi i 

strukturave operacionale me përditësime përfundimtare do të përfundojë në tetor 2013. 
• Dizajni final I Programit  ABD  dhe mbledhja e fondeve ( fund të vitit 2013 ) 

Masat kryesore të mëposhtme janë propozuar në kuadër të Programit për zhvillim ekonomik : 
Masa 1 : Mbështetje për zhvillimin e qëndrueshëm te ekonomisë ne zonat rurale  
Masa 2 : Mbështetje për menaxhimin e qëndrueshëm të mjedisit dhe resurseve natyrore 
Masa 3 : Mbështetje për përmirësimin e potencialeve të infrastrukturës dhe energjisë në rajon 

 

Diskutime: 
- Jo të gjitha masat janë nën kompetencat e Ministrisë së Bujqësisë ; 
- Angazhim potencial - për të marrë në përfshirjen e ministrie e tjera relevante - SWG 
pjesë politike dhe teknike 
- Ri-rregullim i masave mund të jetë e nevojshme 
-Programi ka masa të cilat janë të grupuara - fusha të cilat janë të sugjeruara dhe të 

pranuar dhe që do të gjejnë  financime 
- Bashkitë dhe Komunat duhet të sigurojnë bashkë-financim 
- Rajoni i Prespës do të kenë mundësi më të mëdha; mbështetja nga niveli politik 
- Komunat nga Shqipëria të mund të përfaqësohet nga Qarku i Korçë 
- Nevoja për të punuar më tej për fishat konceptin e projektit 
- Buxhetet për secilën prej masave të duhet të diskutohet dhe të buxhetohet brenda 
SHG dhe të paraqit et në ekipin e SWG-së. kjo do të lehtësojë përgatitjen e buxhetit 

realist te programit të përgjithshëm . 
 

 Përfundim: 
-Kuadri i përgjithshëm është pranuar . 
- Përcjellja e informacionit duhet të ketë ri- rregullim i masave . 

 

Vendim : 
1 . Anëtarët e aktorëve të "grupit miratoi procesin e përgatitjes së Programit për zhvillim 

ekonomik të rajonit nderkufitar  " Prespa " dhe masat e propozuara të projektligjeve për 
rajonin ndërkufitar të Prespës, pa amendamente. 

Në lidhje me pikën 4 të Axhendës : Prezantimi dhe diskutimi i koncepteve të kompletuar për 

projekt-propozime për rajonin ndërkufitar  " Prespa " dhe diskutimin e koncepteve për Projekt-
propozimet e ardhshme për rajonin ndërkufitar  " Prespa " 
Tre projektet e zhvilluara nga anëtarë e Grupit të aktotëve në bashkëpunim me Kryesuesin e 

Zyrës qëndrore të SWG/ Sekretariati u prezantuan . 
Këtu  u konfirmua se tre project konceptet  do të jetë objekt për zhvillimin e mëtejshëm dhe 

finalizim . 



                                                                                      
Z. Kaj Mortensen elaboroi mbi rëndësinë që projekti duhet të fokusohet në zhvillimin ekonomik 

të rajonit ndërkufitar . Për këtë, është e rëndësishme qëprojekti të arrijë rezultate konkrete dhe 

indikatorë të matshëm . 

Diskutim: 
- Komuna e Ohrit ka shprehur interesimin që të jetë partner në projekt : “Prespa në 

pëllëmbën tuaj” . 
- Disa nga projektet të cilat janë të zbatuara në rajonet të cilat kanë ngjashmëri duhet të 

përdoret për të marë experiencë , përvoja dhe rezultatet të kohen në konsideratë në 

mënyrë që të përmirësohen projektet . 
- Profilet institucionale të cilat përfshijnë informata për donatorët dhe projektet e 

zbatuara duhet të përfundojë. Kjo është e rëndësishme në mënyrë që të shmangen 

mbivendosjet me aktivitetet e përfunduara dhe projektet në vazhdim. 
- Theks do të vihet në përfshirjen e anëtarëve të sektorit privat në grupin e aktorëve . 
-Balanca gjinore gjithahtu ne SHG duhet të përmirësohet . 

Përfundime: Puna në Projekt-konceptet duhet të vazhdojnë në bashkëpunim me anëtarët SHG 

. Të dhënat që kërkohen për projektet do të sigurohen nga anëtarët SHG. Fokusi i project-
koncepteve do të ndryshohet në mënyrë që të sigurojë zhvillimin e  ekonomik të integruar  të 
rajonit . 

 
Në lidhje me pikën 5 të rendit të ditës : Prezantimi dhe diskutimi i Protokollit  Operacional dhe 
Rregullat e Procedurës për SHG për rajonin ndërkufitar  " Prespa " 
Z. Zvonko Naumoski , SWG- Koordinator Rajonal prezantoi protokollin operacional dhe rregullat 
e procedurës për grupin e aktorëve  të rajonit ndërkufitar " Prespa" . 

-Protokolli Operacional dhe Rregullorja e Punës u është dërgur anëtarëve për shqyrtim  
-Aty  u diskutua se korniza është e pranueshme dhe kjo mund të jetë  e permiresueshme  
për të përshtatur  me nevojat operacionale të grupit të aktorëve të ndjekë zhvillimet e 
grupit / në të ardhmen . 

 

Vendim : 
1 . Anëtarët e Grupit te aktorëve  miratoi Protokollin Operacional të propozuar  dhe 
rregullat e procedurës për rajonin ndërkufitar “Prespa”  pa amendamente. 

 

Në lidhje me pikën 6 të Axhendës 
Diskutimet teknike me anëtarë të grupeve të interesit ( SHG ) 

1 . Program Dokumenti  për zhvillimin ekonomik të rajonit ndërkufitar " Prespa" . Nuk ka 

komente dhe sugjerime për të shtuar. 
2 . Konceptet e kompletuara për projekt-propozime për rajonin ndërkufitar të " Prespa " 
Diskutim mbi konceptin e projektit : Fara të reja për Bio - trashëgiminë 
- Hapa konkretë duhet të definohen 
- Një studim mbi situatën e grave rurale në rajonin e Prespës në Maqedoni duhet të 

konsultohen dhe përvojat e tyre të përdoret. Projekt ide e mundeshme  është bërja e 
veshjeve tradicionale  nga rajoni . 
3 . Konceptet për Projekt Propozime për të ardhshmen për rajonin ndërkufitar  " Prespa " 



                                                                                      
-Theksi duhet të vihet në zhvillimin e zinxhirëve të vlerave ndërmjet partnerëve të 

mundshëm të cilat do të sigurojnë qëndrueshmërinë më të mirë dhe për të reduktuar 

faktorët e rrezikut të projektit. 

 
Anekse shtesë të protokollit te takim të 5të të Grupit të akorëve: 
Aneksi 2: Prezantimi i informacionit mbi gjendjen e tanishme të konceptit të Qasjes Zhvillimi në 
Bazë rajoni ( ABD ) 
Aneksi 3: Prezantimi i Program-Dokumentit. 
Aneksi 4:Protokolli Operacional dhe Rregullat e Procedurës 
 
 

Nënshkrues : 
Për Kryetarin e grupit të aktorëve Për Zyrën qëndrore të SWG/Sekretariatirn 
Z/Znj/Znjs Z/Znj/Znjs 
Titulli Titulli 
Firma Firma 

Data Data 
 


