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Pjesëmarrësit në takim:  

Struktura e pjesëmarrësve në takimin e 14-të të Grupit të Aktorëve për rajonin 
ndërkufitar “Prespa” ka përfshirë 20 pjesëmarrës nga Rajoni i Prespës. Takimi u 
organizua dhe u lehtësua nga Stafi i Njësise së Menaxhimit të Projektit me 
asistencën e Presidentes dhe Zëvendës-Presidentit të Grupit të Palëve të 
interesuara për rajonin ndërkufitar “Prespa”.  
 

Lista e plotë e pjesëmarrësve dhe detaje për kontaktet e tyre mund të gjenden në:  
ANNEX 1: Lista e pjesëmarrësve të takimit të 14-të të grupit të aktorëve për rajonin 
ndërkufitar “Prespa” 23.09.2016 
ANNEX 2: PPP_Prespa arritjet dhe rezultatet Qershor 2016 – Shtator 2016 

 

Programi i takimit: 

Takimit i 14-të i Grupit të Aktorëve Për Rajonin Ndërkufitar “Prespa” 
 
10:00 – 10:30  Mbërritja e pjesëmarrësve dhe takimi i mirëseardhjes 
 
10:30 – 10:45  Fjalimi i mirëseardhjes  

           Z. Gjoko Strezovski, Kryetar i Bashkisë Resnjë 
           Z. Naume Tashovski, Zëvendës President i Grupit të Aktorëve  
           për Rajonin “Prespa” 
           Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rajonale për Rajonin   
           Ndërkufitar “Prespa”  

 
10:45 – 10:50  Prezantimi i programit 

           Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rajonale për Rajonin   
           Ndërkufitar “Prespa” 
 

10:50 – 11:30  Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet e ardhshme në lidhje me  
                                 zbatimin e ABDA në  
                                 Rajonin Nderkufitar “Prespa” (periudha Qershor 2016 – Shtator  
                                 2016) 
                                 Vizibiliteti dhe mbështetja e aktiviteteve “Njerëzit për Njerëzit” në    
                                 rajonin “Prespa”  

           Znj. Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për Rajonin 
           Ndërkufitar “Prespa” 
           Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rajonale për Rajonin  
           Ndërkufitar “Prespa” 
 

11:30 – 11:40  Diskutim rreth Protokollit Operacional dhe Rregullat e procedurës    
                                 për grupin e aktorëve “Prespa” 
                                 Diskutim dhe miratim i Protokollit Operacional dhe Rregullat të      



 

 

                                procedurës 
                                Znj. Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për Rajonin   
                                Ndërkufitar “Prespa” 
                                Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rajonale për Rajonin  
                                Ndërkufitar “Prespa” 
 
11:40 – 12:00 Pushim kafe  
 
12:00 – 12:40 Sesion informues rreth arritjeve të Thirrjes së Parë të Skemës së   
                                Grantit ABD brenda projektit LEIËË dhe mundësitë për Thirrjen    
                                e Dytë 

          Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rajonale për Rajonin  
          Ndërkufitar “Prespa” 

                                Z. Darko Buzarovski, Oficer terreni për Rajonin Ndërkufitar  
                                “Prespa” 
 
12:40 – 13:00  Konkluzionet dhe aktivitetet e ardhshme 

 
13:00 – 14:30  Dreka  
 
14:30                       Kthimi 

 
 

Proçesverbali i takimit 

Takimi u hap me fjalën e mirëseardhjes të Koordinatores Rajonale për rajonin 
ndërkufitar "Prespa” Znj. Etleva Thimo, e cili falenderoi për mikëpritjen e takimit të 
14-të Bashkinë e Resnjës, si edhe gjithë pjesemarrësit për prezencën dhe uroi një 
bashkëpunim të frutshëm në vazhdim.  
 
Në emër të Bashkisë Resnjë përshëndeti kryetari i Bashkisë Z. Gjoko Strezovski, i 
cili falenderoi të gjithë pjesëmarrësit dhe shprehu kënaqësinë për përfshirjen e 
Bashkisë Resnjë në aktivitete të tilla të rëndësishme në rajonin ndërkufitar. Ai 
shprehu mirënjohjen për bashkëpunimin e frutshëm në aktivitetet e organizuara deri 
tani në Bashkinë Resnjë nën programin Njerëzit për Njerëzit. Në vazhdim, ai 
nënvizoi vlerën e madhe që kanë këto aktivitete dhe rëndësinë  e bashkëpunimit 
ndërkufitar në lidhje me Skemën e Grantit ABD. Në përmbyllje ai shprehu optimizmin 
dhe mbështetjen maksimale për një bashkëpunim edhe në të ardhmen.  
 
Më pas Z.Naume Tashovski, Zëvendës President i Grupit të Aktorëve për Rajonin 
"Prespa" përshendeti të gjithë pjesëmarrësit duke theksuar rëndësinë e takimeve të 
tilla dhe vazhdimin e bashkëpunimit të suksesshëm me të gjithë grupin e aktorëve. 
Në vazhdim, Znj. Bojana Jovanovska prezantoi në detaje programin e takimit duke u 
ndalur në çdo sesion të programit dhe çështjeve për tu trajtuar. 
 

 



 

 

Sesioni 1 
 

Arritjet e përgjithshme në lidhje me zbatimin e ABDA në rajonin ndërkufitar 
"Prespa" 

(Qershor 2016 – Shtator 2016) 
Vizibiliteti dhe mbështetja e veprimeve “Njerëzit për Njerëzit” në rajonin 

“Prespa” 
 

Seanca filloi me prezantimin e Znj. Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për rajonin 
ndërkufitar "Prespa", e cila pasi falenderoi grupin për pjesëmarrjen, pasqyroi 
aktivitetet e kryera dhe arritjet e përgjithshme të zbatimit ABDA për periudhën 
Qershor 2016 – Shtator 2016. 
Prezantimi u fokusua në ecurinë dhe detajet e veprimeve të ndërmarra në tre 
mujorin e fundit, arritjeve të përgjithshme, informimin për mbështetjen dhe 
konsulencën e grupit të palëve të interesuara në përgatitjen e projekt propozimeve si 
dhe detaje për  organizmin e aktiviteteve Njerëzit për  Njerëzit në rajonin Prespa. Në 
përfundim të prezantimit u vazhdua në një diskutim të hapur me pjesëmarrësit dhe 
rahjen e mendimeve për aktivitete të ardhshme në rajonin e Prespës. 
 
Gjatë diskutimit të hapur Z.Naume Tashovski ndau me pjesemarresit një informacion 
të përgjithshëm mbi organizimin e aktivitetit të para aprovuar nën mbështetjen e 
programit Njerëzit për Njerëzit, eventin “Forumi i Biznesit Prespa”. Aktiviteti është 
parashikuar të organizohet në partneritet me bashkitë Pustec, Korcë dhe Resnjë, si 
një finalizim i memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar nga bashkitë respektive. 
Forumi do të jete eventi më i madh i biznesit ne rajonin ndërkufitar Prespa, duke 
sjellë së bashku përfaqësues nga autoritetet lokale, liderat kryesore të bizneseve të 
rajonit si edhe aktorë të tjerë relevantë. Programi i aktivitetit do të përmbajë seanca 
plenare, prezantime bazuar në analizën e situatës, diskutim të hapur, sugjerime dhe 
vërejtje që mund të çojnë në bashkëpunimin e ardhshëm të bizneseve dhe gjithashtu 
një vizitë studimore në disa biznese të suksesshme në rajon. 
 
Në vazhdim, informacion shtesë u nda me pjesemarrësit edhe nga Z.Arian Merolli në 
lidhje me organizimin e “Festës së Verës” në Pogradec, e planifikuar për tu 
organizuar gjatë javës së tretë të muajit Dhjetor 2016. Aktiviteti është organizuar për 
vite me radhë nga Bashkia Pogradec dhe është kthyer tashmë në një traditë duke 
promovuar vlerat kulturore, traditat dhe zakonet e Pogradecit. Aktiviteti është 
diskutuar paraprakisht në mbledhjen e mëparshme të grupit të aktorëve në Pogradec 
dhe në mbledhjen aktuale u prezantua më në detaje në lidhje me aktivitetet e 
planifikuara për te cilat edhe antarët e grupit ranë dakort. Kështu, u dakortësua që 
në lidhje me organizimin e eventit të “Festës së Verës”, Bashkia Pogradec do të 
dërgojë formatin e aplikimit në afatin respektiv me qëllim mbështetjen nën programin 
Njerëzit për Njerëzit. 
 
Gjithashtu, në lidhje me aktivitetin e para aprovuar për mbështetje “Festa e Mollës 
Korçë”, u deklarua se eventi do të organizohet në partneritet me Agrinet dhe 
bashkitë Korcë dhe Resnjë në datën 2 Tetor 2016 në fshatin Dvoran, Korcë, 
Shqipëri. Të gjithë antarët u ftuan të merrnin pjesë aktivisht në event. 



 

 

 
Në lidhje me aktivitetet e ardhshme, presidenti i organizatës Muzicka Mladina, Z. 
Ljupco Krstevski, sugjeroi organizimin e një seminari rreth rrjetëzimit të subjekteve të 
interesuara në menaxhimin e mbetjeve, demostrim në terren dhe shkëmbim 
eksperiencash mes palëve të interesuara në rajonin ndërkufitar. Në vazhdim, drejtori 
i bujqësisë për rajonin e Korcës sugjeroi si një aktivitet potencial, organzimin e një 
seminari të përbashkët dhe nje vizitë studimore me qëllim shkëmbimin e 
eksperiencave rreth krijimit dhe funksionimit të kooperativave bujqësore në rajonin e 
Prespës. Gjithashtu,  “Ditët e Peshkimit në Prespë” u sugjerua si një aktivitet 
potencial që mund të mbështetet nën programin Njerëzit për Njerëzit” nga Bashkia 
Resnjë. 
 
Kështu, u konkludua se Njësia për Menaxhimin e Projektit do të bashkëpunojë 
ngushtë me antarët e grupit të palëve të interesuara për zhvillimin e projekt/ideve 
dhe organizimin e aktiviteteve potenciale që mund të mbështeten nën programin 
Njerëzit për Njerëzit. 
 
Në vazhdim, Përgjegjësi i departamentit të projekteve në Bashkinë Pogradec dhe 
Këshilltari i Bashkisë së Resnjës theksuan rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar në 
rezervën ndërkufitare të biosferës për Ujëmbledhësin e Ohrit - Prespës për rajonin e 
Prespës. Gjatë diskutimit, u sugjerua se grupi i aktorëve mund të ndërmarrë veprime 
për të iniciuar takime me qëllim riaktivizimin e strukturave në rajon duke kontribuar 
në zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit ndërkufitar.  
 
Prezantimi i sesionit gjithashtu përmbajti edhe informacion rreth Thirrjes aktive të 
Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Programi Maqedoni-Shqipëri 2014-
2020 - Thirrja e parë për propozime, si dhe datat dhe vendet për sesionet e 
planifikuara mbi ditët informuese në rajonin e Prespës. 
 
Gjatë diskutimit u konkludua se Njësia për Menaxhimin e Projektit dhe SWG do të 
vazhdojnë të shërbejnë si një pikë informuese ku antarë të grupit të palëve të 
interesuara do të marrin informacionin e nevojshëm për programe dhe thirrje për 
aplikime të reja. Faqja zyrtare e internetit (web) aktive, faqja e Facebook për rajonin 
ndërkufitar Prespa si edhe faqja e re zyrtare e internet për ABDA do të pasurohen 
me informacion relevant me qëllim rritjen e vizibilitetit dhe promovimin e punës të 
grupit të palëve të interesuara në rajon. Gjithashtu antarët e grupit të palëve të 
interesuara duhet të dërgojnë informacione relevante tek Njësia për Menaxhimin e 
Projektit me qëllim ndarjen dhe rritjen e ndërgjegjësimit për veprime dhe aktivitete të 
zbatuara në rajon.  
 
Njësia për Menaxhimin e Projektit do të vazhdojë të mbështesë përgatitjen e 
aplikimeve për thirrje të ndryshme si edhe do lehtësojë partneritete të mundshme për 
thirrje aktive të programeve IPA CBC në rajon dhe thirrjeve të tjera aktive duke 
theksuar Thirrjen aktive të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Programi 
Maqedoni-Shqipëri 2014-2020 - Thirrja e parë për propozime. Gjithashtu, Njësia për 
Menaxhimin e Projektit do të vazhdojë të targetojë dhe lehtësojë rrjetëzimin midis 



 

 

palëve të interesuara publike dhe private për të aplikuar në thirrjen e mësipërime si 
edhe në thirrje të tjera të ndryshme. 
 
 

Sesioni 2 
 
Diskutim dhe miratim i Protokollit Operacional dhe Rregullat e procedurës për 

grupin e aktorëve “Prespa”  

Gjatë këtij sesioni Znj. Bojana Jovanovska prezantoi shkurtimisht të gjitha 
ndryshimet e bëra në dokument sipas sugjerimeve dhe komenteve nga aktorët e 
grupit të palëve të interesuara gjatë takimit të fundit të 13-të. Kështu, sic edhe u 
dakortësua më parë Njësia për Menaxhimin e Projektit bashkangjiti sugjerimet finale 
në dokumentin e Protokollit Operacional për grupin e aktorëve “Prespa” dhe 
Rregullores së punës dhe e ndau dokumentin sërisht me grupin e aktorëve për 
ndonjë sugjerim tjetër. Gjatë diskutimit të hapur u njoftua se asnjë koment apo 
sugjerim tjetër nuk u dërgua pranë Njësia për Menaxhimin e Projektit në lidhje me 
dokumentin e Protokollit Operacional për grupin e aktorëve “Prespa” dhe Rregullores 
së punës. Në vazhdim të procedurës për miratimin e Protokollit Operacional për 
grupin e aktorëve “Prespa” dhe Rregullores së punës të gjithë antarët e grupit të 
palëve të interesuara ranë dakort në ndryshimet e bëra dhe zyrtarisht e miratuan 
dokumentin. 

 

Sesioni 3 

Sesion informues rreth arritjeve të Thirrjes së Parë të Skemës së 

Grantit ABD brenda projektit LEIËË dhe mundësitë për Thirrjen e Dytë 

 

Sesioni filloi me prezantimin e Z. Darko Buzarovski, Oficer Terreni për Rajonin 

Ndërkufitar “Prespa”. Prezantimi u fokusua në pasqyrimin përmbledhës rreth 

arritjeve në lidhje me thirrjen e parë të Skemës Grantit ABD në të katër rajonet dhe 

në vecanti në rajonin ndërkufitar Prespa. 

 

Përsa i përket informacionit në lidhje me procesin e vlerësimit të deritanishëm, u 

theksua mundësia e hapjes së thirrjes së dytë për Skemën e Grantit në rajonin e 

Prespës dhe Sharrës. Lidhur me këtë, do të organizohen takime parapërgatitore për 

organizimin e  aktiviteteve në terren, si takime dhe veprime për rrijten e vizibilitetit, 

takime për partneritete dhe ditë inoformuese për Skemën e re të Grantit ABD. Në 

vazhdim, Njësia për Menaxhimin e Projektit në mënyrë aktive do të organizojë 

takime të tilla në terren në bashkëpunim të ngushtë me antarë të grupit të palëve të 

interesuara, me qëllim mbështetjen dhe nxitjen e aplikimeve për aplikantë të 

mundshëm potencialë në rajonin ndërkufitar. 

 



 

 

Gjatë diskutimit të hapur u theksua rëndësia e madhe dhe mundësitë në hapjen e 

thirrjes se re për Skemën e Grantit ABD. Gjithashtu, u nënvizua se në krahësim me 

rajonet Drina Tara dhe Drina-Sava, numuri i ulët i aplikimeve në rajonin e Prespës 

është gjithashtu i lidhur me kontrastin e situatës eknomike dhe historike të rajoneve. 

Gjithashtu, sugjerime konkrete u dhanë edhe në lidhje me vështirësinë e krijimit të 

partneriteve për shkak të problemeve të kapaciteteve akomoduese, mungesën e 

transportit në rajon dhe nevojës për rrjetëzimin me qëllim rritjen e kapaciteteve 

akomoduese. Antarët e grupit të palëve të interesuara u inkurajuan të zhvillojnë 

projekt/ide dhe të kontaktojnë me Njësinë e Menaxhimit të projektit në rast se kanë 

nevojë për mbështetje. 

  

Në përfundim të diskutimeve u ra dakort që Njësia për Menaxhimin e Projektit do të 

vazhdojë të mbledhë dhe zhvillojë veprime dhe ide që mund të mbështeten përmes 

skemës së granteve. 

 

Sesioni 4 

Konkluzione dhe mbyllja e takimit 

Në sesioni e fundit u dhanë konkluzionet si mëposhtë: 

 Njësia për menaxhimin e projektit “Prespa” dhe SWG do të shërbejë si një 

pikë informative ku antarët e grupit (SHG) të marrin informacion e nevojshëm 

për thirrje të reja për projekt propozime. Ata do të vazhdojnë të mbështesin në 

përgatitjen e aplikimeve për projekt propozime të ndryshme si edhe do të 

lehtësojnë partneritetet për programe aktive IPA, CBC në rajon dhe thirrje të 

tjera të active për rajonin si Thirrja aktive e Programit të Bashkëpunimit 

Ndërkufitar IPA II Programi Maqedoni-Shqipëri 2014-2020 - Thirrja e parë për 

propozime;  

 Faqja zyrtare aktive e internetit, faqja zyrtare në Facebook si edhe faqja e re 

zyrtare ABDA për rajonin ndërkufitar Prespa do të përmirësohen vazhdimisht 

me informacion relevant me qëllim rritjen e vizibilitetit dhe promovimin e 

punës të grupit të palëve të interesuara në rajon. Gjithashtu, antarë të grupit 

duhet të dërgojnë informacion relevant pranë Njësisë së Menaxhimit të 

Projektit me qëllim ndarjen dhe rritjen e ndërgjegjësimit për veprime dhe 

aktivitete të zbatuara në rajon; 

 Njësia për menaxhimin e projektit  do të zhvillojë të mbështesë koordinimin e 

aktiviteteve potenciale (Forumi i Biznesit Prespa, Festa e Verës dhe Seminari 

rajonal për promovimin e rajonit ndërkufitar Prespa si një destinacion Turistik) 



 

 

dhe evente të tjera që mund të mbështeten nën programin Njerëzit për 

Njerëzit;  

 Zyrtarisht u deklarua se eventi “Festa e Mollës 2016” do të organizohet në 

bashkëpunim me organizatën Agrinet dhe bashkitë e Resnjës dhe Korcës në 

datën 2 Tetor 2016 ne fshatin Dvoran të Korces. Të gjithë antarët e grupit të 

palëve të interesuara u ftuan të merrinin pjesë aktive në event. 

 Njësia për menaxhimin e projektit  do të zhvillojë veprime me Bashkinë 

Resnjë për mbështetjen e organizmit të aktivitetetit Njerëzit për Njerëzit 

“Forumi i Biznesit Prespa”. Gjithashtu, Njësia e Menaxhimit të Projektit në 

bashkëpunim me antarët e grupit të palëve të interesuara do të të targetojë, 

mbledhë dhe zhvillojë veprime të mëtejshme që mund të mbështeten nga 

Skema e Grantit ose nën programin Njerëzit për Njerëzit në rajonin ndërkufitar 

Prespa; 

 Protokollit Operacional dhe Rregullorja e proçedurës për grupin e aktorëve 

“Prespa” zyrtarisht u miratua;  

 Skema e re e Grantit ABDA në projektin LEIWW do të krijojë një mundësi 

shumë të mirë për rajonin e Prespës për të treguar kapacitetet potenciale të 

rajonit dhe gjithashtu të kontribuojë në përmirësimin e zhvillimit të integruar 

ekonomik në rajon; 

 Njësia e Menaxhimit të Projektit do të organizojë veprime për ritjen e 

vizibilitetit dhe aktivitete në terren në bashkëpunim të ngushtë me grupin e 

palëve të interesuara, me qëllim mbështetjen dhe inkurajimin e aplikimeve 

nga aplikues potencialë në rajonin ndërkufitar Prespa; 

 Njësia e Menaxhimit të Projektit do të vazhdojë të targetojë, mbledhë dhe 

zhvillojë veprime dhe ide që mund të mbështeten nga Skema e Grantit ABD; 

 Antarët e grupit të palëve të interesuara do të informohen dhe ftohen të marrin 

pjesë në Ditët Informuese dhe aktivitetet e terrenit për Skemën e Grantit ABD. 

 

Përgatiti: 

Etleva Thimo 

Koordinatore Rajonale për Rajonin Ndërkufitar të Prespës 

 


