
 
 

Axhenda e workshop-it për ngritjen e kapaciteteve 

 “Nxitja e zhvillimit të integruar ekonomik përmes përdorimit të qëndrueshëm të 

burimeve natyrore dhe gjelbërimin e zinxhirëve të vlerave” 

 

Dita 1 – 24.04.2017 

Koha e 
fillimit 

Koha e 
përfun
dimit 

Folësi/ 
Lehtësuesi 

Titulli Shënim 

 13:00  Mbërritja e pjesëmarrësve  

13:00 14:00  Dreka  

14:00 14:15 Damjan 
Surlevski 
 
Bojana 
Jovanovska 
 
Përfaqësues 
i FAO  

 
 
Hapja e Workshop-it 

 
 
Sesion 
Plenar 

14:15 14:30  Irena 
Dzimrevska  

Prezantim me axhendën e workshop-it, 
objektivat dhe metodologjia   

 

14:30 14:45 Damjan 
Surlevski  

Aktivitetet e SWG-së për lehtësimin e 
zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të 
rajoneve rurale ndërkufitare të Ballkanit 
Perëndimor.  
Statusi aktual dhe mundësia për veprime në 
të ardhmen 

 

14:45 15:00 Kaj 
Mortensen 
 

Koncepti i bashkëpunimit në zinxhirin e 
vlerave dhe trendet në BE; Potencialet e 
produkteve dhe shërbimeve të zonave 
ndërkufitare në Ballkanin Perëndimor  

 

15:00 16:00 Srdjan Susic 
 
 
Irena 
Dzimrevska 

Principet e menaxhimit të qëndrueshëm të 
burimeve natyrore brenda kornizës së 
zhvillimit të zonave rurale.  
Session plenar për shqetësimet mjedisore që 
duhet të merren parasysh në planifikimin e 
veprimeve për zhvillimin ekonomik në rajonet 
ndërkufitare.   

Sesion 
plenar 
Prezanti
me dhe 
diskutime   

16:00 16:30  Pushim kafe  

16:30  17:00 Lars Albæk  Zhvillimi i partneriteteve të biznesit dhe 
rrjetëzimi në organizata cluster  

Sesion 
plenar 
Prezanti
me dhe 
diskutime   

17:00 18:00  Punë në grupe 
Zhvillimi i organizatave cluster në kontekstin 
ndërkufitar  

Punë në 
grupe 



 
18:00 18:30  Prezantimi i rezultateve nga puna në grupe – 

feedback nga ekspertët 
Sesion 
plenar 
Prezanti
me dhe 
diskutime   

19:00 20:00  Darka  

 

Dita 2 – 25.04.2017 

Koha e 
fillimit 

Koha e 
përfun
dimit 

Moderatori/ 
Folësi/ 

Lehtësuesi 

Titulli Shënim 

09:00 10:00 Suzana 
Djordjevic -
Milosevic  

Gjelbërimi i zinxhirëve të vlerave dhe nxitja e 
bashkëpunimit të integruar mes aktorëve 
 

Sesion 
plenar 
Prezanti
me dhe 
diskutime   

10:00 11:00 Anne-Mette 
Hjalager 

Zhvillimi i biznesit përmes përmirësimit të 
kapaciteteve të operatorëve të vegjël për 
menaxhimin e biznesit në zonat rurale 
 
Strategjitë e biznesit të turizmit dhe ushqimit 
në kontekstin e zhvillimit rural 
 

Sesion 
plenar 
Prezanti
me dhe 
diskutime   

11:00 11:30  Pushim kafe  

11:30 13:00 Anne-Mette 
Hjalager 
 
Lars Albæk 
 
Mbeshtetur 
nga: 
 
Suzana 
Djordjevic –
Milosevic 
 
 Srdjan 
Susic 

Prezantimi i Modelit të Biznesit Canvas, një 
mjet praktik për planifikimin e biznesit. 
 
Identifikim i rasteve nga rajonet për tu 
diskututar në grupe  
Elementët kryesorë: 

 Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve 
natyrore  

 Gjelbërimi i zinxhirëve të vlerave/ 
shqetësimet mjedisore 

 Strategjitë për prodhuesit e 
vegjël/biznese 

 Krijimi i grupimeve clusters  
 

Sesion 
plenar 
 
Përgatitje 
për punë 
në grupe   

13:00 14:30  Dreka   

14:30 17:30  Punë në grupe 
Zhvillimi i strategjisë së biznesit duke përdorur 
metodën e Biznesit Canvas rreth produkteve 
tërheqëse, atraksionet dhe shërbime nga 
rajonet  

 
 
Punë në 
grup  

19:30   Darka  

 

 

 



 
Dita 3 – 26.04.2017 

Koha e 
fillimit 

Koha e 
përfun
dimit 

Moderatori/ 
Folësi/ 

Lehtësuesi 

Titulli Shënim 

09:00 11:30  Prezantimi i rezultateve nga grupet e punës (5 
min secili bazuar në ppt ose prospekt) 
Feedback direkt nga ekspertët për secilin 
grup/rast 

Sesion 
plenar 
Prezanti
me dhe 
diskutime   

11:30  12:00   Pushim kafe  

12:00  13:00  Feedback i përgjithshëm nga ekspertët;  
Prezantime dhe diskutime për veprime në të 
ardhmen  
 

Sesion 
plenar  

13:00 14:30  Dreka dhe kthimi    

 


