“Forcimi i bashkëpunimit Rajonal dhe zhvillim i balancuar territorial te
vendeve te Ballkanit perëndimor ne procesin e integrimit drejt BE-se”

Procesverbali i Takimi i 13-te i Grupit te Interesit (Aktorve) te Rajonin Ndërkufitar
“Sharra

28 Qershor, 2016
Kukes, Shqiperi
*

The project is financed by the European Union

I. HYRJE
Koha dhe vendi:
28 Qershor, 2016, vendi Bar Restaurant Shahu, Kukes, Shqiperi
Pjesëmarrësit:
Struktura e Pjesmarresve ne takimi e 13-te te Grupit te Interesit ( aktorve) te rajonit te “Sharra”
ishte e perbere prej 21 anetare te grupit, 8 perfaqesues nga institucione qendrore dhe lokole, 11
nga sektori i OJQ-se dhe dy nga sektori i biznesit, Kryetar te komunave, Agjencite rajonale te
zhvillimit, stafi nga zyra Qendrore e SWG-se dhe nga ZMP “Sharra”. Takimi eshte organizuar
dhe moderuar nga stafi i Zyres se Manaxhimit te projektit “Sharra” . Gjate takimit eshte
diskutuar per aktivitete te pergjithshme per implementimin e ABDA ne rajonin nderkufitar
“Sharra”, si dhe informacione me te reja per skemen e granteve ne rajonin nderkufitar “Sharra”
Lista e pjesmarresve mund te gjendet ne Anekset ne vijim:
ANNEX 1: PDF_Lista e pjesmarresve ne takimin e 13th te grupit “Sharra” 28.06.2016
ANNEX 2: PPP_Prezantimi i aktiviteteve Njerez per njeres ne “Sharra”

II. PROGRAMI I TAKIMIT:

PROGRAMI
10:30 – 11:00 Mbërritja e pjesëmarrësve dhe takimi i mirëseardhje
11:00 – 11:10 Fjalimi i mirëseardhjes
Mr. Sreten Koceski, President i Grupit te Aktoreve per Rajonin “Sharra”
Mr. Salim Jonuzi, Kryetar i komunes Dragash
Mr. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Sharra”
11:10 – 11:30 Prezantimi i Programit
Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rejonale “Sharra”
11:30 – 12:30 Diskutimi per skemen e granteve te ABD ne kuader te programit LWIWW
Prezantimi i gjendjes aktuale per skemen e Granteve
Vendosja e partneriteteve ne vazhdimësi rreth thirrjeve për aplikime ne rajonin
ndërkufitar “Sharra”
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z. Darko Buzarovski, Officer terreni per rajonin nder-kufitarf “Sharra”
12:30 – 12:30 Pushim kafe
12:30 – 13:15 Aktivitete te përgjithshme ne lidhje me zbatimin e eventeve/manifestimeve
ne kader te P2P programme
Prezantimi i aktiviteteve te realizuara dhe atyre te cilat do realizohen
Z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Sharra”
13:15 – 13:30 Protokolli i Punës dhe rregullat te Procedurës per funksionim te grupit te
interest “Sharra”
Z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Sharra”
Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rejonale “Sharra”
13:30 – 14:15 Aktivitetet e ardhshme ne lidhje me zbatimin e ABDA ne Rajonin
Ndërkufitar “Sharra”
Z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Sharra”
Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rejonale “Sharra”Region
14:15 – 14:30 Konkluzionet
14:30 – 15:30 Dreka
15:30

Mbarim i programit

III. MINUTA TE TAKIMIT
Takimi i rregullt i 13-te i Grupit të aktorëve synoi prezantimin e aktiviteteve të vazhdueshme dhe
të ardhshme që lidhen me zbatimin e qasjes e ABD-se në rajonin ndërkufitar Sharrës ",
përditësimin dhe shpërndarjen e informacionit mbi thirrjet e ardhshme për skemën e Granteve
te ABDA për Zhvillimin e Integruar Ekonomik në kuadër të projektit" Zhvillimit Rural Nëpërmjet
manaxhimit te Integruar të Pyjeve dhe resurseve ujore (LEIWW) ", e cila thirrje eshte e hapur
dhe gjithashtu synon Rajonin Ndërkufitar të" Sharrës". Gjithashtu, diskutimi ishte fokusau ne
percaktimi e sakte te datave te projekteve të miratuara paraprakisht për ngjarjet/manifestimeve
në kuadër të programit (P2P) dhe informim per grupin (SHG) për eventet/manifestimet te
realizuara, duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes rajonale dhe ndikimi te ketyre ngjarjeve.
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Procesverbal
Takimi u hap me një fjalim përshëndetës nga Z. Sreten Koceski, President i grupit te aktorve te
"Sharrës”, i cili përshëndeti dhe falënderoi pjesëmarrësit për praninë e tyre, duke theksuar
rëndësinë e bashkëpunimit rajonal për zhvillimin e përgjithshëm të rajonit, gjithashtu vuri në
dijeni se grupi aktoreve te rajonit te "Sharrës" është konsoliduar mjaft mire dhe mundësia për
bashkëpunim rajonal është i rëndësishëm, duke theksuar edhe mundësin e skemës së
Granteve dhe aktivitetet te ardhshme ne kuader te ( P2P) eventeve / manifestimeve.
Në emër të Komunës së Dragashit z Salim Jonuzi ka shprehur gjithashtu mbështetjen e
aktiviteteve të përgjithshme të SWG-së dhe të Grupit te aktorve te "Sharrës". Në emër të zyrës
së SWG – ZMP në "Sharra", Koordinatori z Emrullah Spahiu përshëndeti të gjithë të pranishmit
dhe i falënderoi për pjesëmarrjen. Ai edhe një herë theksoi rëndësinë e takimeve të rregullt të
grupit dhe rëndësinë e rolit aktiv të aktorëve në nismat rajonale dhe aktiviteteve për zhvillimin e
rajonit.
Znj Bojana Jovanovska, menaxhere rajonale per rajonin ndërkufitar te "Sharrës", prezantoi në
detaje programin e takimit, duke u përqendruar në çdo seancë dhe çështjet që do të diskutohen.
Ka pasur një ndryshim të vogël të rendit te ditës, prandaj diskutimi për skemën e ABD Grant në
kuadër të programit LEIWW u zhvendos për seancën e fundit, për shkak të interesit të aktorëve
të gjerë të diskutuar mbi procedurat e aplikimit, dhe ky ndryshim u pranua nga të gjithë aktorë
pa kundershtim.

Sesioni I
Aktivitetet te ardhshme në lidhje me zbatimin e aktiviteteve njerëz per njerez (P2P) në
rajon "Sharra"

Pjesa e parë e prezantimit ishte një pasqyrë e aktiviteteve të zbatuar dhe ngjarjeve të
ardhshme të miratuara paraprakisht në kuadrin e programit P2P në rajonin ndërkufitar"Sharrës".
Seanca filloi duke paraqitur rezultatet nga katër ngjarjet e realizuara me sukses dhe duke pritur
realizimin e suksesshëm të nëntë ngjarjet e para-aprovuar te manifestimeve nga ana e SWG-së
që do të mbështeten në periudhën e ardhshme.
Prezantimi u fokusua në procesin e aplikimit për subvencione lokale në kuadër të programit
P2P, duke perfshire gjithe procesin qe nga fillimi se si i gjithë procesi dhe të cilat janë afatet që
duhen respektuar nga aplikantët duhet të respektohen këto hapa:
- Afetat te dorezimit te aplikacionit te plote dhe buxhetit (dy muaj para dates se
eventit/manifestimit);
- Kontrata te nenshkruhet ( nje muaj para ngjarjes/manifestimit)
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- Kerkesa per instalimin e pare te behet menjehere pas nenshkrimit te kontrates (60% I buxhetit
te aprovuar)
Pjesa më e rëndësishme e prezantimit ishte obligim i organizatës për raportimin dhe detyrimin
sipas kontratës me fokus të Aneksin 1 të kontratës; ku në hollësi pikërisht përshkruan
dokumentacionin e raportimit që duhet të dorëzohen nga kontraktori tek SWG-ja dy javë pas
mbarimit te eventit/manifestimit.
- Raporti teknik (I nenshkruar dhe vulosur)
- Specifikacioni I shpenzimeve raport (I nenshkruar dhe I vulosur nga drejtori financiar )
- Raporti Financiar dhe procedurat te Prokurimi
- Pagesa e fundit (me se largu tre jave pas aprovimit te raportit Teknik dhe Financiar nga ana e
SWG-se)
Kërkesa nga grupet e interesit ishte për ri regullimi I dative per disa prej evente të miratuara
paraprakisht ne kuader te programit P2P për shkak të angazhimit te tyre me skemën e
granteve. Ngjarjet janë planifikuar si më poshtë:
:
-

Conference panel, visit and marking 10 touristic destinations in Zhupa_ eshte shtyre per
javen e fundit te Shtatorit;

-

Kukes Handicraft Fair java e trete e Nentorit ;

-

Regional Youth entrepreneurship fair- Fillim I Tetorit ;

-

Regional Entrepreneurship Fair – java e fundit e Gushtit;

-

Regional Gastronomic Fair - fillim i Shtatorit ;

-

Beans day 2016 – September, do te konfirmohet nga organizatori;

-

Cheese day 2016 – Te konfirmohet ;

-

Discover Sharri (touristic Fair) – Te konfirmohet ;

ANNEX 2: PPP_Presentation P2P actions in Sharra
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Session II
“Sharra” SHG Operational Protocol and Rules of Procedure
Sesioni i dytë vazhdoi me prezantimin e z.Emrullah Spahiu, Lidhur me protokollin operacional
dhe rregulloren e punës së grupit të Interesit (aktorve), ai theksoi se Protokolli operativ për
funksionimin e grupit të aktorëve duhet të formalizohet dhe protokolil operativ do të dorëzohet
grupin për rishikimin përfundimtar dhe në takimi i radhës do të miratohet nga grupi i
interest(aktorve) te rajonit te “Sharra”. Në lidhje me Kryesinë e grupit të Interesit, ai shpjegoi se
si funksionon grupi dhe cilat jane pozitat udheheqese duke theksuar se grupi funksionon me
Presidentin dhe dy zëvendës-president, që përfaqësojnë të tre vendet dhe Presidenti zgjidhet
me rotacion me një mandat prej një viti..
Gjithashtu, janë përmendur procedurat për pranimin e anëtarëve të rinj të SHG, si pjesë e
rëndësishme e dokumentit që duhet të jepet rëndësi dhe për të vendosur rregullat për rekrutimin
e anëtarëve të rinj te Grupit.
Është sugjeruar nga aktorët që anëtarët e SHG duhet të marrë një ndonje certifikatë per
anëtarësimin e tyre në SHG "Sharrës". Ky sugjerim është ngritur me qëllim të rritjes së
pergjegjesise dhe deshmim i anetarsimi ne grup dhe për të mbrojtur atë nga abuzimi me
organizata / institucione të tjera të cilat nuk janë anëtarë.

Sesioni III
Aktivitetet e ardhshme ne lidhje me zbatimin e ABDA ne Rajonin Ndërkufitar “Sharra”
z.Spahiu pasqyroj rëndësinë e zhvillimit të integruar ekonomik si një platformë për bashkëpunim
në mes të popullatës lokale, sektorit të biznesit, komunitetit dhe komunitetit rural , fermerëve në
rajonin ndërkufitar duke organizuar veprime të përbashkëta, shkëmbimin e informacionit mbi
burimet dhe marketingun e ofertave të përbashkëta. Fokusi kryesor duhet të jetë në rritjen e
investimeve, përmes krijimit të partneritetit për të përmirësuar produktet dhe
shërbimet, si dhe promovimin e rajonit dhe burimet e saj turistike nëpërmjet produkteve /
shërbimeve unike rajonale të integruara dhe brandimit
Nëpërmjet prezantimit Z. Spahiu inkurajoi palët e interesuara të aplikojnë për thirrje të ndryshme
të hapura në rajon "Sharrës", duke përmendur se disa prej organizatave kanë aplikuar tashmë
për grante dhe disa nga projektet janë miratuar. Ai tregoi gjithashtu nevojën për të intensifikuar
bashkëpunimin me PMU-ve, duke përmendur se ata do të mbeten në shërbim të grupit te
aktoreve te rajonit te “Sharra” dhe do të vazhdojë të shërbejë si një pikë informacioni, ku
anëtarët e SHG do të marrë informacionin e nevojshëm për thirrje të reja për propozime dhe
programe.
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Sesioni IV
Diskutimi per Skemen e Granteve te ABD-se ne kuader te programit LEIWW
Në seancën e katërt, Z. Darko Buzarovski paraqiti mundësinë e hapur dhe thirrjen për skemën e
Granteve të destinuara për rajonet ndërkufitare nën ABD programin, duke u fokusuar në kriteret
e pranueshme, duke i kujtuar atyre afatin per aplikim i cili është shumë afër, dhe të rëndësisë në
përqëndrohet në partneritetet e mundshme, si dhe zinxhirin e vlerave të gjelbër, të cilat mund të
grumbullohen më shumë pikë të vlerësimit.
Gjatë prezantimit të tij, Z. Darko Buzarovski shpjegoi Udhëzimet për përfituesit, sa i përket
skemës së Granteve, duke përmendur objektivin e përgjithshëm të programit ABD në "Sharrës"
rajonin ndërkufitar, si dhe disa nga masat e planifikuara.
Gjatë kësaj seance interesi nga grupet e interesit ishte e lidhur kryesisht me pyetjet që lidhen
me partneriteteve ndërkufitare dhe në qoftë se kriteri do të renditet me pikë më të lartë gjatë
vlerësimit, si dhe çështje që lidhen me shuma minimale dhe maksimale e granteve, investimet e
pranueshme dhe sektorët e pranueshme.
Edhe një herë Z. Darko Buzarovski theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe për çdo pyetje të
pasqaruara në të ardhmen në lidhje me Skemën e Granteve ABD të dërgohen me e-mail zyrtar
për "Sharrës" rajonin ndërkufitar.

Sesioni i V

Konkluzionet dhe aktivitete te ardhshme

Ne sesionin e fundit jane nxjere keto konkluzione::


Zyra e Manaxhimit te Projektit ne rajonin nderkufirat (PMU) ‘Sharra’ dhe SWG-ja jane
duke shërbyer dhe do të shërbejë si një pikë informimii, ku anëtarët e grupit (SHG) do të
marrin informacionin e nevojshëm për thirrje të reja për propozime dhe programet. Do të
vazhdojnë të mbështesin përgatitjen e aplikacioneve për thirrje të ndryshme për
propozime dhe do të japin informacion mbi partnerët e mundshëm për programet aktive
IPA CBC në rajon dhe thirrje të tjera të hapura;



Afatet kohore per dorezimin e aplikacioneve dhe dokumentet te raportimit duhet te
respektohen ne plotni duke respektuar afatet te cekura ne kontrat;



Protokolli Operacionale dhe Rregullorja e punës do të dërgohet në SHG për komente
shtesë. Dokumenti rishikuar do të miratohet në takimin e ardhshëm;
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Njesia e Menaxhimit te Projektit(PMU-ja) “Sharra” në bashkëpunim me anëtarët e grupit
të aktorëve do të synojë, të mbledhë dhe të zhvillojnë veprime të tjera dhe ide të cilat
mund të përkrahen nga skema e granteve ose nën programit Njerez per Njerez (P2P) ne
rajonin ndërkufitar "Sharrës" në kuadër të projektit (LEIWW);



Faqja në Facebook e rajonit ndërkufitar të "Sharrës", do të përditësohet vazhdimisht dhe
palët e interesuara do të dërgojë informacione të rëndësishme në lidhje me aktivitetet
dhe ngjarjet në rajon. Kjo do të kontribuojë në rritjen e komunikimit dhe bashkëpunimit,
si dhe rritjen e ndërgjegjësimit në lidhje me rajonin ndërkufitar të "Sharrës";

•

Është sugjeruar se takimi i ardhshëm SHG për rajonin ndërkufitar të "Sharrës" mund të
organizohen në Komunën e Tearcës.

Pregaditur nga:

Emrullah Spahiu
Regional Coordinator of “Sharra” Cross-border Region

Bojana Jovanovska
Regional Manager of “Sharra” Cross-border Region

The project is financed by the European Union

