
 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                 The project is financed by the European Union  

 

 

“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 14-te i Grupit te Interesit (Aktorve) te Rajonin Ndërkufitar 

“Sharra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Shtator, 2016 

Tearce, Maqedoni 



 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                 The project is financed by the European Union  

 

I. Hyrje  

Koha dhe Vendi: 

24 Shtator, 2016, Restauruan “Cucla”, Tearce, Maqedoni 

Pjesëmarrësit: 

Struktura e Pjesëmarrësve ne takimin e 14-te te Grupit te Interesit (aktorë) te rajonit te “Sharra” 

ishte e përberë prej 14 anëtare te grupit, 7 përfaqësues nga institucione qendrore dhe lokalë, 5 

nga sektori i OJQ-se dhe dy nga sektori i biznesit, Kryetar te komunave, stafi nga zyra Qendrore 

e SWG-se dhe nga ZMP “Sharra”. Takimi është organizuar dhe moderuar nga stafi i Zyrës 

qendrore te SWG-se dhe zyrës se Menaxhimit te projektit “Sharra”. 

Takimi është caktuar te Shtunën, si një mundësi qe aktoret Rajonale te jene pjese e 

manifestimit “Dita e Groshës 2016” I cili manifestim është mbajtur ne kuadër te programit Njerëz 

për Njerëz.   

Lista e pjesëmarrësve mund te gjendet ne Anekset ne vijim:  
 

ANNEX 1: List of participants_14th Sharra SHG Meeting 24.09.2016 

 

II. PROGRAMI I TAKIMIT 

 

PROGRAMI 

 

09:30 – 10:00   Mbërritja e pjesëmarrësve dhe takimi i mirëseardhjes  
 
10:00 – 10:10   Fjalim mirëseardhjes    

z. Sreten Koceski, President i grupit  “Sharra”  
z. Flamur Sylejmani, Nen- president i Grupit  “Sharra”  
z. Emrullah Spahiu, Koordinator  Rajonal për rajonin nder-kufitar  “Sharra”  

 
10:10 – 10:20   Prezantim i programit  

znj. Bojana Jovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar 
“Sharra”  

 
10:20 – 11:30  Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me 

zbatimin e ABDA ne Rajonin ndërkufitar “Sharra” si dhe aktivitetet e 
ardhshme ne lidhje me aktivitetet e “Njerëzit për Njerëzit” ne Rajonin  
“Sharra”   
Elaborimi i aktiviteteve te realizuara në rajonin ndërkufitar "Sharra"  
z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për rajonin nder-kufitar  “Sharra” 
Region  
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znj. Bojana Jovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar 
“Sharra”  

 
11:30 – 11:50   Pauze Kafe   
 
11:50 – 12:00 Protokolli operacional dhe rregullat të procedurave të  Grupit te 

aktorve te Rajonit ndërkufitar “Sharra”  
  z. Emrullah Spahiu, Koordinator  Rajonal për rajonin ndër-kufitar  “Sharra 
  
12:00 – 12:40 Sesion informues rreth arritjeve te Thirrjes se parë të Skemës së 

Grantit ABD brenda projektit LEIWW dhe mundësitë për Thirrje të 
Dytë  
znj. Bojana Jovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar 
“Sharra”  
z. Darko Buzarovski, Oficer Terreni për rajonin ndër-kufitar “Sharra”  

 
12:40 – 13:00   Konkluzione  

 
13:00   Dreka dhe vizite te eventit “ Dita  e groshës ” ne Tearce  
 

               Kthimi  

 

 

 

III. MINUTA TE TAKIMIT   

 

Takimi i rregullt i 14te 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 aktivitete te parapara ne kuadër te projektit 

“Forcimi i bashkëpunimit Rajonal dhe zhvillim i balancuar territorial te vendeve te Ballkanit 

perëndimor ne procesin e integrimit drejt BE-se” me fokus te veçante për thirrjen e ardhshme 

për skemën e Grandeve te ABDA dhe aktiviteteve “Njerëz për Njerëz” 

Tema te takimit Ishin si vijon: 

- Aktivitetet e përgjithshme të zbatimit të ABDA në rajonin ndër-kufitar të “Sharrit” dhe 

aktivitetet të ardhshme të lidhura me aktivitetet ( Njerëzit për Njerëzit, P2P) në Rajonin e 

Sharrit; 

- Protokolli operacional dhe Rregullorja e punës operative të Grupit të Aktorëve të rajonit 

ndërkufitar të “Sharrit”; 

- Sesion informues në lidhje me thirrjen e parë të skemës së grandeve të ABDA në 

kuadër të projektit LEIWW dhe mundësitë për shpalljen e thirrje të dytë; 
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- Vizite në terren të eventit “ Dita e Groshës 2016” në Tearce, e organizuar nga Qendra 

për Edukim dhe Zhvillim – CED, anëtare e grupit të aktorëve të rajonit ndërkufitar 

“Sharra” 

 

 

Procesverbali  

 

 

Takimi u hap me një fjalim përshëndetës nga Z. Sreten Koceski, President i grupit te aktorëve 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 për mundësinë e skemës së Grandeve dhe qe te përfitojnë nga kjo mundësi. Dukë 

inkurajuar aktoret qe te jene pjese e kësaj skeme.  

z. Flamur Sylejmani, nen-kryetar 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. 

Zonja Bojana Jovanovska, menaxhere rajonale për rajonin ndërkufitar te "Sharrës", prezantoi në 

detaje programin e takimit, duke u përqendruar në çdo seancë dhe çështjet që do të diskutohen. 

 

Session I 

 

Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me zbatimin e ABDA ne 

Rajonin ndërkufitar “Sharra” si dhe aktivitetet e ardhshme ne lidhje me aktivitetet e 

“Njerëzit për Njerëzit” ne Rajonin  “Sharra” 

 

Pjesa e parë e prezantimit ishte një pasqyrë e aktiviteteve të zbatuar  dhe ngjarjeve të 

ardhshme, programit P2P në rajonin ndërkufitar “Sharrës", rezultatet nga raundi I pare I thirrjes 

për skemën  e Grandeve te ABD, njoftim për thirrjen e dyte për aplikim ne kuadër te skemës se 

Grandeve te ABD dhe realizimin e suksesshëm të manifestimeve ne kuadër te programit 

“Njerëz për Njerëz” 

Gjate këtij sesioni Menaxheri Rajonal dhe Koordinatori pasqyruan 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 
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veprime të përbashkëta, shkëmbimin e informacionit mbi burimet dhe marketingun e ofertave të 

përbashkëta..  

Ky sesion vazhdoi me prezantim te rezultateve nga evenimentet/manifestimet te organizuara 

dhe pritshmërinë për realizim te suksesshëm te projekteve te para-aprovuara te cilat do te 

mbështeten ne periudhën e ardhshme.   

Prezantimi u fokusua në procesin e aplikimit për subvencione lokale në kuadër të programit 

P2P, duke përfshirë gjithë procesin qe nga fillimi se si i gjithë procesi dhe të cilat janë afatet që 

duhen respektuar nga aplikantët duhet të respektohen këto hapa. 

 

Sesioni II 

 

Diskutime për Protokollin operacional dhe rregullat të procedurave të  Grupit te aktorve 

te Rajonit ndërkufitar “Sharra” 

 

Sesioni i dytë vazhdoi me prezantimin e z. Emrullah Spahiu, Lidhur me protokollin operacional 

dhe rregulloren e punës së grupit të Interesit (aktorë). Ai tregoi se protokolli operacional është 

dërguar tek anëtaret te grupit dhe se nuk ka pasur ndonjë koment nga ana e tyre gjë e cila 

konfirmon se versioni aktual është i pranueshëm. 

Gjithashtu theksoi se për funksionim te mëtejmë dhe ndonjë ndryshim ne Protokoll, ndryshimet 

te propozuara do te diskutohen dhe aprovohen nga aktoret te grupit Sharra ne takimet te 

rregullta te Grupit. 

 

 

Sesioni  III 

 

Sesion informues rreth arritjeve te Thirrjes se parë të Skemës së Grantit ABD brenda 

projektit LEIWW dhe mundësitë për Thirrje të Dytë 

 

Në seancën e tretë, z. Darko Buzarovski paraqiti disa të dhëna jo zyrtare statistikore lidhur me 

procesin e aplikimit për thirrjen e parë të skemës së Granteve te ABD në të katër rajonet 

ndërkufitare. Ai përmendi se pritshmëria ishte më e lartë për aplikimet me projekte në rajonin 

ndërkufitar të "Sharrës". Ai prezantoi gjendjen aktuale, duke përmendur se në rajonin 

ndërkufitar të Sharrës ka pasur shtatë projektet te paraqitura në total, duke përmendur komuna 

nga të cilat aplikantët ishin, numri i partnerëve dhe shuma e financimit të kërkuar në thirrjen e 

parë për aplikim. 

 

Gjatë prezantimit Menaxherja Regjionale i inkurajoi palët e interesuara të jenë të përgatitur për 

thirrjen e dytë për projekt propozime. Gjithashtu, u theksua se ekipi ZMP, SWG dhe ekspertët 

lokalë do të jetë vazhdimisht në terren në mënyrë që të jene sa me afër me aplikantët 
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potencialë, për të rritur numrin e projekteve cilësore, për të diskutuar dhe për të përmirësuar 

idetë e biznesit për të arritur pike më të mëdha gjatë procesit të vlerësimit. 

 

Gjatë kësaj seance diskutimi  nga palët( aktoret)  ishte e lidhur kryesisht me çështjet që kanë të 

bëjnë me kriteret e përshtatshmërisë për thirrjen e dytë, pra nëse do të ketë ndonjë ndryshim të 

kritereve, edhe në lidhje me partneritetet nder- kufitare, vështirësitë që aplikantët të përballet me 

partnerët nga ana tjetër e kufirit dhe se si SWG mund të ndihmojnë në këto çështje, kriteret për 

partneritet brenda vendit dhe renditur, si dhe çështje që lidhen me minimale dhe shuma 

maksimale e grandeve, investimeve të pranueshme dhe sektorëve të cilët janë pranueshëm. 

Edhe një herë z. Darko Buzarovski theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe se aplikime me 

projekt me partnerë mund të arrijnë renditje më të lartë apo projekte që përfshijnë elemente të 

energjisë alternative apo projekte me objektiva miqësore ndaj mjedisit dhe pajisje. Aktorët u 

informuan se për çdo pyetje të pasqaruara në të ardhmen në lidhje me skemën e Grandeve te  

ABD ata do të kenë mundësinë për të diskutuar ato në ditët e informimit, ose direkt në të 

dërgohen në e-mail zyrtar për rajonin ndërkufitar "Sharrës", sa më shpejt që thirrja e dytë është 

e hapur. 

 

Sesion IV 

Konkluzionet dhe aktivitete te ardhshme  
 

Ne sesionin e fundit janë nxjerrë këto konkluzione: 
 

 Zyra e Menaxhimit te Projektit ne rajonin ndërkufitar (PMU) ‘Sharra’ dhe SWG-ja janë 

duke shërbyer dhe do të shërbejë si një pikë informimi, 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 për dorëzimin e aplikacioneve dhe dokumentet për projektet Njerëz për 

Njerëz duhet te respektohen ne plotni duke respektuar afatet te cekura ne kontrate;  

 

 Ekipi i SWG-se dhe ekspertet lokal do te jene ne shërbim për aplikuesit potencial, me 

qellim qe te marrim me shume projekte te kualitetit te larte ne thirrjen e dyte për skemën 

e Grandeve te ABD-se.  

 Njësia 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 grandeve, programit Njerëz për Njerëz (P2P) ose thirrje 

tjera ne rajon. 
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 Është sugjeruar se takimi i ardhshëm SHG për rajonin ndërkufitar të "Sharrës" mund të 

organizohen në Komunën e Prizrenit ose te Dragashit. 

 
 
 
 

Pregaditur nga: 

 

Emrullah Spahiu 

Regional Coordinator of “Sharra” Cross-border Region 

 

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


