“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 15-te i Grupit te Aktorve te Rajonin Ndërkufitar
“Sharra”

8 Dhjetor, 2016
Shterpce- Kosove*
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I. Hyrje
Koha dhe vendi:
8 Dhjetor, 2016, Restaurant “Kod Lipe" Shterpce, Kosove*
Pjesmarresit:
Struktura e pjesëmarrësve në takimin e 15-të të Grupit të aktoreve te rajonit te Sharra, përfshirë
11 anëtarë të grupit të aktorëve të rajonin ndërkufitar "Sharrës", 6 nga institucionet e qeverisjes
vendore dhe qendrore, 2 nga sektori i OJQ-ve dhe dy nga sektori i biznesit, dhe Zëvendës
Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, stafi i SWG nga Zyra Qendrore dhe stafi Zyres se Menaxhimit
te projektit. Takimi u organizua dhe u drejtua nga stafi i SWG-se nga Zyra Qendrore dhe ZMP e
rajonit te Sharrës. Takimi u caktua të mbahet të Enjten, pasi kjo ishte një mundësi për aktorët
rajonale të marrin pjesë edhe në evnimentin Njerez per Njerez "Panairi Rajonal i Gastronomise"
në Shtërpcë, e cila u mbajt në të njëjtën ditë.
Lista e pjesmarresve mund te gjendet ne Anekset ne vijim:
ANNEX 1: List of participants_15th Sharra SHG Meeting 08.12.2016

II. PROGRAMI I TAKIMIT:
PROGRAMI
09:30 – 10:00 ARRITJA E PJESMARRESVE
10:00 – 10:10 Fjalim pershendetes
Z. Flamur Sylejmani, Zevendes President i Grupit te Aktoreve per Rajonin “Sharra”
Znjsh. Arjola Domi, President i Grupit te Aktoreve per Rajonin “Sharra”
Z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Sharra”
10:10 –10:20 Prezantimi i Programit
Znjsh. Bojana Jovanovska, Menaxher Rajonal per rajonin nderkufitar “Sharra”

*

This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on
the Kosovo declaration of independence
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10:20 – 11:30 Aktivitetet “Njerëzit për Njerëzit” ne rajonin nder-kufitar “Sharra”
Elaborimi i eventeve“Njerëzit për Njerëzit” te përfunduara dhe te ardhshme ne
rajonin nder-kufitar "Sharra" ne periudhën Tetor- Dhjetor 2016
-

KukesHandcraftFair
RegionalGastronomicFair
RegionalYouthEntrepreneurshipFair

z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për rajonin nder-kufitar “Sharra” Region
znj. BojanaJovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar “Sharra
11:30 – 11:50 Pauze Kafe
11:50 – 12:10 Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me zbatimin e
ABDA ne Rajonin ndërkufitar “Sharra”
Diskutim përprojekt propozime ne rajonin nder-kufitar “Sharra” me vështrim ne
IPA CBC
z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për rajonin nder-kufitar “Sharra” Region
znj. BojanaJovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar “Sharra
12:10 – 12:20 Diskutim dhe adoptimProtokolli operacional dhe rregullat të procedurave të
Grupit te aktorve te Rajonit ndërkufitar “Sharra”
z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për rajonin nder-kufitar “Sharra” Region
12:20 – 12:40 Sesion informues rreth Thirrjes se dytë të Skemës së Grantit ABD brenda
projektit LEIWW dhe mundësitë për Thirrje të Dytë
z. Darko Buzarovski, Oficer Terreni për rajonin ndër-kufitar “Sharra Region
12:40 – 13:00 Konkluzione
13:00

Dreka dhe vizite te eventit “ Panairi Rajonal i Gastronomisë ” ne Shterpce
Perfundimi i programit
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III. MINUTA TE TAKIMIT
Takimi i rregullt i 15te 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 vecante mbi rezultatet e thirrjes se
dyte te skemes se Granteve te ABD-se ne Rajonin nder-kufitar

Sharra dhe raportimi mbi

evenimentet te realizuara ne kuader te programit Njerez per Njerez, poashtu dhe evenimentet te
cilat do te realizohen ne periudhen e ardhshme ne rajon.
Tema te diskutimit ne takim ishin:
-

Elabirimi i pergjithshem i aktiviteteve te realizuara dhe te ardhshme te programit
“Njerëzit për Njerëzit” ne rajonin nder-kufitar “Sharra”;

-

Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me zbatimin e ABDA ne
Rajonin ndërkufitar “Sharra;

-

Sesion informues rreth Thirrjes se dytë të Skemës së Grantit ABD brenda projektit
LEIWW;

-

Diskutim dhe adoptim i Protokollit operacional dhe rregullat të procedurave të Grupit te
aktoreve te Rajonit ndërkufitar “Sharra

-

Vizite te eventit “ Panairi Rajonal i Gastronomisë ” ne Shterpce, i organizuar nga
Business Support Centre Strpce/Shterpce, anëtar i grupit të Aktorëve për Rajonin NdërKufitar të “Sharrit

Minutat te takimit
Takimi u hap me një fjalim përshëndetës nga Z. Flamur Sulejmani Zëvendës-President i Grupit
të "Sharrës", i cili përshëndeti dhe falënderoi pjesëmarrësit për praninë e tyre, duke theksuar
rëndësinë e bashkëpunimit rajonal për zhvillimin e përgjithshëm të rajonit. Gjithashtu, Z.
Sylejmani shprehu mbështetjen e aktiviteteve të përgjithshme të SWG-së dhe të grupit
"Sharrës" në rajon.
Në emër të zyrës së PMU në "Sharrë", Koordinatori Rajonal z Emrullah Spahiu përshëndeti të
gjithë të pranishmit dhe i falënderoi për pjesëmarrjen. Ai edhe një herë theksoi rëndësinë e
takimeve të rregullta aktorët grupit dhe rëndësinë e rolit aktiv të aktoreve me iniciativa dhe
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aktiviteteve rajonale. Ai informoi Grupin për thirrjen mbyllur me sukses të skemës së dyte te
ABD te Granteve duke pranuar gjithsej 14 aplikime dhe raportimin në lidhje me eventet Njerez
per Njerez të realizuara dhe aktivitete ne vazhdimesi ne rajonin e Sharra.
znj. BojanaJovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar “Sharra,ne detaje prezantoi
programin e takimit, duke u fokusuar ne cdo sesion dhe ceshtje qe do te diskutohen ne takim.
Sesioni I
Elaborimi i aktiviteteve te realizuara dhe te ardhshme te programit “Njerëzit për Njerëzit”
ne rajonin nder-kufitar “Sharra” per periudhen Tetor-Dhjetor , 2016
Pjesa e parë e prezantimit nga z Emrullah Spahiu është fokusuar në informimin e palëve lidhur
me evente/manifestime tashmë të mbështetur, por edhe në ngjarjet/evente e ardhshme në
rajonin ndërkufitar Sharrës. Gjatë kësaj periudhe, nga Tetori deri në Dhjetor 2016, "Paniari i
punimeve artizanale ", u organizua më 23 Nëntor në Kukës, Shqipëri. Grupi i aktoreve u
informua edhe për ngjarjet e ardhshme, të tilla si "Panairin Rajonal i gastronomise" në Shtërpcë,
Kosovë *, në të njëjtën datë me takim e rregullt te grupit dhe "Panairi Regjional i ndërmarrësisë
" të cilin do të mbahet në dhjetor të 21 në Kukes, Shqiperi.
Ky sesion ka vazhduar me prezantimin e projekteve ngjarjet / manifestime te miratuara
paraprakisht. Prezantimi u fokusua në procesin e aplikimit për subvencione lokale brenda
programit Njerez per Njerez, dhe atë se si i gjithë procesi duhet të ndiqet dhe të cilat janë afatet
që duhen respektuar nga aplikantët
Diskutimi u zhvillua mbi pyetje të ndryshme nga Koordinatori Rajonal për përfaqësuesit e
organizatave të pranishem ne takim, te cilat janë të miratuara paraprakisht projektet Njerëz për
Njerëz. Lidhur me konferencen/eventin "Ofertën e integruar të turizmit në Zhupa", përfaqësuesi
i OJQ Agro Red Gold, Ismet Osmani, shpjegoi arsyet për vonesat në dorëzimin e aplikacionit
për shkak të periudhës shume te zënë dhe periudhes se vjeljes. Z. Bekim Bytyqi, përfaqësues i
Sharrit Eco Tours shpjegoi se ata do të dergojne aplikacionin në afatin e dhënë nga SWG-ja.
Gjithashtu, për eventin/manifestimin e miratuara paraprakisht "Dita e djathit" në Dragash
aplikimi duhet të dorëzohen në afatin përkatës.
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Eshte vendosur që data e fundit për dorëzimin e aplikacioneve për ngjarjet të miratuara
paraprakisht duhet të jetë 23 Dhjetor 2016, në mënyrë që të jemi në gjendje për të filluar me
procedurat e planifikimit dhe duhet të marrin në konsideratë edhe aktivitete të tjera në kuadër të
programit.
Sesioni II
Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me zbatimin e ABDA
ne Rajonin ndërkufitar “Sharra;
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
veprime të përbashkëta, shkëmbimin e informacionit mbi burimet dhe marketingun e ofertave të
përbashkëta.
Theksi i vecante i diskutimit në këtë seancë ishin pregaditjet të ardhshme rreth thirrjeve për
projekt propozime ne rajonin ndërkufitar të "Sharrës", me një vështrim të IPA CBC. Në këtë
kontekst, janë përmendur mundësitë për hapjen e thirrjeve IPA CBC në rajon, si dhe thirrjen
brenda IPA CBC Programit Maqedoni-Shqipëri 2014-2020, e cila u mbyll në nëntor, 2016.

Sesioni III
Diskutimi dhe miratimi i Protokollin operacional dhe rregullat të procedurave të Grupit te
aktorve te Rajonit ndërkufitar “Sharra”
Sesioni i tretë vazhdoi me një përmbledhje të shkurtër nga Znj Bojana Jovanovska në lidhje me
Protokollin operativ dhe Rregulloren e punës së grupit te "Sharrës". U theksua se Protokolli
operativ është diskutuar gjatë takimeve të mëparshme anetare te Grupit dhe ky dokument duhet
të miratohet. Anëtarët u kërkua që të japin komentet te tyre të fundit në lidhje me versionin e
fundit të Protokollit Operativ, grupi nuk ka patur asnje koment dhe dokumenti u miratua
unanimisht. Gjithashtu, për funksionin e ardhshëm ose ndryshimet e nevojshme në protokoll
operativ do të diskutohet dhe miratohet nga palët e interesuara gjatë takimeve të rregullta SHG.
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Sesioni IV
Sesion informues rreth rezultateve te Thirrjes se dytë të Skemës së Grantit ABD brenda
projektit LEIWW;
Në sesionin e katërt, Z. Darko Buzarovski paraqiti disa të dhëna jo zyrtare statistikore lidhur me
procesin e aplikimit për thirrjen e dytë të skemës së ABD Granteve në rajonin ndërkufitar të
Sharrës. Ai paraqiti disa statistika në lidhje me aplikimet e projekteve, theksohet se pritjet për
thirrjen e dytë në rajonin ndërkufitar të Sharrës janë tejkaluar dhe per kete te gjithe jane te
kenaqur. Në total, ka qenë 14 projekte të paraqitura, nga të cilat njëmbëdhjetë aplikime (11)
projekt nga Kosova *, dy (2) nga Shqipëria dhe 1 (një) nga Maqedonia. Ai prezantoi gjendjen
aktuale, duke përmendur se në rajonin ndërkufitar të Sharrës ka pasur katërmbëdhjetë projektet
e paraqitura në total, duke përmendur komuna nga të cilat aplikimet kane ardhur, në thirrjen e
dytë për aplikim.
Gjatë kësaj seance diskutimi eshte iniciuar nga aktoret dhe ishte i lidhur kryesisht me çështje që
lidhen me procesin e ardhshëm të vlerësimit dhe kur do të presin që të jenë të informuar për
projektet të cilat janë përzgjedhur dhe miratuar për financim nën skemën e ABD Grant.
Z. Darko Buzarovski shpjeguar të gjithë procesin e vlerësimit të projekteve të paraqitura, duke
filluar nga 1 Analiza, Analiza 2, kontrollin vend ( on-spot) dhe vendimin përfundimtar, i cili pritet
të shpallet më së voni deri në fillim të muajit Mars, 2017.

Sesion V
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
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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;



Afati i fundit per dorezim te aplikacioneve per projekte te para- aprovuara eshte 23
Dhjetori, 2016;



Protokollin operacional dhe rregullat të procedurave të Grupit te aktorve te Rajonit
ndërkufitar “Sharra” eshte miratuar dhe eshte ne fuqi;



Është sugjeruar se takimi i ardhshëm SHG për rajonin ndërkufitar të "Sharrës" mund të
organizohen në Bashkin e Kukesit, Shqiperi.

Pregaditur nga:
Emrullah Spahiu
Regional Coordinator of “Sharra” Cross-border Region
Bojana Jovanovska
Regional Manager of “Sharra” Cross-border Region
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