
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesverbali i Takimit të 18-të të Grupit të Grupeve 
të Interesit për Rajonin Ndërkufitar të Sharrës 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Mars 2018 

 
Hotel “Theranda” 

 
Prizren 

 
 
 



 

 

 

 
 
Pjesëmarrësit në takim: 
 
Struktura e pjesëmarrësve në takimin e 18-të të grupeve të interesit përfshinte 44 pjesëmarrës 
nga rajoni ndërkufitar "Sharra". Takimi u organizua dhe u lehtësua nga stafi i Njësisë së 
Menaxhimit të Projekteve për Sharrën dhe Sekretariatin e SWG-së. 
 
Lista e plotë e kontakteve dhe detajeve të pjesëmarrësve mund të gjendet në: 

 
SHTOJCA 1: Lista e pjesëmarrësve të takimit të grupit të aksionarëve të 18-të të Sharrës 
06.03.2018 
 
SHTOJCA 2: PPP_Faza e re e ABD 5 dhe rezultatet e thirrjeve P2P dhe ABD Grant Scheme  
Prezentimi P2P, LEIWW Grant 
 

 
 

 
 PROGRAMI I MBLEDHJES: 

 
  10:00 – 10:15 Fjalimi i mirëseardhjes 
 
                       Z. Damjan Surlevski Projekt Menaxher SWG                        
                      Përfaqësues të Komunës së Prizrenit                         
                      Përfaqësues të Komunës së Dragashit 
 
 
10:15 – 10:40 Prezantim dhe diskutim rreth fazës së re ABD të Projekti të BE-së: 
                      “Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi në fushën e bujqësisë,  
                       zhvillimit rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare” 
 
                       Z. Damjan Surlevski Projekt Menaxher SWG   
  
 
10:40 – 11:00  Sesioni informues rreth rezultateve të Thirrjes Njerëzit për Njerëzit për   

Rajonin ndërkufitar Sharra 
 
Z. Darko Buzarovski, Menaxher Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Sharra”  

 
11:00 – 11:40 Diskutim dhe aktivitetet e ardhshme       
 
11:40 – 12:00 Konkluzionet e takimit                                                        
 
12:00 – 13:00 Dreka                            
 
 
 

 



 

 
 
Procesverbali i mbledhjes 
 
 
Takimi filloi me fjalën e mirëseardhjes nga Menaxheri i Projektit i SWG, z. Damjan Surlevski i cili 
i mirëpriti pjesëmarrësit dhe shprehu kënaqësinë për interesin dhe praninë e lartë të anëtarëve 
të grupeve të interesit që konfirmuan intensifikimin e bashkëpunimit të mirë midis palëve të 
interesuara në rajonin ndërkufitar e Sharrës përmes qasjes së zbatimit të ABDA. Përveç kësaj, 
ai prezantoi znj. Flaka Bytyqi, Koordinatore e re rajonale për rajonin ndërkufitar Sharra dhe 
drejtori rajonal z. Darko Buzarovski. 

Z. Damjan Surlevski prezantoi programin e takimit, duke u fokusuar në temat që do të 
diskutohen. 

 
Sesioni 1 

 
Prezantimi dhe diskutimi i fazës së re ABD të projektit të BE-së "Bashkëpunimi 

rajonal dhe rrjetëzimi në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe ekonomik të 
zonave ndërkufitare" 

 
Sesioni filloi me prezantimin e z. Damjan Surlevski, menaxher i projektit SWG, i cili dha 

një pasqyrë të fazës së re ABD 5 të projektit të BE-së "Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi në 
fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare ". Prezantimi u fokusua 
në objektivat e përgjithshme dhe specifike të projektit në lidhje me qasjen e zbatimit të ABDA 
dhe zbatimin e aktiviteteve të ardhshme gjatë fazës së re të projektit. Kjo fazë e projektit të BE-
së ka themeluar projektin: "Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi në fushën e bujqësisë, zhvillimit 
rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare", për rajonin ndërkufitar "Sharra", do të përfshijë 
zbatimin e aktiviteteve si Njerëzit për Njerëzit ,punëtori për ngritjen e kapaciteteve për palët e 
interesuara, lehtësimin e zhvillimit të aplikacioneve të projektit, takimet e rregullta të palëve të 
interesit, krijimin e dokumenteve të politikave në përputhje me acquis e Bashkimit Evropian, si 
dhe aktivitete për të rritur bashkëpunimin dhe rrjetëzimin midis përfituesve IPA II me qëllim të 
përshpejtimit të BE aderimit të Ballkanit Perëndimor në sektorët e bujqësisë dhe zhvillimit rural. 
Z. Damjan Surlevski theksoi rëndësinë e zhvillimit të integruar ekonomik në rajonin ndërkufitar 
të "Sharrës", duke ndarë informacionet dhe organizimin e veprimeve të përbashkëta me palët e 
interesit në rajonin ndërkufitar. 

Gjatë diskutimit u theksua se puna e ardhshme e grupit të palëve të interesuara duhet të 
përqendrohet në krijimin e grupeve të ndryshme të punës / nismave të grupeve për sektorët e 
rëndësishëm. Ndërkohë, u sugjerua konkretisht që këto grupe pune të përqendrohen në 
prioritetet kryesore për zhvillimin e rajonit ndërkufitar, si bujqësia dhe turizmi. Gjithashtu, këto 
grupe pune mund të përqendrojnë punën e tyre në çështjet specifike, problemet dhe sfidat e 
sektorëve përkatës. Themelimi i këtyre grupeve të punës / iniciativat e grupeve do të rrisë 
bashkëpunimin ndërkufitar me përfshirjen e aktorëve të rinj në grupin e palëve të interesuara 
dhe gjithashtu do të krijojë mundësi për të përmirësuar më tej zhvillimin e integruar ekonomik të 
rajonit. Gjithashtu u tha se Njësia për Menaxhimin e Projekteve për rajonin ndërkufitar të Sharrës 
dhe SWG do të vazhdojë të shërbejë si një pikë informacioni ku anëtarët e grupit të interesuar 
do të marrin informacionin e nevojshëm për thirrjet e reja për propozime dhe programe. Ata do 
të vazhdojnë të mbështesin përgatitjen e aplikacioneve për thirrje të ndryshme për propozime 
dhe do të ofrojnë partnerë të mundshëm për programet aktive IPA CBC në rajon dhe thirrjet e 
tjera të hapura; 

 
 



 

 

Sesioni 2 
 
                  Sesione informative mbi rezultatet e Njerezit  për Njerzeit 
                                        Rajoni ndërkufitar "Sharra"  
 
Prezantimi filloi me një përmbledhje të Njerëzit për Njerëzit thirrje për katër rajonet e "Drina - 
Tara", "Drina - Sava", "Sharra" dhe "Prespa". Gjatë prezantimit, janë dhënë informacione shtesë 
lidhur me procesin e vlerësimit dhe rezultatet kryesore për thirrjen e hapur për ngjarjet e Njerëzve 
në Njerëz. Në tërësi, u dërguan shtatëdhjetë e katër (74) kërkesa për të katër rajonet. Lidhur me 
rajonin ndërkufitar të Sharrës, janë paraqitur 4 (katër) aplikime. Pas procesit të vlerësimit, vetëm 
1 (një) aplikim arriti me  
 
pikat e nevojshme për mbështetje financiare. Ndërkohë, për shkak të fondeve të pamjaftueshme, 
1 (një) aplikim për projekt që pasoi procesin e vlerësimit me pikat e nevojshme u vendos në 
listën e pritjes për mbështetje të ardhshme të mundshme. 
 
Diskutimi u hap për mungesën e aplikacioneve të paraqitura, si për të përmirësuar procesin në 
të ardhmen dhe idetë nga palët e interesuara në lidhje me ngjarjet Njerëzit per Njerëzit. 
Pjesëmarrësit kanë dorëzuar disa propozime: të kenë përparësi të para-aplikimeve të 
përbashkëta ndërkufitare në rajonin ndërkufitar "Sharra" nga punëtoritë, dhe gjithashtu, 
pjesëmarrja në parafinancim nga SWG për aplikim P2P në vend të 50% duhet të jetë 70% më 
parë fillon ngjarja. U konfirmua se aplikantët për thirrje të hapura për P2P dhe projekte të tjera 
kanë nevojë për mbështetje nga shkrimtarja profesionale e projektit ose që të kenë trajnime 
themelore se si të aplikohen në projekte dhe si të shkruhet propozim projekti. 
 

Sesioni 3 
                 

Sesioni informativ mbi rezultatet e Skemës së Grantit të ABD-së në kuadër të           
projektit LEIWW 

 
Sesioni filloi me prezantimin e z. Darko Buzarovski, Menaxher Rajonal për rajonin ndërkufitar të 
"Sharrës", i cili dha një pasqyrë të zbatimit të Skemës së Grantit të ABD-së në kuadër të projektit 
LEIWW. Gjatë prezantimit, janë dhënë informacione shtesë lidhur me procesin e vlerësimit dhe 
procesin e zbatimit të skemës së granteve. Përveç kësaj, janë dhënë informacione të 
përgjithshme lidhur me rezultatet kryesore të rezultateve për thirrjen e parë dhe të dytë për 
rajonin ndërkufitar "Sharra". Gjithsej, 7 (shtatë) aplikime u parashtruan gjatë thirrjes së parë dhe 
vetëm një përfitues kishte sukses në procesin e vlerësimit dhe kishte nënshkruar kontratë. Gjatë 
thirrjes së dytë janë parashtruar gjithsej 14 (katërmbëdhjetë) kërkesa për projekte, prej të cilave 
kanë arritur 8 (tetë) aplikime në procesin e vlerësimit dhe nënshkrimin zyrtar të kontratave të 
grantit me përfituesit e granteve. Ndërkohë, për shkak të fondeve të pamjaftueshme të granteve, 
2 (dy) aplikacione për projekte që pasuan procesin e vlerësimit dhe kishin pikat e nevojshme u 
vendosën në listën e pritjes për mbështetjen e ardhshme të mundshme dhe të mbështetura së 
fundmi. Gjithashtu, u theksua se aplikacionet e paraqitura të projektit ishin kryesisht të fokusuara 
në sektorët e bujqësisë dhe turizmit. 
 
Gjatë diskutimit të hapur u theksua se zbatimi i skemës së granteve ishte një mundësi e mirë 
për të përmirësuar kushtet e biznesit dhe zhvillimin e integruar ekonomik të rajonit të Sharrës. 
Gjithashtu, u theksua se gjatë kësaj faz të zbatimit të projektit janë arritur shumë rezultate 
pozitive, duke përfshirë pjesëmarrjen e aktorëve të rinj nga sektorë të rëndësishëm, si dhe rritjen 
e bashkëpunimit midis palëve të interesuara dhe qëndrueshmërisë së grupit të aktorëve. Përveç 
kësaj, u sugjerua që në të ardhmen pjesëmarrja e sektorit të biznesit duhet të rritet dhe të 



 

përfshihet për të marrë pjesë aktive në grupin e aktorëve. 

 
Konkluzionet dhe aktivitetet e ardhshme 

 
Brenda sesionit të fundit, u morën këto konkluzione: 
 
•  Kjo fazë e projektit e themeluar nga projekti i Bashkimi Evropian: "Bashkëpunimi rajonal dhe 
rrjetëzimi në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare", për 
rajonin ndërkufitar "Sharra" do të përfshijë zbatimin e aktiviteteve si rajonale Ngjarjet për Njerëzit, 
punëtoritë për ngritjen e kapaciteteve për palët e interesuara, lehtësimin e zhvillimit të 
aplikacioneve për projekte, takime të rregullta me palët e interesuara, si dhe aktivitete për të 
rritur bashkëpunimin dhe rrjetëzimin midis përfituesve të IPA II për të përshpejtuar procesin e 
pranimit në BE të Perëndimit Ballkani, sidomos në sektorët e bujqësisë dhe zhvillimit rural; 
•  Sharra PMU dhe SWG do të vazhdojnë të shërbejnë si pikë informimi ku anëtarët e grupit të 
interesuar do të marrin informacionin e nevojshëm për thirrjet e reja për propozime dhe 
programe. Ata do të vazhdojnë të mbështesin përgatitjen e aplikacioneve për thirrje të ndryshme 
për propozime dhe do të ofrojnë partnerë të mundshëm për programet aktive IPA CBC në rajon 
dhe thirrjet e tjera të hapura; 
• Gjatë thirrjes së hapur për mbështetjen e ngjarjeve P2P në rajonin ndërkufitar të Sharrës, janë 
paraqitur 4 (katër) aplikime. Pas procesit të vlerësimit, vetëm 1 (një) aplikim arriti me pikat e 
nevojshme për mbështetje financiare. Ndërkohë, për shkak të fondeve të pamjaftueshme, 1 (një) 
aplikim për projekt që pasoi procesin e vlerësimit me pikat e nevojshme u vendos në listën e 
pritjes për mbështetje të ardhshme të mundshme. 
• Grupi i aktoreve të Interesit ka dorëzuar disa propozime: të ketë seminare të përbashkëta 
ndërkufitare me prioritet për aplikimet paraprake në rajonin ndërkufitar "Sharra", si dhe 
pjesëmarrja në parafinancim nga SWGpër aplikimin P2P në vend të 50% duhet të jetë 70% para 
fillimit të ngjarjes. Edhe një herë u theksua nevoja, që aplikantët për thirrjet e hapura për P2P 
dhe projekte të tjera duhet të kenë mbështetje nga profesionalistet e shkruarjes se projekteve 
ose të kenë trajnime themelore se si të aplikohen në projekte dhe si të shkruhen propozim 
projekti; 
• Njësia për Menaxhimin e Projekteve Prespa (PMU) dhe SWG do të mbështesin iniciativat e 
klasterit në rajon, të vendosura në prioritetet kryesore për zhvillimin e rajonit ndërkufitar të 
Sharrës si bujqësia dhe turizmi dhe do të përpiqen të gjejnë fonde shtesë për mbështetjen 
financiare të aktiviteteve të ardhshme të dy iniciativave të grupeve punuese. Ngritja e grupeve 
të punës do të rrisë bashkëpunimin më të gjerë ndërkufitar duke përfshirë palët e reja të interesit 
në grupin e interesave të Sharrës dhe gjithashtu do të krijojë mundësi për të zhvilluar më tej 
zhvillimin e integruar ekonomik të rajonit; 
• Skema e grantit e zbatuar nga SWG ishte një mundësi e mirë për të përmirësuar kushtet e 
biznesit dhe zhvillimin e integruar ekonomik të rajonit të Sharrës. Gjithashtu, u theksua se gjatë 
kësaj faze të zbatimit të projektit janë arritur shumë rezultate pozitive, duke përfshirë 
pjesëmarrjen e aktorëve të rinj nga sektorë të rëndësishëm, si dhe rritjen e bashkëpunimit midis 
palëve të interesuara dhe qëndrueshmërisë së grupit të aktorëve. Përveç kësaj, u sugjerua që 
në të ardhmen pjesëmarrja e sektorit të biznesit duhet të rritet dhe të përfshihet për të marrë 
pjesë aktive në grupin e aktorëve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Pergatitur nga: 
 
Flaka Bytyqi, Koordinatore Rajonale për rajonin ndërkufitar "Sharrë"  
Darko Buzarovski, Menaxher Rajonal i rajonit ndërkufitar të Sharrës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this 

document are the sole responsibility of the SWG RRD and can under no circumstances be regarded as reflecting 

the position of the European Union. 

 


