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Procesverbal nga takimi i tetëmbëdhjetë i Grupit të Aktorëve 

për Rajonin Ndërkufitar “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna” 
  

09 Mars, 2018 
Pejë, Kosovë*1 

 

1. Lista e Pjesmarrësve  
 

Në Takimin e gjashtë të Grupit  të Aktorëve për rajonin ndërkufitar "Prokletije-Bjeshket 

e Namuna" morën pjesë 48 pjesëmarrës, përfaqësues të grupit të aktorëve për rajonin 

ndërkufitar "Prokletije-Bjeshkët e Nemuna" dhe ekipi i projektit nga SWG 

. 

Aneks 1: Lista e pjesmarrësve  

2. Programi 
 
 

Draft programi 

 
10:00 - 10:15 

 

• Fjala e mirëseardhjes (kryetari i bashkisë së Pejës) 
 

• Programi (Predrag Markovic).  
 

• Përmbledhje e aktiviteteve të zbatuar tashmë në rajonin "Pcinja- Krajiste 
 
10:15- 10:45       

• Thirrje e hapur për propozimet për mbështetjen e eventeve Njerëzit për 
Njerëzit në rajonin ndërkufitar (Predrag Markovic, Flaka Bytyqi ) 

               
10:45- 11:00            

• Shembujt e aktiviteteve Njerëzit për Njerëzit, vlerësimet dhe mbështetja e 
aktivitetit nga projekti (Predrag Markovic, Flaka Bytyqi )   

 
 

11:00 – 11:30         

• Mbështetje në përgatitjen e projekt propozimeve ndërkufitare në rajonin 
"Prokletije-Bjeshkët e Namuna "- diskutim 

                                                           
1 *This designation is ëithout prejudice to positions on status and is in line ëith UNSCR 1244 and the ICJ 
Opinion on the Kosovo declaration of independence." 



  

  
11:30 – 12:00        Organizimi i trajnimeve të mundshme në rajon, 

protokolli operacional, ngjarje të tjera të planifikuara dhe hapat e 
ardhshëm  

12:00- 13:00            Dreka 
 

 

Procesverbali i takimit  

 
Mbledhja VI e grupit të aktorëve për rajonin ndërkufitar "Prokletije-Bjeshkët e Namuna" u mbajt 

më 9 mars 2018, në hotelin "Dukagjini", Komuna e Pejës, Kosovë *. 

 

3. Temat e diskutimit gjatë mbledhjes: 
 

Fokusi diskutimeve ishte në temat e mëposhtme:  

• Thirrja për propozime për mbështetje për aktivitete Njerëz për Njerëz në rajonin 

ndërkufitar “Prokletije-Bjeshket e Nemuna” 

• Shembuj të aktiviteteve Njerëz për Njerëz  

• Mbështetje gjatë përgaditjes  së projekteve  në rajonin “Prokletije-Bjeshket e Nemuna” 

• Organizimi i trajnimeve të mundshme në rajon, protokoli operativ, evente të tjera të 

planifikuara dhe hapat e ardhshme.  

Aneksi 2: Prezantime gjatë mbledhjes  

4. Hapja zyrtare e mbledhjes  
 

Takimi u hap nga z. Mehdi Mulaj, udhëheqës i departamentit për bujqësi në Komunën e 

Pejës. Z.Mulaj theksoi fokusin e veçantë të dhënë nga komuna e Pejës për bashkëpunimin 

ndërkufitar. Ai gjithashtu theksoi se komuna e Pejës si dhe i gjithë rajoni ndërkufitar 

posedojnë burime të rëndësishme natyrore dhe njerëzore. Fondet e investuara nga komuna 

e Pejës dhe organizatat ndërkombëtare kanë ndikim pozitiv në ekonominë lokale në 

aspektin e krijimit të rritjes së vazhdueshme ekonomike dhe zhvillimit me perspektivë për 

gjeneratat e reja. Ky rajon ka nevojë për më shumë investime në fushën e ekonomisë dhe 

turizmit 

5. Prezantime  
 

Puna në fazën e mëparshme të projektit u shpjegua shkurtimisht dhe u parashtruan 

objektivat e përgjithshme të fazës së re të projektit ABD, me fokus në misionin dhe rezultatet 

e thirrjes së parë për aktivitetet Njerëz për Njerëz në rajonet e tjera ndërkufitare. 



  
6. Zyrtari i terrenit, z. Predrag Markoviç prezantoi për rajonin "Prokletije-Bjeshkët e 

Nemuna" 

 

-Prezantim për rajonin “Prokletije-Bjeshkët e Nemuna” , palët e interesuara, Presentation on 

the region “Prokletije-Bjeshket e Namuna”, stakeholders, përfituesit dhe aktivitete e SWG në 

rajon.  

6.2 Prezantim për aktivitetet Njerëzit për Njerëzit, vlerësimi dhe kriteret me theks të 

veçantë në partneritet dhe ndikim në mjedis: 

 

ÇFARË JANË  AKTIVITETE NJERËZIT PËR NJERËZIT?  

Aktivitetet "njerëzit për njerëzit" paraqesin mjet për rrjetëzim, forcimin e bashkëpunimit, 

promovimin e rajoneve ndërkufitare dhe trashëgiminë e tyre kulturore, tradicionale dhe 

natyrore, dhe mbështesin aktivitetet ekonomike në fushën e zhvillimit të produkteve dhe 

shërbimeve, si dhe krijimin e zinxhirëve të vlerave ndërkufitare. Fokus special duhet t’u jepet 

aktiviteteve që kontribuojnë për:  

• Promovim Rajonal (Tradita, trashëgimia kulturore dhe historike, produktet tradicionale);  

• Bashkëpunim rajonal dhe rrjetëzim;  

• Bujqësi dhe turizëm;  

• Ndikimi i eventit mbi ambientin;  

• Barazia gjinore;  

• Ndikimi i manifestimit/aktivitetit në të ardhurat në ekonominë lokale dhe rajonale; 

• Qëndrueshmëria; - Partneriteti ndërkufitar / bashkëpunimi.  

• DORËZIMI I FORMULARIT TË APLIKIMIT DHE BUXHETIT 

• Formulari i aplikimit, së bashku me buxhetin e përcaktuar 

• Vlerësimi  

• Miratimi për financim. Do të kërkohet sqarime shtesë ose dokumente për të mbështetur 

aplikacionin dhe buxhetin e paraqitur 

• Aktivitetet / shpenzimet e aprovuara duhet të fillojnë pas nënshkrimit të kontratës nga të 

dy palët. 

SHPENZIMET E PRANUESHME - BUXHETI / LLOJET E KOSTOSVE 

• Shpenzimet promocionale- dizajni dhe shtypja e materialeve promovuese  

• Shpenzimet e akomodimit për pjesëmarrësit dhe ekspozuesit; 

• Kostot e transportit; 

• Ushqime dhe pije / pije freskuese; 

• Qiraja e objektit; 

• Qira e pajisjeve - zërimi, drita, tendat, çadra, pajisjet për përkthim; 

• Angazhimi i trajnerëve, ekspertëve, folësve, fotografëve, udhëzuesve, përkthyesve, 

dizajnerëve; 

• Materialet për punëtori; 

• Kosto të tjera që janë në linjë dhe kontribuojnë në organizimin e ngjarjes dhe janë të 

miratuara nga SWG. 

  



  
 

KRITERET PËR VLERËSIM PËR AKTIVITETET  NJERËZIT PËR NJERËZIT  

 Vlerësimi i veprimeve Njerëzit për Njerëzit  do të bëhet sipas kritereve të mëposhtme 

• Aspekti ekonomik dhe qëndrueshmëria  

• Partneriteti  

• Aspekti mjedisor i ngjarjes / manifestimit / veprimit  

• Rezultatet e pritshme 

• Buxheti dhe efikasiteti i kostos  
 

Disa pyetje u parashtruan mbi aktivitetet Njerëzit për Njerëzit, me fokus në partneritetin dhe 
bashkëpunimin ndërkufitar. Shuma maksimale e mbështetjes së planifikuar është 2000 euro. 
Të pranishmit e takimit dhe të gjitha palët e interesuara për organizimin e ngjarjeve të njerëzve 
në njerëz u ftuan të kërkojnë sqarime para se të dorëzojnë aplikimin e tyre në SWG. 

6.3 Shpjegimi dhe prezantimi i granteve të vitit 2016-2017 nga Aleksandar Damnjanoviq 

Menaxher Rajonal për Rajonet Ndërkufitare "Drina-Tara", "Drina-Sava", "Prokletije-

Bjeshkët e Nemuna" dhe "Krsh" 

- Informacion i përgjithshëm rreth thirrjes për grante dhe procedura të aplikimit të 

financuara nga GIZ në rajonet "Drina-Tara", "Drina-Sava", "Prespa" dhe "Sharra" 

- Përmbledhje e përfituesve nga thirrja e dytë për propozime në rajonet ndërkufitare. 

6.4 Mbështetje në përgatitjen e projekt propozimeve ndërkufitare në rajonin "Prokletije-

Bjeshkët e Nemuna" 

Përkundër faktit se thirrja për propozime për skemat e granteve të CBC ende nuk është e 

hapur, pjesëmarrësit u informuan se SWG do dhe mund të ndihmojë në përgatitjen e projekt 

propozimeve. Të gjithë pjesëmarrësit u inkurajuan të kontaktojnë përfaqësuesit e SWG-së në 

lidhje me mbështetjen teknike në përgatitjen e projekt propozimeve për CBC. 

7. Diskutime  
 

-Vazhdon diskutimi i hapur për thirrjen e hapur për aktivitetet Njerëzit për Njerëzit në rajonin 

"Prokletije-Bjeshkëve të Namunës"  

- Z.Nexhdet Shala, dekan i Fakultetit të Agrobiznesit në Pejë, tha se fakulteti mbështet krijimin 

e strategjisë për rajonit dhe se pritshmëria për rezultatet e zbatimit të ardhshëm të ABD është 

e lartë. Dita e gështenjës është një ngjarje që mund të jetë një shembull i bashkëpunimit 

ndërmjet aktorëve në rajon 

- Z. Agron Isufaj, përfaqësues nga Shkodra shpjegoi mbi nevojën dhe dëshirën për zhvillimin 

dhe zbatimin e projekteve më të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor. Rajoni po mbetet 

prapa për shkak të situatës aktuale, Ai gjithashtu thekson rëndësinë e kapitalit njerëzor për 

zhvillimin e turizmit dhe për zhvillimin rural në përgjithësi 

-Z.Burim Lleshi nga OJQ-DMO deklaroi se oferta turistike e rajonit duhet të paraqitet më mirë 

në tregjet vendore dhe të huaja. Zoti Burim tha se për organizimin e panairit 2,000 euro nuk 

janë të mjaftueshme. Ai përmendi se është e rëndësishme të takohemi me njëri-tjetrin më 

shumë në rajonin ndërkufitar. Të gjithë të pranishmit duhet të jenë të hapur për bashkëpunim 

- Zoti Shelmon Shala, Prodhues i mjedrës, tha se mbështetja për organizimin e panairit nuk 

është e domosdoshme, por prodhimi i mjedrave duhet të mbështetet drejtpërdrejt. 



  
- Në takim ishte e pranishme znj. Daniela Topirceanu nga Zyra e Bashkimit Evropian në 

Kosovë *. Ajo shpjegoi se fonde të tjera si IPA ose IPARD janë në dispozicion në vendet e 

rajonit. Ajo gjithashtu theksoi potencialin për turizëm në rajon, por që ka një numër të vogël të 

aplikantëve në skemën e financimit IPARD. Buxheti i përgjithshëm për IPARD si për Kosovën 

është 8.8 milion euro. Dukshmëria e BE-së është shumë e rëndësishme dhe se flamuri i BE-

së.duhet të paraqitet në çdo aktivitet të mbështetur nga Bashkimi Evropian. 

 

8. Conclusions and future activities  
 

Z. Predrag Markoviç u shpjegoi pjesëmarrësve se SWG është i hapur për bashkëpunim dhe 

është i gatshëm të mbështesë organizatat e interesuara që duan të marrin pjesë në 

aktivitetet Njerëzit pëe Njerëzit ose duan të aplikojnë për grante. Ftesa për thirrjen për 

propozime do t'u dërgohet anëtarëve të grupeve të interesit në javën që fillon më 12 mars. 

Të gjithë të pranishmëve iu kërkua të ndajnë informacione rreth thirrjes dhe ta bëjnë të gjithë 

procesin sa më transparente që të jetë e mundur. 

 

Përgaditur nga: 
 

Predrag Markovic Filed Officer  


