
  

   

 
                                                                     

 

 

 
Takimi i nëntëmbëdhjetë i Grupit të Aktorëve për Rajonin 

Ndërkufitar “Prespa” 
 

08 Qershor 2018, Vendi i takimit -  Dorcas Aid Albania - Korce, Republika e 
Shqipërisë 

 
PROGRAMI 

 
 
09:30 – 10:00  Mbërritja e pjesëmarrësve dhe takimi i mirëseardhjes  
 
10:00 – 10:15  Fjalimi i mirëseardhjes  

Znj. Viola Bogdani, Presidente e Grupit të Aktorëve për Rajonin “Prespa” 
Z. Damjan Surlevski Projekt Menaxher SWG  
Z. Darko Buzarovski, Menaxher Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Prespa” 

 
10:15 – 10:40  Përmbledhje e aktiviteteve të përgjithshme në lidhje me zbatimin e qasjes 

ABDA në rajonin ndërkufitar "Prespa" në kuadër të projekti të BE-së: 
“Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi në fushën e bujqësisë, zhvillimit 
rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare”. 
- Prezantim dhe diskutim rreth iniciativave të grupeve të punës 

klister/zinxhirit të vlerës dhe seminarit për ngritjen e kapaciteteve “Zhvillimi 

i Zhinxhirëve të Vlerës në Sektorin e Agrobiznesit” 

                        Z. Darko Buzarovski, Menaxher Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Prespa” 
 
10:40 – 11:00  Diskutim rreth aktiviteteve të ardhshme në lidhje me zbatimin e 

veprimeve “Njerëzit për Njerëzit” për Rajonin ndërkufitar Prespa. 
 - Hithra - Shkolla e vogël e gastronomisë 
                       - Agrobiznesi, një sfidë e re për të rinjtë në rajon 
                       - Tour de Galicica 2018 
                       - Ditët e verës dhe djathit 
                       - Njihu me Prespën 
                       - Vera Kulturore Maqedonase 2018 
                       - Sport dhe kulturë 
                       - Realiteti rural bëhet një vlerë përmes manifestimit "Vjelja e Mollës në Prespë"  
 

Znj. Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për Rajonin Ndërkufitar “Prespa” 
 

11:00 – 12:00 Prezantimi i të dhënave të vlerësimit të potencialeve për diversifikimin e 
aktiviteteve ekonomike në zonat ndërkufitare rurale përmes zhvillimit të 
zinxhirit të vlerës së shkurtër.  

   
Znj. Suzana Dordevic – Milosevic, Experte Seniore - SWG 
Z. Predrag Markovic, Expert Rajonal për bujqësinë – SWG  
Z. Filip Sekuloski, Expert Rajonal për turizmin – SWG 

https://www.google.com/maps/place/Dorcas+AID+International/@40.630426,20.783054,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x86ff4f1d2bba1e06


  

   

 
                                                                     

 

 
12:00 – 12:30 Diskutim dhe konkluzionet e takimit                      
 
                          
12:30 – 13:30 Dreka                   
        


