
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proçesverbal i Takimit të 20-të të Grupit të Aktorëve 
 për 

Rajonin Ndërkufitar “Prespa” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 Nëntor 2018, Hotel Enkelana, Pogradec, Republika e Shqipërisë 

 

 

                       

                                



 

 
 

 

 

Pjesëmarrësit në takim: 
Struktura e pjesëmarrësve në takimin e 20-të të Grupit të Aktorëve për rajonin 

ndërkufitar “Prespa” ka përfshirë 26 pjesëmarrës nga Rajoni i Prespës. Takimi u 

organizua dhe u lehtësua nga stafi dhe ekspert i SWG.  

 

Lista e plotë e pjesëmarrësve kontaktet dhe detaje mund të gjenden në:  

ANNEX 1: Lista e pjesëmarrësve të takimit të 20-të për rajonin “Prespa” 06.11.2018; 

 

 

Programi i takimit: 

Takimit i 20-të i Grupit të Aktorëve Për Rajonin Ndërkufitar “Prespa” 
 

10:30 – 11:00 Mbërritja e pjesëmarrësve dhe takimi i mirëseardhjes 
 
11:00 – 11:15  Fjalimi i mirëseardhjes  

 
Përfaqësues nga Bashkia Pogradec (TBC)  
Znj. Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për Rajonin Ndërkufitar “Prespa”- 
përfaqësuese e SWG  
Z. Darko Buzarovski, Menaxher Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Prespa”, 
“Sharra” dhe “Pcinja-Krajishte” – përfaqësues i SWG  

 
11:15 – 11:40 Eksperiencat nga zbatimi i aktiviteteve relevante të qasjes së Zhvillimit të 

Bazuar në Zona në 7 rajone ndërkufitare përmes projektit të financuar nga 
BE: “Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi në fushën e bujqësisë, 
zhvillimit rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare”. 
 
Z. Darko Buzarovski, Menaxher Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Prespa”, 
“Sharra” dhe “Pcinja-Krajishte” – përfaqësues i SWG 
 

11:40 – 12:10 Përmbledhje e eventeve të mbështetura “Njerëzit për Njerëzit” dhe 
aktivitetet për ngritjen e kpaciteteve në lidhje me zbatimin e qasjes së 
Zhvillimit të Bazuar në Zona në rajonin ndërkufitar “Prespa” përmes 
projektit të financuar nga BE: “Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi në 
fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare”: 

 - Eventet Njerëzit për Njerëzit 
- Aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve 
 
Znj. Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për Rajonin Ndërkufitar “Prespa”- 
përfaqësuese e SWG  
 

12:10 – 13:00 Diversifikimi i aktiviteteve ekonomike në zonat ndërkufitare rurale përmes 
zhvillimit të zinxhirit të vlerës së shkurtër.  
 
Znj. Dori Pavloska – Gjorgjieska, PhD Projekt Menaxhere – përfaqësuese e 
SWG  



 

 
 

 
13:00 – 13:30 Diskutim dhe konkluzionet e takimit                      
                          
13:30 – 14:30 Dreka                

 
 

 

Proçesverbali i takimit 

Takimi filloi me fjalën përshëndetëse të nën kryetarit të Bashkisë Pogradec, Z. Avdulla Cano. 

Në emër të Bashkisë Pogradec ai përshëndeti pjesëmarresit dhe shprehu kënaqësinë për 

mikëpritjen e takimit të 20-të të grupit të aktorëve Prespa. Gjithashtu, ai konfirmoi dhe shprehu 

mbështetjen maksimale për bashkëpunim me grupin e aktorëve dhe organizimin e aktiviteteve 

të ndryshme ndërkufitare në rajonin e Prespës. 

Në emër të Ambasadës Maqedonase në Shqipëri - Znj. Atina Nichoska, Këshilltare në 

Ambasadën Maqedonase Tiranë, gjithashtu përshëndeti të pranishmit dhe shprehu 

kënaqësinë për praninë e saj në takimin e radhës të grupit të aktorëve për rajonin e Prespës. 

Ajo shprehu mbështetjen maksimale të Ambasadës së Maqedonisë për bashkëpunim me 

grupin e aktorëve dhe organizimin e përbashkët të aktiviteteve ndërkufitare në rajonin e 

Prespës. 

Në vazhdim, znj. Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për rajonin ndërkufitar Prespa 

përshëndeti pjesëmarrësit dhe mbështeti aktorët e Prespës për bashkëpunimin e tyre gjatë 

zbatimit të programit ABDA si edhe paraqiti axhendën me objektivat e takimit të grupit të 20-

të të palëve të interesit. 

 

 

Sesioni 1 

Eksperiencat nga zbatimi i aktiviteteve relevante të qasjes së Zhvillimit 

të Bazuar në Zona në 7 rajone ndërkufitare përmes projektit të financuar 

nga BE: “Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi në fushën e bujqësisë, 

zhvillimit rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare” 
 

Sesioni filloi me prezantimin e Z. Predrag Markovic, Eksperti Rajonal SWG i cili prezantoi 

arritjet dhe ndau përvojën në lidhje me zbatimin e aktiviteteve relevante për qasjen e Zhvillimit 

në Zona në 7 rajone ndërkufitare në kuadër të projektit të financuar nga BE: "Bashkëpunimi 

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

ndërkufitare ". 

Prezantimi u fokusua në temat e mëposhtme: 

• Takimet SHG - Organizimi i 3 grupeve të takimeve SHG në të gjitha 7 rajonet 

ndërkufitare - më shumë se 530 aktorë të përfshirë deri tani, gjithsej në total pritet të 

jenë 780 aktorë të përfshirë pas realizimit të raundit të tretë të mbledhjeve të grupeve 

të interesit; 

• Informacion lidhur me thirrjet e hapura Njerëzit për Njerëzit, procesi i përzgjedhjes dhe 

zbatimi i eventeve. Gjithsej 31 evente Njerëzit për Njerëzit të mbështetura në 7 rajone 

ndërkufitare; 



 

 
 

• Masat për ngritjen e kapaciteteve: 220 aktorë dhe personel u trajnuan për veprimet e 

zhvillimit lokal dhe përgatitjen e projekt propozimeve në kuadër të skemave të 

granteve të ndryshme, 100 aktorë nga palët e interesuara dhe personeli kanë marrë 

pjesë dhe do të marrin pjesë gjatë 7 vizitave studimore; 

• Forumi i Politikave Bujqësore: APF 2018 u mbajt në Jahorina, BiH dhe mblodhi më 

shumë se 160 aktorë relevant nga 15 vende nga EJL dhe më gjerë, të cilët ndanë 

mendime mbi politikat bujqësore dhe të zhvillimit rural në Ballkanin Perëndimor dhe 

ofruan rekomandime për përmirësimin e situatës aktuale; 

• Takimi i 12-të vjetor i Ministrave të bujqësisë nga Evropa Juglindore; 

 

 

Sesioni 2 

Përmbledhje e eventeve të mbështetura “Njerëzit për Njerëzit” dhe aktivitetet 

për ngritjen e kpaciteteve në lidhje me zbatimin e qasjes së Zhvillimit të 

Bazuar në Zona në rajonin ndërkufitar “Prespa” përmes projektit të financuar 

nga BE: “Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi në fushën e bujqësisë, zhvillimit 

rural dhe ekonomik të zonave ndërkufitare” 

 
Në prezantimin e dytë, Znj. Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për rajonin ndërkufitar 

Prespa ofroi një përmbledhje të ngjarjeve të mbështetura nga program Njerëzit për Njerëzit 

dhe Aktivitetet e Ngritjes së Kapaciteteve lidhur me zbatimin e Qasjes së Zhvillimit në Zona 

në Rajonin Ndërkufitar "Prespa", përmes projektit të financuar nga BE "Bashkëpunimi rajonal 

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

Fokus gjatë prezantimit u dha si në vijim: 

• Aktivitetet Njerëzit për Njerëzit: 

Gjithsej janë dorëzuar 11 (njëmbëdhjetë) aplikime dhe përzgjedhja për mbështetjen e 

veprimeve Njerëzit për Njerëzit është bazuar në rezultatet e Komisionit Vlerësues. 

Pesë (5) aktivitete - Vera kulturore Maqedonase 2018; Sporti dhe kultura; Ditët e verës 

dhe djathit 2018 ", Tour de Galicica 2018 dhe Ruralja bëhet vlerë brenda manifestimit" 

Vjelja e Mollës në Prespë "u mbështetën në kuadër të projektit të financuar nga BE-

ja" Bashkëpunimi rajonal dhe rrjetëzimi në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural dhe 

ekonomik të bashkëpunimit ndër- zonat kufitare " 

2 (dy) Aktivitete Njerëzit për Njerëzit: "Hithra - Shkolla e vogël gastronomike" dhe 

"Agrobiznesi, një sfidë e re për të rinjtë në rajon" u mbështetën nën projektin SWG 

GIZ: Zhvillimi rural përmes menaxhimit të integruar të pyjeve dhe burimeve ujore në 

Evropën Juglindore: Perspektivat rurale: kualifikimin, riintegrimin dhe (vetë) 

punësimin". 

• Aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve: 

Grupet e punës të iniciativës së grupeve / zinxhirëve të vlerave dhe seminari për 

ndërtimin e kapaciteteve "Zhvillimi i zinxhirit të vlerës në sektorin e agro-turizmit" për 

rajonin ndërkufitar të Prespës ". 

Turet studimore për palët e interesuara të prodhuesve të mollës nga rajoni ndërkufitar 

i Drinës-Tara në rajonin ndërkufitar të Prespës për shembujt më të mirë të prodhimit 

të mollës dhe Paraqitja në terren e praktikave dhe shembujve pozitive në zinxhirët e 

vlerave të turizmit dhe agroushqimit, përmes qasjes LEADER dhe Grupeve Lokale të 

Veprimit në rajonet e Pelagonisë dhe Prespës për palët e interesuara dhe 

pjesëmarrësit nga rajoni ndërkufitar Prespa; 

 



 

 
 

 

Sesioni 3 

Diversifikimi i aktiviteteve ekonomike në zonat ndërkufitare rurale përmes 

zhvillimit të zinxhirit të vlerës së shkurtër 

 
Në sesionin e tretë z. Predrag Markovic, Eksperti Rajonal SWG, në hollësi prezantoi të dhëna 

lidhur me potencialin për diversifikimin e aktiviteteve ekonomike në rajonin ndërkufitar 

"Prespa", përmes zhvillimit të zinxhirëve të vlerave të shkurtra. Z. Predrag Markovic, përsëri 

ndau me grupet e interesit gjetjet, të paraqitura edhe më parë gjatë takimit të mëparshëm të 

grupit të interesit në ambientet e Dorcas Aid Albania. Gjithashtu, Eksperti Rajonal SWG 

shpjegoi se nga analiza e bërë, turizmi dhe agrobiznesi - prodhimi i mollëve kanë potencialin 

më të madh në rajon. 

 

Sesioni 4 

Konkluzionet dhe aktivitetet e ardhshme 

Në sesioni e fundit u dhanë konkluzionet si mëposhtë: 

• Njësia për menaxhimin e projektit “Prespa” dhe SWG do të vazhdojnë të shërbejnë si 

një pikë informative ku antarët e grupit të marrin informacion të nevojshëm për thirrje 

të reja për projekt propozime. Ata do të vazhdojnë të mbështesin në përgatitjen e 

aplikimeve për projekt propozime të ndryshme si edhe do të lehtësojnë partneritetet 

për programe aktive IPA, CBC në rajon dhe thirrje të tjera të aktive për rajonin;  

• U theksua se zinxhirët e vlerës në agrobiznes - prodhimin e mollës dhe turizmin, janë 

drejtues ekonomikë të rëndësishëm në rajon dhe duhet të përmirësohen dhe 

mbështeten; 

• Nevojitet më shumë promovim i punës së grupit të interesit dhe rajonit; 

• Bashkëpunimi i palëve të interesuara në rajon është i rëndësishëm për sa i përket 

krijimit dhe rrjetëzimit të GLV-së si një mjet potencial organizimi për tërheqjen e më 

shumë fondeve në të ardhmen; 

• Njësia e Menaxhimit të Projektit Prespa (PMU) dhe SWG do të mbështesin iniciativa 

klaster në rajon dhe do të përpiqen të gjejnë fonde shtesë për mbështetjen financiare 

të aktiviteteve të ardhshme të dy grupeve të punës; 

• Masat për ngritjen e kapaciteteve janë identifikuar si një mjet shumë i dobishëm për 

palët e interesuara në mënyrë që të ofrojnë shërbime më të mira, të krijojnë markat 

për produktet kryesisht në turizm dhe produkteve të mollëve si edhe të forcojnë 

rrjetëzimin në rajonin ndërkufitar; 

• Masa LEADER mund të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së jetës në rajon dhe 

duhet të merret në konsideratë si një potencial për tërheqjen e fondeve në të ardhmen; 

• Industria përpunuese në rajon është ende e dobët dhe nevojiten më shumë investime 

në infrastrukturën e nevojshme për përpunimin e frutave (mollëve); 

• Për të krijuar një vlerë të shtuar në përpunimin e mollëve - ëmbëlsirat dhe lëngu i 

mollës duhet të integrohen në ofertën e turizmit; 



 

 
 

• Veprimet e detajuara lidhur me promovimin e mollës dhe turizmit duhet të diskutohen 

më tej; 

• Aspekti ekologjik është i rëndësishëm si në prodhimin e mollës ashtu edhe në 

zhvillimin e turizmit; 

• Grupi i palëve të interesuara jep mbështetje dhe miratim për përfundimet nga puna e 

ekspertëve dhe beson se veprimet e përbashkëta në lidhje me turizmin dhe zinxhirin 

e vlerës së prodhimit të mollëve dhe agrobiznesit do të jenë më të dobishme për 

zhvillimin e ardhshëm të rajonit ndërkufitar. 

 

 

Përgatitur nga: 

Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për Rajonin Ndërkufitar “Prespa”  

Darko Buzarovski, Menaxher Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Prespa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


