Në bazë të nenit 20 pika 1 alineja 3 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/07), neni 3 nga Rregullorja për punë e
Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Këshilli në seancën e tij të mbajtur në datë 05.12.2012 e solli këtë:

PLAN AKSIONAR PËR VITIN 2013
PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË
RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR
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Plani aksionar për realizimin e Programit të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor bazohet në konceptet bazë të përcaktuara në
dokumentet nacionale strategjike, ato rajonale dhe komunale. Gjatë kësaj, angazhmanet e institucionit dalin dhe janë të lidhura me realizimin e
Programit për zhvillim të rajoni planor Jugperëndimor, të cilën në mars të vitit 2010 e miratoi Këshilli për zhvillim të rajonit. Në këtë dokument
bazik për zhvillim të rajonit të përcaktuara me prioritetet dhe masat, me çka përmes këtij plani aksionar, përmes projekteve, rritet shkalla e
realizimit të vetë Programit të rajonit planor Jugperëndimor.
Me rëndësi është të theksohet se një pjesë e projekteve të cilat filluan të realizohen në fund të vitit 2012, në një numër më të madh, barten për
vitin e ardhshëm 2013, çka është rezultat i vonesës së nënshkrimit të Marrëveshjes me BZHR për projektet e miratuara për vitin 2012. Në këtë
dokument janë çvendosur edhe projektet rajonale të cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor planifikon t'i dorëzojë te BZHR për
vitin 2013.
Për shkak se ky është Plan aksionar për realizimin e Programit për zhvillim të RPJP, në të janë vendosur edhe projektet të cilat i implementojnë
komunat ose subjekte tjera si psh OJQ dhe të tjerë që janë në territorin e RPJP dhe për të cilat QZHRPJP ka informacione.
Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në periudhën e kaluar, dorëzoi propozim-projekte edhe te donatorët ndërkombëtar,
Komponenti 2 nga IPA Bashkëpunimi ndërkufitar me SHqipërinë çka presim, në pajtim me procedurat e parapara, të qasemi drejt realizimit të
tyre në vitin 2013.
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PRIORITETI I: Rritje ekonomike e arritur me aftësi njohëse kualitative të kapitalit njerëzor, ndërmarrje të vogla dhe të mesme të
zhvilluara dhe produkte të njohura me prejardhje gjeografike
Nr

Projekti

Masa

Aktivitetet

Kohëzgjatja

Shuma

Partnerë

I.1.3

Rritja e
Trajnime
kapaciteteve të
QZH për PCM dhe
ZHR

1.Përgatitja e aplikacionit për FP7
2. Implementimi dhe menaxhimi i
projektit FP7

12 muaj

800,000.00 QZHRPJP, MVL, GIZ
RED SHARS, UNDP

I.1.4

Transferi i
njohjeve dhe
përvojave

1.Vizita tek agjensionet rajonale në
BE 2.Shkëmbim përvojash
3.Vendosja e partneritetit

12 muaj

350,000.00 Këshilli për zhvillim të
rajonit planor
Jugperëndimor,
QZHRPJP, NJVL

I.2.4

Promovimi i rajonit Promovimi i potencialeve të rajonit 1.Prezantimi para subjekteve të
interesuara në vend dhe jashtë,
planor Jugperëndimor, Qendrës
për zhvillim dhe prezantimi i
para partnerëve dhe mediumeve
Programit për zhvillim dhe
aktiviteteve

12 muaj

350,000.00 QZHRPJP me të gjitha
komunat, MVL, BZHR,
sektori publik dhe
privat

I.2.4

Promovimi i rajonit Botimi i hartës së RPJP me vendet 1.Mbledhja e informacioneve,
e rëndësishme kulturore dhe
përgatitja dhe dizajni 2.Botimi i
natyrore
hartës 3.Prezantimi i hartës

6 muaj

580,000.00 QZHRPJP me të gjitha
komunat nga rajoni

I.5.4

Iniciativa për
produktet e
njohura të rajoni

18 muaj

300,000.00 QZHRPJP, oda e
zanateve, bartësit e eshitoreve

Udhëtime studimore

Ringjallja dhe nxitja e zanateve të
vjetra

1.Rrjetizimi i zanateve dhe kyçja e
tyre për shitje përmes e-shitoreve
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PRIORITETI II Rrjet rrugor i zhvilluar dhe modern, menaxhim i qëndrueshëm me potencialet ujore, infrastrukturë e zhvilluar
arsimore dhe TIK
Nr

Masa

Projekt

II.3.3 Dokumentacion
teknik për
ndërtimin e
kolektorëve të ri
me stacione
pastruese

IPA aplikim për realizimin e
sistemit për bartjen e ujërave të
zeza në mikro rajonin e Kërçovës,
në bashkëpunim me MAJPH

II.2.3 Rekonstruimi,
modernizimi dhe
zgjërimi i
sistemeve për
pastrimin e ujërave
të zeza
II.2.3 Rekonstruimi,
modernizimi dhe
zgjërimi i
sistemeve për
pastrimin e ujërave
të zeza
II.2.2 Dokumentacion
teknik për
formimin dhe
kompletimin e
sistemeve të
kolektorëve
ekzistues
II.3.3 Krijimi i bazës
elektronike të
dhënave për
rajonin

Aktivitetet
1.Plan aksional me MAJPH dhe
SÇE 2. Përgatitja e IPA
aplikacionit

Kohëzgjatja

Shuma

Partnerët

12 muaj

2,000,000.00 MAJPH, SÇE,
QZHRPJP, NJVL,
shtëpi konsulente

Ndërtimi i gypave tranzit për
1.Ndërtimi i gypit tranzit
kanalizim fekal f.Llozhan, Novo
Sellë, Livadhi, Dollogozhdë, Zhepin
dhe Koroshishtë - faza e tretë

3 muaj

4,568,211.00 Komuna e Strugës

Lidhja e rrjetit të kanalizimit
1.Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit
sekondar f.Veleshtë me kolektorin sekondar
primar deri te stacioni pastrues

1 muaj

4,242,071.00 Komuna e Strugës

Revizioni i projektit bazik për
kolektorin rajonal për bartjen e
ujërave të zeza në Komunën e
Debërcës dhe lidhja me kolektorin
ekzistues Strugë-Ohër

1.Revizioni i projektit bazik
2.Prezantimi para Këshillit për
zhvillim të RPJP

6 muaj

171,275.00 QZHRPJP dhe
komunat Debërc,
Strzgë dhe Ohër

Përgatitja dhe krijimi i e-bazës së
të dhënave për kategori të tokës
në pronësi të komunave

1.Përgatitja e elementeve për
bazën e të dhënave 2.Mbledhja e
informatave dhe mbushja e bazës
3.Prezantimi

4 muaj

2,100,000.00 QZHRPJP dhe
komunat nga rajoni
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PRIORITETI II Rrjet rrugor i zhvilluar dhe modern, menaxhim i qëndrueshëm me potencialet ujore, infrastrukturë e zhvilluar
arsimore dhe TIK
Nr

Masa

Projekt

Aktivitetet

Kohëzgjatja

Shuma

Partnerët

II.2.4 Mirëmbajtja e
sistemeve të
ujësjellësit

Rrjet të ujësjellësit nga f.Shum deri Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit
në f.Frëngovë faza përfundimtare

3 muaj

1,919,894.00 Komuna e Strugës

II.2.4 Mirëmbajtja e
sistemeve të
ujësjellësit

Ndrrimi i gypave të ujësjellësit nga Ndrrimi i 1100 m gyp
azbesti në vendbanimin Tajmishte
(komuna e Zajazit)

3 muaj

730,000.00 Komuna e Zajazit

II.2.4 Mirëmbajtja e
sistemeve të
ujësjellësit

A.B. Urat dhe pastrimi dhe
rregullimi i shtratit të lumit
Suvodolic

6 muaj

1,535,888.00 Komuna e Pllasnicës

II.1.3 Punimi i
dokumentacionit
teknik për rrugë

Ndërtimi i një pjese të rrugës lokale Ndërtimi i një pjese të rrugës lokale
për f.Rmane në gjatësi prej 1km

6 muaj

5,928,427.00 Komuna e
Makedonski Brod

II.1.3 Punimi i
dokumentacionit
teknik për rrugë

Ndërtimi i rrugës lokale në
vendbanimin Zajaz-Çelikovc

Ndërtimi (asfaltimi) i rrugës lokale

6 muaj

4,735,163.00 Komuna e Zajazit

II.1.3 Punimi i
dokumentacionit
teknik për rrugë

Rregullimi i rrugës lokale për
f.Banisht

Rregullimi i rrugës lokale

6 muaj

2,124,224.00 Komuna e Dibrës

Pastrimi dhe rregullimi i shtratit të
lumit
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PRIORITETI III Agro biznes i bazuar në koncepte bashkëkohore të prodhimit të produkteve bujqësore të njohura për rajonin
dhe turizëm rural i qëndrueshëm i bazuar në njohuri dhe teknologji bashkëkohore
Nr

Masa

III.1.4 Nxitja dhe
promovimi i
prodhimeve
organike

Projekti
Brendimi i produkteve tipike
bujqësore dhe qumështore në
rajonin planor Jugperëndimor

Aktivitetet

Kohëzgjatja

1.Përgatitja e dokumentacionit dhe
dorëzimi deri te ministritë përkatëse

8 muaj

Shuma

Partnerët

422,000.00 QZHRPJP, NJVL,
NVM, MBPU

PRIORITETI IV Destinacion atraktiv turistik dhe shfrytëzim të qëndrueshëm të pasurive kulturore dhe natyrore
Nr

Masa

Projekti

Aktivitetet

Kohëzgjatja

1 Mbushja e bazëes së të dhënave
në UEB platformë me ture virtuele
nëpër rajon 2 Prezantimi i UEB
platformës

4 muaj

450,000.00 QZHRPJP me 13
komunat, Agjensioni
për promovimin e
turizmit në RM

Mapimi i lokaliteteve dhe objekteve 1. Изработка на ВЕБ портал со
виртуелна тура низ регионот
turistike dhe të tjera në rajonin
3. Презентација на ВЕБ порталот
Jugperëndimor

8 muaj

2,035,000.00 QZHRPJP me të gjithë
13 komunat

200,000.00 QZHRPJP me të gjithë
13 komunat

IV.5.2 Shpërndarja e
UEB promovimi i pasurisë
katalogjeve,
kulturore dhe natyrore
prospekteve dhe
promovimi përmes
mediumeve
IV.2.2 Sinjalizimi dhe
shënimi i
loakliteteve dhe
objekteve të
mbrojtura

IV.5.2 Botimi i
Aktivitete promovues
katalogjeve,
prospekteve, dhe
promovimi përmes
mediumeve

1. Prezantimi mediatik dhe
marketing 2 Azhornimi i UEB
portalit

10 muaj

IV.3.1. Studim për
mundësitë për
zhvillim të llojeve
selektive të
turizmit

1. Punimi i studimit 2.Prezantimi

10 muaj

Punimi i studimit për potencialet
turistike të rajonit

Shuma

Partnerët

1,785,000.00 QZHRPL, Komunat,
Klasteri turistik,
Agjencioni per
promovimin e turizmit,
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PRIORITETI V Krahina të pastra ekologjike me ujëra të mbrojtura, ajër dhe tokë, dhe shfrytëzim të qëndrueshëm të burimeve
të rigjenerueshme të energjisë
Nr

Masa

Projekti

Aktivitetet

Kohëzgjatja

V.6.1 Avancimi i sistemit
për mbledhjen
primare të
mbeturinave

Selektimi i mbeturinave dhe
furnizimi i pajisjeve (balirk dhe
shtypëse) në rajonin planor
Jugperëndimor

Furnizimi i dy balirkave

6 muaj

V.4.4 Mbikçyrje të
standardeve të
zbatuara për
mbrojtjen e
kualitetit të ajrit,
ujit
V.4.1 Krijimi i
aktiviteteve
drejtuese për
zbatimin e
standardeve

Vendosja e modulit plotësues në
stacionin matës në Osllomej

1.Furnizimi dhe instalimi i modulit
plotësues 2.Prezantimi

4 muaj

Studim fizibiliteti për trajtimin e
ujërave të zeza që derdhen në
lumin Drini i Zi nga Struga deri në
Dibër

1.Punimi i studimit të fizibilitetit
2.Prezantimi i studimit

6 muaj

V.8.1 Studim për
qëndreushmërin
dhe
zbatueshmërinë
praktike të
toplifikimit në
qytete
V.7.4 Studime për
prodhimin e
energjisë elektrike
duke shfrytëzuar
sisteme solare
V.7.4 Studime për
prodhimin e
energjisë elektrike
duke shfrytëzuar
sisteme solare

Shuma

Partnerët

1,291,500.00 QZHRPJP me të gjithë
komunat në kuadër të
rajonit

765,000.00 QZHRPJP dhe
komunat Osllomej,
Zajaz, Kërçovë

1,365,000.00 QZHRPJP dhe
komunat Strugë,
Dibër, Vevçani

Studim fizibiliteti për lidhjen e
1. Punimi i studimit 2. Prezantimi
Komunave Kërçovë, Osllomej dhe
Zajaz me nxemje qëndrore nga
termocentrali Osllomej

5 muaj

803,675.00 QZHRPJP me
komunat Osllomej,
Kërçovë dhe Zajaz

Zmadhimi i EE dhe shfrytëzimi i
energjisë së rigjenerueshme në
rajonin ndërkufitar

1.Kampanjë për ngritjen e vetëdijes,
programe edukative për publikun
2.Përcaktimi i BRE dhe EE - pilot
projekte me aktivitete

12 muaj

5,000,000.00 QZHRPJP, MACEF,
Rajoni i Korçës
(Shqipëri)

Studim për zbatimin e burimeve
alternative të energjisë në RPJP

1.Punimi i studimit 2.Prezantimi

8 muaj

1,365,000.00 QZHRPJP me 13
komunat, Ministria e
ekonomisë-sektori
energjetik, MAJPH
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PRIORITETI VI Infrastrukturë sociale e zhvilluar, me rrjet të shërbimeve efikase, për jetë më të mirë dhe standard të lartë të
jetesës
Nr
Projekti
Masa
VI.5.4 Mbështetje të
Forcimi i rolit të gruas në sferën
projekteve për
turistike përmes prodhimeve
zhvillim ekonomik artizanale
mes zonave
urbane dhe
ndërkufitare dhe
rurale

Aktivitetet

Kohëzgjatja

1. Кампања за подигнување на
свеста за можностите за
вработување на жени
2. Центри за поддршка
3.
Обуки за претприемачи
4.Креирање на мрежи на женски
НВО-а
5.Промотивни настани-саеми

18 muaj

Shuma

Partnerët

4,360,000.00 Aureola - Strugë, OJQ
nga RPJP, OJQ nga
Korça-Shqipëria
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