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 mbledhjen e tij
e mbajtur në datë 14.11.2014 e miratoi këtë:

PLANI AKSIONAR PËR VITIN 2014
PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË
RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR

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 lokale. Gjatë kësaj, angazhimet 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
Në këtë dokument janë zhvendosur edhe projektet rajonale të cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor i ka dorëzuar deri te
BZHR për vitin 2014 si dhe te Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor përmes Programit për investim në ambientin jetësor.
Gjithashtu, pjesë përbërëse e këtij dokumenti janë edhe projektet rajonale të cilat i dorëzoi Qendra për zhvillim deri te GIZ RED dhe Agjencia
Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim përmes PBG grandeve.
Nga IPA 3 komponenti në bashkëpunim me MAJPH ka filluar realizimi i projektit për Ndërtimin e sistemit për bartjen dhe trajtimin e ujërave të
zeza në mikro rajonin e Kërçovës, dhe pritet që në vitin 2014 intensivisht të punohet në përgatitjen e dokumentacionit teknik.
Për shkak se ky është Plan aksionar për realizimin e Programit për zhvillim të RPJP, në të janë vendosur edhe projektet të cilat i realizojnë
komunat ose subjekte tjera si p.sh OJQ dhe të tjerë që janë në territorin e RPJP dhe për të cilat QZHRPJP ka informacione.
Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, dorëzoi propozim projekte rajonale edhe te donatorët ndërkombëtarë, Komponenti 2 nga
IPA Bashkëpunimi ndërkufitar me Greqinë me çka presim, në pajtim me procedura t e parapara, që të qasemi drejt realizimit të tyre në vitin
2014.

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
Masa
Projekti
Aktivitetet
Kohëzgjatja
Shuma
Partnerë
I.1.3
Rritja e kapaciteteve të QZH për
Trajnime
1.Përgatitja
e
projekt
6 muaj
300.000 QZHRPJP, MVL,
PCM dhe ZHR
aplikacioneve për BE
GIZ RED AZZHB,
UNDP
I.1.4
Transferi i njohjeve dhe
Udhëtime studimore
1.Vizita në agjenci rajonale
12 muaj
350.000 Këshilli
për
përvojave
në BE
zhvillim të rajonit
2.Shkëmbim përvojash
planor
3.Vendosja e partneritetit
Jugperëndimor,
QZHRPJP, NJVL
I.2.4
Promovimi i rajonit
UEB platformë për
1.Mbledhja e të dhënave,
8 muaj
200.000 QZHRPJP me të
trashëgiminë kulturore
përgatitja
dhe përkthimi
gjitha komunat e
dhe natyrore në RPJP
2.Plotësimi i bazës së të
rajonit, BZHR
dhënave
3.Publikimi i UEB
I.5.4
Iniciativa për produktet e njohura Ringjallja dhe nxitja e Rrjetëzimi i zejtarëve dhe
12 muaj
300.000 QZHRPJP, oda e
të rajoni
zanateve të vjetra
përfshirja e tyre në shitje
zejtarëve, bartësit e
përmes e-shitoreve.
e-shitoreve
I.5.4
Iniciativa për produktet e njohura Promovimi
i Ngritja
e
kapaciteteve,
12 muaj
1.586.800 QZHRPJP, biznes
të rajoni
sipërmarrësve të rinj publikimi
i
katalogut,
sektori,
të
rinj
përmes mbledhjes dhe formimi i klasterit
sipërmarrës
kultivimit të bimëve

PRIORITETI II Rrjet rrugor i zhvilluar dhe modern, menaxhim i qëndrueshëm me potencialet ujore, infrastrukturë e zhvilluar arsimore dhe TIK
Nr
Masa
Projekti
Aktivitete
Kohëzgjatja
Shuma
Partnerë
II.2.2
Përfundimi dhe kompletimi i
Projekt
bazik
për Punimi i dokumentacionit
6 muaj
1.000.000 QZHRPJP, Komuna
sistemeve të tashme të kolektorit kolektorët
nga teknik
e Strugës
Radozhda
deri
në
Kalisht
II.2.2
Përfundimi dhe kompletimi i
Projekt
bazik
për Punimi i dokumentacionit
6 muaj
1.168.400 QZHRPJP, Komuna
sistemeve të tashme të kolektorit stacion pastrues në teknik
e Ohrit
Tërpejcë
II.2.2
Përfundimi dhe kompletimi i
Studim për modelet e
Punimi i dokumentacionit
8 muaj
1.532.500 QZHRPJP
dhe
sistemeve të tashme të kolektorit menaxhimit dhe
teknik
komunat e Strugës
drejtimit me MJP
dhe Ohrit, MAJPH
Proaqua
II.2.3
Ndërtimi i sistemeve të reja të
Kost – benefit analiza Punimi i CBA
6 muaj
674.300 GIZ RED AZZHB,
kolektorit me stacione pastruese
për sistemin e bartjes së
QZHRPJP, komuna
ujërave të zeza në
e
Kërçovës,
mikro
rajonin
e
MAJPH
Kërçovës
II.2.3
Ndërtimi i sistemeve të reja të
Ndërtimi i stacionit Punimi i projektit bazik për
6 muaj
778.510 QZHRPJP,
GIZ
kolektorit me stacione pastruese
pastrues në Qendër SPUZ
RED
AZZHB,
Zhupë
komuna e Qendër
Zhupës

PRIORITETI II Rrjet rrugor i zhvilluar dhe modern, menaxhim i qëndrueshëm me potencialet ujore, infrastrukturë e zhvilluar arsimore dhe TIK
Nr
Masa
Projekti
Aktivitete
Kohëzgjatja
Shuma
Partnerë
II.2.3
Rekonstruimi, modernizimi dhe
IPA
aplikim
për 1.Plan aksionar me MAJPH
SEP,
12 muaj
18.390.000 MAJPH,
zgjërimi i sistemeve për pastrimin realizimin e sistemit për dhe
SEP
QZHRPJP, NJVL,
e ujërave të zeza
bartjen e ujërave të zeza 2.
shtëpi konsulente
Përgatitja
e
IPA
në mikro rajonin e aplikacionit
Kërçovës,
në 3. Projekte bazike për
bashkëpunim
me stacione
pastrues
dhe
MAJPH
kolektorë
II.2.3
Rekonstruimi, modernizimi dhe
Ndërtimi i sistemit për Ndërtimi i kanalizimit fekal,
12 muaj
67.430.000 QZHRPJP,
zgjërimi i sistemeve për pastrimin kanalizim fekal për faza e parë
komunat e Strugës
e ujërave të zeza
Vevqan dhe Strugë
dhe
Vevqanit,
MAJPH
II.2.4
Mirëmbajtja e sistemeve të
AB Ura dhe pastrimi Pastrimi dhe rregullimi i
3 muaj
1.535.888 Komuna
e
ujësjellësit
dhe rregullimi i shtratit bregut të lumit
Pllasnicës
të lumit Suvodolica
II.3.3
Krijimi i bazës elektronike të
GIS
projekt
për 1.Përgatitja e elementeve për
10 muaj
3.515.000 QZHRPJP
dhe
dhënave për rajonin
menaxhim me tokën bazën e
të dhënave
komunat nga rajoni
ndërtimore
nga 2.Mbledhja e të dhënave dhe
i
bazës
komunat me qëllim azhurnimi
tërheqjen e investimeve 3.Prezantimi
të jashtme

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
Projekti
Aktivitetet
Kohëzgjatja
Shuma
Partnerë
III.1.4 Nxitja dhe promovimi i
Brendimi i produkteve 1.Përgatitja
e
12 muaj
130.220 QZHRPJP, NJVL,
prodhimeve organike
tipike bujqësore dhe dokumentacionit
dhe
NVM, MBPU
qumështore në rajonin dorëzimi deri te ministritë
planor Jugperëndimor
përkatëse
2.Markë kolektive (tregtare)

Nr
IV.3.1

IV.4.3

IV.5.2

PRIORITETI IV Destinacion atraktiv turistik dhe shfrytëzim të qëndrueshëm të pasurive kulturore dhe natyrore
Masa
Projekti
Aktivitetet
Kohëzgjatja
Shuma
Partnerë
10 muaj
1.300.000 QZHRPJP, BZHR,
Studim për mundësitë për
Studim për planifikimin 1.
Punimi
i
studimit
zhvillim të llojeve selektive të
dhe shënimin e rrugëve 2. Prezantimi
Komunat
turizmit
për
biçikleta
dhe
këmbësorë në RPJP
Krijimi i programeve për
Zhvillimi
i
një 1. Monitorim
15 muaj
550.000 QZHRPJP,
bashkëpunim me organizata të
platforme të hapur për 2. Trajnime
Universiteti
i
ngjashme në rajon dhe jashtë
planifikim dhe vlerësim 3. Plane biznesi
Selanikut,
rajonit
të politikave turistike
4. Prezantime
Organizata turistike
e
Selanikut,
Komunat
Botimi i katalogjeve,
Aktivitete promovuese
1. Prezantimi në media dhe
10 muaj
200.000 QZHRPJP me të
prospekteve, dhe promovimi
marketingu
gjitha komunat nga
përmes mediumeve
2.Azhurnimi i UEB portalit
rajoni,

PRIORITETI V Krahina të pastra ekologjike me ujëra të mbrojtura, ajër dhe tokë, dhe shfrytëzim të qëndrueshëm të burimeve të rigjenerueshme
të energjisë
Nr
V.6.1

V.6.2

V.7.4

Мерка
Avancimi i sistemit për
mbledhjen primare të
mbeturinave
Programe për rritjen e numrit të
kontejnerëve, shportave rrugore
për mbeturina dhe pajisje tjera
Studime për prodhimin e
energjisë elektrike duke
shfrytëzuar sisteme solare

V.7.4

Studime për prodhimin e
energjisë elektrike duke
shfrytëzuar sisteme solare

V.1.2

Krijimi i programeve për kërkime
dhe monitorimin e pasojave nga
industria, bujqësia, pylltaria dhe
turizmi

Проект
Studim për mënjanimin
e mbeturinave inerte
trajtimi i tyre në RPJP
Vendosja e shportave
në parqe në komunat
urbane
Zmadhimi i EE dhe
shfrytëzimi i energjisë
së rigjenerueshme në
rajonin ndërkufitar

Активности
Punimi i studimit
prezantimi

dhe

Furnizimi dhe shpërndarja e
shportave për parqe në
komunat
1. Kampanjë për ngritjen e
vetëdijes, programe edukative
për
publikun
2.Përcaktimi i BRE dhe EE –
pilot projekte
Përgatitja
e
pilot 1.Punimi i 5 pilot projekteve
projekteve për objekte 2. Prezantimi
publike për zbatimin e
burimeve alternative të
energjisë në RPJP
Studim fizibiliteti për Punimi i dokumentacionit
vlerësimin e gjendjes së teknik
lumenjve që derdhen në
Liqenin e Ohrit

Траење
8 muaj

6 muaj

9 muaj

8 muaj

8 muaj

Износ
Партнери
1.300.000 QZHRPJP me 9
komunat në kuadër
të rajonit
1.100.000 QZHRPJP
me
komunat e rajonit
3.200.000 QZHRPJP,
MACEF, Rajoni i
Korçës (Shqipëri)

365.000 QZHRPJP
komunat

me

1.075.000 QZHRPJP
dhe
Komunat e Strugës,
Debërcës dhe Ohrit,
MAJPH

PRIORITETI VI Infrastrukturë sociale e zhvilluar, me rrjet të shërbimeve efikase, për jetë më të mirë dhe standard të lartë të jetesës
Masa
Projekti
Aktivitetet
Kohëzgjatja
Shuma
Partnerë
Mbështetja e zhvillimit të
Shfrytëzimi i artit aty Krijimi i rrjetit të OJQ,
9 muaj
2.500.000 Media Artes me
institucioneve sociale
ku është rëndë të flitet
ndërtimi
i
kapaciteteve,
institucione sociale
transferimi i njohjeve në
arsimore nga Struga
fushën e skulpturës sociale,
dhe Ohri
krijimi dhe mirëmbajtja e
qendrës së resurseve
VI.6.6 Punimi i dokumentacionit planor Plan urbanistik për Punimi i planeve urbanistike
10 muaj
4.312.000 QZHRPJP, BZHR,
për krahinat me nevoja të veçanta fshatra dhe për zonat e
komunat e Strugës,
specifike
pa banueshme
Ohrit, Dibrës,
Kërçovës,
Debërcës, Pllasnicës
dhe Qendër Zhupës.
Nr
VI.4.3

Strugë, 14.02.2014

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor
Udhëheqëse
M-r Mirjana Lozanoska

