Në bazë të nenit 20 paragrafi 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 mbajtur në datë
19.07.2017 e miratoi këtë:

PLAN AKSIONAR VJETOR PËR VITIN 2017
PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM
TË RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR

Plani aksionar për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor bazohet në parimet kryesore të përcaktuara në
dokumente strategjike nacionale, rajonale dhe në nivel komunal. Gjatë kësaj, angazhimet e institucionit dalin dhe janë të lidhura me realizimin
e Programit për zhvillim rajonal në rajonin planor Jugperëndimor. Në këtë dokument bazik për zhvillim të rajonit për periudhën 2015-2019 janë
përcaktuar qëllimet afatmesme, prioritetet dhe masat, me çka përmes këtij plani aksionar, përmes projekteve, rritet niveli i vetë realizimit të
Programit të rajonit planor Jugperëndimor.
Në këtë dokument janë paraqitur dhe projektet rajonale të cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor i dorëzoi deri te BZHR për
vitin 2017. Gjithashtu, pjesë përbërëse të këtij dokumente janë dhe projektet rajonale të cilat janë pjesë e Listës Vjetore për projekte për vitin
2017, dhe Qendra për zhvillim do t’i dorëzojë edhe në tjera institucione nacionale të cilat financojnë projekte përmes programeve të ndryshme
nga buxheti nacional.
Nga EU IPA1 komponentë 3 (Zhvillimi rajonal) në bashkëpunim me MAJPH realizohet projekt i madh rajonal nga fusha e infrastrukturës
komunale - ndërtimi i sistemit për trajtimin e ujërave të zeza në mikro rajonin e Kërçovës. Pritet që në fund të vitit 2017 sistemi për trajtimin e
ujërave të zeza (stacion pastrues dhe kolektorë) në Kërçove të jetë ndërtuar.
Nga EU IPA2 në bashkëpunim me MAJPH realizohet projekt i madh rajonal nga fusha e menaxhimit të integruar me mbeturina - Përgatitja e
dokumentacionit të nevojshëm për vendosjen e sistemit të vetë qëndrueshëm financiar për menaxhim me mbeturinat. Aktivitet e projektit
filluan në vitin 2016 dhe në pajtueshmëri me planin duhet të përfundojnë deri në fund të vitit 2017.
Pasi që ky është plan aksionar për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në të janë të përfshirë edhe projekte të
cilat i realizojnë komunat dhe subjekte të tjera si OJQ dhe të ngjashme të cilat janë në territorin e RPJP për të cilat QZHRPJP është e informuar.
Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, gjatë vitit 2017 do të përgatisë dhe dorëzojë propozim projekte edhe tek donatorët
ndërkombëtar, veçanërisht për IPA bashkëpunim ndërkufitar (me Shqipërinë dhe Greqinë), UNDP, BE, Banka Botërore dhe të tjera. Nëse
përfundojnë të gjitha procedurat në kohë do të mund të fillojë realizimi i tyre gjatë vitit 2017.

Qëllime Afatmesme 1: Ekonomi moderne rajonale e bazuar në teknologji të lartë dhe njohuri
Prioritet 1.1 Rritja e konkurrencës në ekonominë rajonale
Nr.r.
1.1.5

1.2.2

1.2.2

1.2.2

1.3.1

1.3.3

Masa
Brendimi i Rajonit dhe
produkteve tipike të tij

Projekte
Aktivitete
kohëzgjatja Shuma
Zgjidhje inovative për 1. Realizimi i Programit të
3 muaj
101.873
qasje më të mire deri tek RRZHRI
shërbimet në nivel lokal- 2. Përgatitja e planit Aksionar
rrjeti për zhvillim rural 3. prezantimi i Programit dhe
inkluziv. (RRZHRI)
planit Aksionar
Prioritet 1.2 Tërheqjen e investimeve në rajon
Promovimi i potencialeve
Zgjidhjet inovative për 1. Furnizimi publik
3 muaj 507.077
ekonomike të Rajonit
qasje më të mirë deri tek 2. Realizimi i aktiviteteve pilote
shërbimet në nivel lokal- nga Programi i RRZHRI
aktivitete
pilote
nga
Programi i RRZHRI
Promovimi i potencialeve
Zgjidhjet inovative për 1. Printimi i 100 shembujve nga
3 muaj 50.000
ekonomike të Rajonit
qasje më të mirë deri tek regjistri
shërbimet në nivel lokal- 2. Prezantimi dhe promovimi i
regjistri i potencialeve në regjistrit për potenciale në
turizmin rural në RPJP
turizmin rural në QZHRPJ
Promovimi i potencialeve
Zgjidhjet inovative për 1. përgatitja dhe organizimi i
3 muaj 20.000
ekonomike të Rajonit
qasje më të mirë deri tek takimit promovues
shërbimet në nivel lokal- 2. prezantimi i rezultateve të
Takim promovues
projektit
Prioritet 1.3 Fuqizimi i sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në rajon
Forcimi i kapaciteteve
Zgjidhje inovative për 1. Furnizim publik
12 muaj 1.691.250
menaxheriale tek sipërmarrësit
tejkalimin e sezonit turistik 2. Punëtori për sipërmarrje dhe
ekzistues dhe potencial nga
në rajonin Jugperëndimor përpunimi i biznes planeve
biznesi i vogël
dhe rajonet e Korçës- 3. Shpallje dhe zgjedhje për
punëtori
biznes planin më të mirë
4. Financimi i 2 start-up
Shfrytëzimi i programeve për
Biznes Qendra për
1. Takime informative - takime
3 muaj
50.000
financim të sektorin të NVM
mbështetje dhe shërbime me biznes sektorin
të biznes sektorit
2. Ueb portal

Partner
QZHRPJ,
NJVL,
Biznes
sektori,
sektori i OJQ-ve nga
RPJP, MVL dhe
UNDP
QZHRPJ,
NJVL,
Biznes
sektori,
sektori i OJQ-ve nga
RPJP, MVL dhe
UNDP
QZHRPJ,
NJVL,
Sektori privat na
RPJP, MVL dhe
UNDP
QZHRPJ, NJVL,
Biznes sektori,
sektori i OJQ-ve nga
RPJP, MVL, UNDP
QZHRPJ,
NVM,
sipërmarrës të rinj,
NJVL,
EUdelegacioni
–
programi CBC-MKAL
QZHRPJ, NVM, NJVL
nga rajoni, MVL dhe
UNDP

Nr.r.
1.4.2

1.4.2
1.4.2

1.5.1
1.5.1

1.5.1

1.5.1

Prioritet 1.4 Qëndrueshmëria e bujqësisë dhe zhvillimi rural
Projekti
Aktivitetet
Kohëzgjatja
Shuma
Partner
Përpunimi i planeve Përpunimi i elaboratit dhe
8 muaj
4.236.200 QZHRPJ,
MBPUurbanistike për zonat e bazave gjeodezike, Kushte
AMBZHR, komunat e
pa
banuara
dhe për planifikim të hapësirës,
Strugës,
Debërcës,
fshatrat
Plane urbanistike për fshatra
Qendër Zhupës
Krijimi i kushteve për zhvillimin
Rikonstruktimi
i Punë me betonim, mure,
8 muaj
3.506.047 Komuna e Debërcës,
rural
Shtëpisë
kulturore pullaze,
zdrukthëtari,
MVL, BZHR
f.Zlesti
armatim,
Krijimi i kushteve për zhvillimin
Sanim
dhe 1. Furnizimi publik
4 muaj
2.200.000 Komuna
Qendra
rural
rikonstruktim
në 2. Ndërhyrje ndërtimore
Zhupë, MVL, BZHR
objektin e vjetër të 3. Vendosje në funksion
komunës së Qendër
Zhupës
Prioriteti 1.5 Zhvillimi i infrastrukturës transportuese dhe komunikimit dhe përmirësimi i hapësirave
Ndërtimi, rikonstruktimi dhe Ndërtimi i trotuareve dhe 1. Ndërtimi i pjesëve për
12 muaj
45.000.000 QZHRPJ,NJVL,
modernizimi i rrjetit rrugor
rrugë për biçikleta përreth rrugë për biçikleta
AMBZHR, BE, Banka
Liqenit të Ohrit dhe lumit Drin
Botërore, MVL, ME
Ndërtimi, rikonstruktimi dhe Përmirësimi i infrastrukturës 1. Furnizimi publik
10 muaj
4.413.600 QZHRPJ, Komuna e
modernizimi i rrjetit rrugor
rrugore në RPJP përmes 2. Përpunimi i projektit
Strugës,
Ohrit,
përpunimit
të infrastrukturor dhe bazik
Debërcës, Qendër
dokumentacionit teknik
3. Reviz. projektit inf. bazik
Zhupë,
Dibër,
4. Elaborate gjeodezike
Vevqan,
5. Elaborat për ndikimin në
Makedonski Brod,
mjedisin jetësor
MVL, BZHR
Ndërtimi, rikonstruktimi dhe Përpunimi i dokumentacionit 1. Furnizimi publik
8 muaj
2.466.349 Komuna
Vevqan,
modernizimi i rrjetit rrugor
teknik për zhvillim modern 2.
Projekt
bazik
dhe
MVL, BZHR
dhe
bashkëkohor
në infrastrukturor
infrastrukturën moderne në 3. Revizion i projektit bazik
Komunën e Vevqanit
dhe infrastrukturor
Ndërtimi, rikonstruktimi dhe Përpunimi i dokumentacionit 1. Furnizimi publik
6 muaj
500.000 Komuna
Strugë,
modernizimi i rrjetit rrugor
tenderik për rrugë këmbësore 2. Projekt bazik dhe infra.
MVL, BZHR
nga ura e Moroishtës deri në 3. Revizion i projektit bazik
f.Trebenishtë
dhe infra.
Masa
Krijimi i kushteve për zhvillimin
rural

Nr.r
1.5.2

1.5.2

Prioritet 1.5 Zhvillimi i infrastrukturës transportuese dhe komunikimit dhe përmirësimi i hapësirave
Masa
Projekte
Aktivitete
Kohëzgjatja
Shuma
Aplikimi i teknologjisë
Zgjidhje inovative për 1. Mapimi i llojeve të
12 muaj
1.845.000
informatike-komunikuese
tejkalimin e turizmit selektuara të turizmit në të
sezonal për rajonet dy rajonet
ndërkufitare të rajonit 2. Përgatitja e tekstit,
Jugperëndimor
dhe fotografive
dhe
video
Korçës- zhvillimi i UEB materiale për atraksionet e
GIS platformës për RPJP dhe Korçës
llojet e selektuara të 3. Krijimi i GIS platformës për
turizmit në rajonin të dy rajonet dhe publikimi
Jugperëndimor
dhe në UEB
rajonin e Korçës
4. Promovimi i UEB GIS
platformës në të dy rajonet
Aplikimi i teknologjisë
Zgjidhje inovative për 1. Zhvillimi i aplikacionit
6 muaj
4.612.500
informatike-komunikuese
tejkalimin e turizmit softuerik për info panelat
sezonal në rajonet 2. Furnizimi dhe vendosja e
ndërkufitare
- info panelave
Jugperëndimor
dhe
Korçës – vendosja e
info panelave UEB GIS
platformë të përshtatur

Partner
QZHRPJ,
NVM,
NJVL,
EUDelegacioniProgrami CBC-МКАL

QZHRPJ,
NVM,
NJVL,
EUDelegacioniProgrami CBC-МКАL

Qëllimi afatmesëm 2: Arsim i përshtatur për nevojat e zhvillimit ekonomik, social dhe mbrojtja shëndetësore, popullatën në rajon dhe krijimi i
kushteve për parandalimin e migracionit
Prioriteti 2.1 Arsim cilësor, i përshtatur për nevojat e biznesit, strukturimi i arsimit të mesëm profesional sipas kërkesave së tregut të punës
Nr.r.
2.1.2

Masa
Projekte
Aktivitete
Kohëzgjatja
Shuma
Partner
Krijimi i kushteve për hapjen e
Përshtatja e objekteve 1. Menaxhimi i projektit
10 muaj
1.200.000 QZHRPJ,NJVL
në
paraleleve për arsim profesional dhe
me
efikasitet 2. Furnizime publike
RPJP, MVL, BZHR
institucioneve të arsimit të lartë në
energjetik në RPJP
3. Sigurimi i mbikëqyrësit
pajtim me nevojat e tregut të punës
nga ana e komunave
në të gjithë rajonin
partnere
2.1.2
Krijimi i kushteve për hapjen e
Përshtatja e objekteve 1. Vendosja e sistemit për
3 muaj
1.929.246 QZHRPJ,NJVL
në
paraleleve për arsim profesional dhe
me
efikasitet ngrohje në SHF “Vëllezërit
RPJP, MVL, BZHR
institucioneve të arsimit të lartë në
energjetik në RPJP
Milladinovci” në Strugë
pajtim me nevojat e tregut të punës
në të gjithë rajonin
2.1.2
Krijimi i kushteve për hapjen e
Përshtatja e objekteve 1. Vendosja e fasadës
3 muaj
1.992.142 QZHRPJ,NJVL
në
paraleleve për arsim profesional dhe
me
efikasitet termike në SHF “Mustafa
RPJP, MVL, BZHR
institucioneve të arsimit të lartë në
energjetik në RPJP
Kemal Ataturk” dhe SHMK
pajtim me nevojat e tregut të punës
“Ata” në Qendër Zhupë
në të gjithë rajonin
2.1.2
Krijimi i kushteve për hapjen e
Përshtatja e objekteve 1. Rekonstruktimi i pullazit
3 muaj
1.946.082 QZHRPJ,NJVL
në
paraleleve për arsim profesional dhe
me
efikasitet në sallën sportive në
RPJP, MVL, BZHR
institucioneve të arsimit të lartë në
energjetik në RPJP
SHF ”Penestia” në Dibër
pajtim me nevojat e tregut të punës
në të gjithë rajonin
2.1.2
Krijimi i kushteve për hapjen e
Përshtatja e objekteve 1. Rikonstruktimi i SHF në
5 muaj
2.000.000 QZHRPJ,NJVL
në
paraleleve për arsim profesional dhe
me
efikasitete Botun- komuna e Debërcës
RPJP, MVL, BZHR
institucioneve të arsimit të lartë në
energjetik në RPJP
pajtim me nevojat e tregut të punës
në të gjithë rajonin
Prioriteti 2.2 Parandalimi i largimit të kuadrit profesional duke promovuar barazi më të madhe gjinore dhe kyçje në tregun e punës grupet e rrezikuara
2.2.2
Përfshirja e kuadrit të arsimuar
Dekada
e 1. Realizimi i 10 iniciativave lokale
12 muaj
5.740.00 LDA
Strugë,
dhe profesional në planifikimin
përkatësisë-kremtimi 2.Hulumtimi i mendimit publik për
0 NJVL, OJQ, BE
dhe krijimin e perspektivave të
i ndryshueshmërisë
Marrëveshjen e Ohrit;
zhvillimit të RPJP
3. Prezantimi i rezultateve

Prioritet 2.2 Parandalimi i largimit të kuadrit profesional nga veprimtaritë terciare duke promovuar barazi më të madhe gjinore dhe mundësi për kyçje
në tregun e punës të qytetarëve nga grupet e rrezikuara
Nr .r
Masa
Projekti
Aktivitete
Kohëzgjatja
Shuma
Partner
2.2.3
Rritja e ndërgjegjes për barazi
Integrimi i grave të pa Takime konsultuese
12 muaj
3.075.000 LDA Strugë, NJVL,
gjinore dhe nevoja për kyçjen e
puna
Organizimi i punëtorive
Biznes sektori, OJQ,
gruas dhe grupeve nga kategoritë
Aktivitete promovuese
MF-CFCD
e rrezikuara
Prioritet 2.3 Përmirësimi i përfshirjes së familjeve me nevoja për programe sociale, mbulimin më të madh të fëmijëve parashkollor nga zonat rurale në
kopshte, si dhe përshtatja e programeve për mbrojtjen e të moshuarve
2.3.2
Përmirësimi i përfshirjes së
Përshtatja e objekteve Vendosja e termo fasadave,
8 muaj
2.500.000 QZHRPJ, NJVL në
fëmijëve të moshës
me efikasitet energjetik ndërrimi i dritareve dhe
RPJP, MVL, BZHR
parashkollore në kopshte,
në RPJP
dyerve,
rikonstruktimi
i
veçanërisht në zonat rurale
tualeteve në ÇF “Razvigorçe”
në Ohër
2.3.2
Përmirësimi i përfshirjes së
Përshtatja e objekteve Vendosja e sistemit me foto3 muaj
290.274 QZHRPJ,NJVL
në
fëmijëve të moshës
me efikasitet energjetik tension për prodhimin e
RPJP, MVL, BZHR
parashkollore në kopshte,
në RPJP
energjisë elektrike në ÇF
veçanërisht në zonat rurale
“Planinski Cvet” në Vevqan

Qëllimi afatmesëm 3: Zhvillimi i qëndrueshëm i llojeve selektive të turizmit të ndërlidhur me trashëgiminë kulturore dhe natyrore
Prioritet 3.1 Zhvillimi i infrastrukturës dhe përmirësimi i gjendjes së atraksioneve natyrore dhe kulturore për qëllime turistike
Nr.r.
3.1.1

Masa
Përgatitja e dokumentacionit
urbanistiko-planor

Projekti
Vlerësimi i dobësive,
zvogëlimi i ndikimit dhe
rigjenerimi i traditës së
urave të gurit në formë
harku në territor nga
Balkan Med (VASTA)

3.1.3

Sigurimi i infrastrukturës deri tek
atraksionet dhe pajisja e tyre

Furnizimi dhe vendosja
e tualeteve publike në
RPJP

3.1.3

Sigurimi i infrastrukturës deri tek
atraksionet dhe pajisja e tyre

3.1.4

Sigurimi i informacioneve ,
sinjalizimit dhe vizualizimit të
atraksioneve turistike

Përpunimi
i
dokumentacionit teknik
për
ndërtimin
e
bulevardit
në
bërthamën qendrore
në komunën e Vevqanit
Prezantimi i
potencialeve turistike
në RPJP përmes
ANDROID GIS
aplikacionit

Aktivitete
1. Punëtori dhe konferenca
transnacionale
2. Identifikimi, pozicionimi i
3D modelimit të urave të
gurit në formë harku
3. Vlerësimi i rreziqeve duke
u bazuar në presion
4. Studimi për përmirësimin e
elasticitetit në kushte të
rrjetit
të
ardhshëm
funksional
1. Furnizimi publik
2. Zgjedhje për lokacione për
vendosjen
e
tualeteve
publike
3. Vendosja për pranim
dorëzim të tualeteve publike
1. Furnizimet publike
2. Përgatitja e projektit bazik
3. Revizion për projektin
bazik

Kohëzgjatja
12 muaj

Shuma
Partner
7.925.875 P1(GR),
P2(GR),
P3(GR),
P4(AL),
P5(AL),
P6/QZHRРJ(МК),
P7(BG), P8 (BG), BE
BallkanMed, NJVL,
MVL

10 muaj

2.000.000 Komuna e Ohrit,
Struga, Vevqani dhe
Qendër
Zhupë,
QZHRPJ,MVL, BZHR

8 muaj

2.076.800 Komuna e Vevqanit,
MVL, BZHR

1. Botimi i broshurave,
posterëve dhe materiale të
tjera promovuese
2. Shpërndarja e materialeve
promovuese
3. Promovimi dhe prezantimi
i aplikacionit ANDROID GIS

12 muaj

150.000 QZHRPJ, NJVL,MVL

Prioritet 3.2 Forcimi i kapaciteteve për zhvillimin e turizmit me qëllim të shpërndarjes të barabartë të qarkullimit turistik në kuadër të rajonit
Masa
Projekti
Aktivitete
kohëzgjatja
Shuma
Partner
Krijimi i sistemit të organizimit
Zgjidhje inovative për 1. Furnizim publik
12 muaj
3.382.500 QZHRPJ, NVM,sektor
turistik në Rajon
tejkalimin e sezonit 2. Punëtori për sektorin
i turizmit,NJVL,EUturistike në rajonet turistik
delegacioni,
ndërkufitare
– 2. Punëtori për ciceron të
programa CBC-MKJugperëndimor
dhe profesionalizuar turistik
AL
Korçë - trajnime
3. Vizitë studimore në
Shqipëri
3.2.3
Përmirësimi i punës së klasterëve Klaster për turizëm
1. Organizimi i takimeve të
6 muaj
300.000 Klasteri
“EDEN”
dhe llojeve të tjera të grupimit
“EDEN” në RPJP
rregullta
NJVL, ME, GIZ
2. Promovimi i punës së
klasterit
Prioritet 3.3 krijimi i një oferte turistike rajonale, në mënyrë për të thyer karakterin sezonal të turizmit dhe shfrytëzimin e balancuar të kapaciteteve gjatë
gjithë vitit
3.3.1
Azhurnimi i hartave turistike
UEB platformë për 1. Grumbullimi i të dhënave,
12 muaj
4.000.000 QZHRPJ, NJVL, MVL,
trashëgiminë kulturore përgatitje dhe përkthimi
Biznes sektori, BE,
natyrore në RPJP
2. Plotësimi i bazës së të
IPA2, Donatorë
dhënave
3. Publikimi i UEB-it
3.3.3
Formimi i programeve/
Rregullimi
i 1. Ndërtimi i rrugës deri tek
6 muaj
3.322.172 Komuna Makedonski
produkteve të përbashkëta nga
përmendores natyrore shpella
Brod, MVL, BZHR
turizmi rural, malor, banjor dhe
Shpella e Sllatinës së 2. Vendosja, e gardhit
spaleologjik me turizmin kulturor Lartë për shkak të mbrojtës,
dyer,
ura
zhvillimit të turizmit metalike,shkallë,
spaleologjik
3. Vendosja e indo tabelave
dhe sinjalistikave deri te
shpella
3.3.7
Promovimi i vlerave turistike të
Aktivitete promovuese Prezantim Marketing dhe
12 muaj
300.000 QZHRPJ, 9 komunat
karakterit jashtë sezonal
në RPJP
medial
e rajonit
Azhurnimi i UEB portaleve
www.southwestregion.mk
www.investinsouthwest.mk
Nr.r.
3.2.1

Nr. R.
4.1.1

4.1.2

Qëllimi afatmesëm 4: Mbrojtja e kualitetit të ambientit jetësor
Prioriteti 4.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale
Masa
Projekti
Aktivitet
Kohëzgjatja
Rikonstruktimi i sistemeve për
Ndërtimi/
Ndërtimi/rikonstruktimi i rrjeteve
12 muaj
furnizim me ujë dhe ndërtimi i
rikonstruktimi
i të ujësjellësit në komunat e RPJP
sistemeve të reja të furnizimit me rrjeteve të ujësjellësit
ujë
Vendosja e sistemit të integruar
Furnizimi i mjetit për 1. Furnizimi publik
5 muaj
për menaxhim me mbeturinat e
grumbullimin
e 2. Furnizimi i automjetit
ngurta
mbeturinave të ngurta
nga amvisëritë në
komunën e Vevqanit

4.1.2

Vendosja e sistemit të integruar
për menaxhim me mbeturinat e
ngurta

4.1.2

Vendosja e sistemit të integruar
për menaxhim me mbeturinat e
ngurta

Përgatitja e
dokumentacionit të
nevojshëm për
vendosjen e sistemit
të integruar dhe
financiarisht të vetë
qëndrueshëm për
menaxhim me
mbeturina

1. Studim për fizibilitet për
vendosjen e sistemit të integruar
dhe financiar të vetë qëndrueshëm
për menaxhim me mbeturinat e
ngurta (SFMMN)
2. Analizë për shpenzimet dhe
përfitimet për SFMMN
3. Vlerësimi i ndikimit në mjedisin
jetësor (VNMJ) për SFMMN
4. Projekt themelor për vlerësimin
e shpenzimeve për mbylljen e
deponive jo standarde dhe
ndërtimi i objekteve për trajtim
5. Vlerësimi i nevojave , analiza e
tregut dhe përgatitja e
specifikacionit teknik (ST)
6. Dokumentacion tenderik për të
gjitha marrëveshjet për punë
Përgatitja e dokum. të 1. Furnizimi publik
nevojshëm për vend. 2. Revizion për Projektin themelor
Sist. të int. për men. dhe vlerësimi i shpenzimeve
me mbeturina

Shuma Partner
9.000.0 Komunat e RPJP,
00 MVL, MTL, BZHR,
MAJPJ, Donatorë
1.291.5 Komuna e Vevqanit,
00 MVL, BZHR

12 muaj

30.000. BRMM,
QZHRPJ
000 NJVL, MAJPH, BE
IPA2 Europe Aid
/1363
47/IH/SER/MK

10 muaj

312.666 BRMM,QZHRPJ
NJVL,MAJPH,BE IPA2
EuropeAid
/136347/IH/SER/MK

Nr r
4.1.3

4.1.3

4.1.3

4.1.3

Prioritet 4.1 Ndërtimi, rikonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale
Masa
Projekti
Aktivitete
Kohëzgjatja
Sistemet e bartjes së ujërave të
Ndërtimi i sistemit për Ndërtimi i sistemit për
12 muaj
zeza komunale dhe stacionet e
bartjen dhe trajtimin e grumbullimin dhe trajtimin e
pastrimit
ujërave të zeza në ujërave të zeza në pjesën
Kërçovë
urbane në Kërçovë (SPUZ dhe
kolektorë)
Sistemet e bartjes së ujërave të
Përmirësimi i
1. Furnizimet publike
8 muaj
zeza komunale dhe stacionet e
infrastrukturës
2. Përgatitja e projektit
pastrimit
komunale përmes
themelor dhe infrastrukturor
përpunimit të
3. Revizion në projektin
dokumentacionit
themelor dhe infrastrukturor
teknik
4. Elaborat gjeodezik
5. Elaborat për ndikime në
mjedisin jetësor
Sistemet e bartjes së ujërave të
Ndërtimi i stacionit
Përgatitja e aplikacionit për
12 muaj
zeza komunale dhe stacionet e
pastrues në Qendër
mjete për ndërtim
pastrimit
Zhupë
Përgatitja e dokumentacionit
tenderik për ndërtim
Sistemet e bartjes së ujërave të
Ndërtim i stacionit 1. Furnizim publik
12 muaj
zeza komunale dhe stacionet e
pastrues
dhe 2. Ndërtimi i SPUZ dhe
pastrimit
kanalizimit
në kanalizim në Tërpejcë - faza e
Tërpejcë
parë

Shuma
440.000.00
0

Partnerë
Komuna e Kërcovës,
QZHRPJP,
MAJPH,
IPA3

6.891.000 QZHRPJP, Komuna e
Debërcës,
Makedonski
Brod,
Vevqani,
Qendër
Zhupa, Struga, MVL,
BZHR
1.800.000 Komuna e Qendër
Zhupë,
QZHRPJP,
MAJPH,
Banka
botërore, MF
34.850.000 Komuna e Ohrit,
QZHRPJP,
MTL,
Banka botërore, MF

4.1.3

Sistemet e bartjes së ujërave të
zeza komunale dhe stacionet e
pastrimit

Ndërtimi i kolektorëve Përgatitja dhe revizioni i
nga Gradishte deri në projekteve themelore
Shën Num
Përgatitja e aplikacionit për
mjete për ndërtim

12 muaj

1.200.000 Komuna e Ohrit,
QZHRPJP,
MAJPH,
JICA,
Banka
botërore, MF

4.1.3

Sistemet e bartjes së ujërave të
zeza komunale dhe stacionet e
pastrimit

Dokumentacion teknik
për kanalizimin në
Tatesh të Epërm dhe
të Poshtëm

6 muaj

500.000 Komuna e Strugës,
MVL, BZHR

1. Furnizimi publik
2. Projekt themelor dhe
infrastrukturor
3. Revizioni i projektit
themelor dhe infrastrukturor

Nr.r.
4.2.2

Cilësia e ajrit

4.2.2

Cilësia e ajrit

4.2.2

Cilësia e ajrit

Nr. R.
1
2
3
4

Masa

Prioriteti 4.2 Përmirësimi i mbrojtjes së biodiversitetit, ajrit, ujit dhe tokës
Projekti
Aktivitetet
Kohëzgjatja
Ajër i pastër për 1.Furnizim publik
12 muaj
Ballkanin (CABAL)
2.Përgatitja e lokacionit për
stacion matës së kualitetit të
ajrit
3.Studim fizibiliteti
4.Vendosja e stacionit matës
Përshtatja e objekteve 1. Izolimi i pullazit, tavaneve
8 muaj
me efikasitet energjetik dhe
dyshemeve
dhe
në RPJP
ndërrimin e dritareve në
QZHRPJP - Strugë
2. Rikonstruktimi i pullazit në
“Shtëpinë e Kulturës” në
Vevqan
3. Ndërrimi i dritareve në
objekt publik në Kërçovë

Shuma
Partnerë
6.660.245 P1/QZHRPJP(МК),
P2
(GR),
P3(GR),
P4(GR), P5(АL), P6(АL),
P7(BG),
P8(BG),
P9(BG), NJVL, MVL,
ЕU-BalkanMed
5.000.000 NJVL, QZHRPJP, MVL,
BZHR

Përgatitja e
1. Furnizimet publike
6 muaj
369.000 Komuna e Vevqanit,
dokumentacionit teknik 2. Përgatitja e
MVL, BZHR
për përmirësimin e EE
dokumentacionit teknik
në objektet publike në
3. Prezantim i
komunën e Vevqanit
dokumentacionit teknik
përmes përdorimit të
BRE
Qëllime afatmesme
Shuma në DEN.
Shuma në Euro
Ekonomi moderne rajonale e bazuar në teknologji dhe njohuri të lartë
71.199.896
1.157.722
Arsim i përshtatur për nevojat e zhvillimit ekonomik, mbrojtja sociale dhe
20.672.744
336.142
shëndetësore, për popullsinë në rajon dhe krijimi i kushteve për
parandalimin e migracionit
Zhvillimi i qëndrueshëm i llojeve selektive të turizmit me trashëgiminë
23.457.347
381.420
kulturore dhe natyrore
Mbrojtja e kualitetit të ambientit jetësor
537.874.411
8.745.925
GJITHSEJ
653.204.398
10.621.209

