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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHËRBIMET BAZË 

1.1 PROGRAMI PËRMIRËSIMI I RRJETEVE TEKNIKE 

1.1.1 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
PËRMIRËSIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE  

Përshkrimi i projektit 

Projekti ka të bëjë me rehabilitimin e disa rrugëve dhe trotuareve në qendrat kryesore 

urbane në territorin e bashkisë. Objektivi i qeverisjes vendore është realizimi i ndërhyrjeve 

për përmirësimin e kushteve të rrugëve dhe rritjen e sigurisë së lëvizjes së automjeteve 

dhe këmbësorëve përgjatë disa akseve rrugore. Rrugët e prekura, të karakterizuara nga një 

kontekst kryesisht banimi dhe/ose komerciale, do të ndikohen nga shtrimi i rrugëve të 

rezervuara për trafikun e automjeteve dhe, në hapësirën e këtyre rrugëve, sistemimi apo 

rishtrimi i pjesëve të dëmtuara të trotuarit në mënyrë që të rritet komoditeti dhe siguria e 

lëvizjes së këmbësorëve, gjithashtu, aty ku është e mundur, nëpërmjet realizimit të 

strukturave të lëvizjes së qëndrueshme (pista biçikletash). 

Rezultatet e pritshme 

Përmirësimi i sigurisë rrugore, zvogëlimi i numrit të aksidenteve dhe vdekjeve  rrugore, 

zvogëlimi i ndotjes së shkaktuar nga pluhuri dhe djegia, zvogëlimi i zhurmave në zonat 

urbane, përmirësimi i përgjithshëm i jetesës  në zonat urbane dhe periferike. 

Interesa publike 

Interesa private 

Promovimi i vlerave dhe ngritje e funksioneve tërheqëse në qendrat urbane. 

Rritja e vlerës së pasurive të paluajtshme. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur 

Burime të mundshme 

financimi 
Bashkia, Ministria e zhvillimit urban 

Projekte të ngjashme  

 

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 9: Ndërtimi i një infrastrukture elastike dhe promovimi i risive dhe një 

industrializim i drejtë, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. 

Objektivi 11: Bërja e qyteteve dhe e vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirës, të sigurte, 

jetëgjatë dhe të qëndrueshëm 

Objektivi 12: Të garantohet modele të qëndrueshëm prodhimi dhe konsumi 
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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHERBIMET BAZË 

1.1 PROGRAMI PËRMIRËSIMI I RRJETEVE TEKNIKE 

1.1.2 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
MIRËMBAJTJA DHE ZHVILLIMI I RRJETIT TË FURNIZIMIT ME UJË 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon rikuperimin funksional të tubacioneve ekzistues të ujësjellësit të 

ndërtuar në periudhën e komunizmit, si dhe realizimin e degëve të tjera të ujësjellësit 

në zonat urbane të që nuk e kanë këtë shërbim, sipas standardit minimal të mirëqenies 

dhe shëndetit të sanksionuara nga normat kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Rezultatet e pritshme 

Përmirësimi i rrjetit të furnizimit me ujë, përmirësimi i kushteve shëndetësore, 

zvogëlimi i rrezikut shëndetësor, efiçencë më e mirë në përdorimin e rezervave ujore, të 

ardhura tatimore në rritje si rezultat i përmirësimit të shërbimeve të ofruara. 

Interesa publike 

Interesa private 

Vlerësimi i qytetit dhe rritja e funksioneve tërheqëse në qendrat urbane. 

Vlerësimi i pasurive të paluajtshme dhe të ardhurave urbane. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 

financimi 
Bashkia, Ministria e Zhvillimit Urban. 

Projekte të ngjashme 

 

Institucione që lëshojnë 

lejet dhe licencat e 

nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës (Agjencia Kombëtare e Ujësjellës 

Kanalizimeve - AKUK) 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 6: Objektivi 6: Sigurimi i disponueshmërisë dhe menaxhimit të qëndrueshëm të 

ujit dhe kanalizimeve për të gjithë. 
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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHERBIMET BAZË 

1.1 PROGRAMI PËRMIRËSIMI I RRJETEVE TEKNIKE 

1.1.

3 

EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
PËRMIRËSIMI DHE ZHVILLIMI I SISTEMIT TË KANALIZIMEVE 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon modernizimin dhe realizimin e sistemit të ujërave të zeza veçanërisht 

lidhur me verifikimin e lidhjeve me tubacionet me gravitet ekzistuese, duke pasur parasysh 

natyrën e rrafshët të terrenit, do të jenë të nevojshme disa stacione ngritjeje, me qëllim 

zvogëlimin e kostos së përgjithshme të veprës. Në të njëjtën kohë do të realizohen 

zëvendësimet e tubacioneve tashmë të vjetruar, për të siguruar një rrjedhje të përshtatshme 

sipas normave në fuqi, qoftë në nivelin cilësor ashtu edhe në atë sasiorë për njësi pastrimi. 

Rezultatet e 

pritshme 

Përmirësimi i eficiencës së shërbimit për grumbullimin dhe depozitimin e ujit, zvogëlimi ose 

eliminimi i ndotjes së ujit në zonat ujore natyrore mbitokësore dhe nëntokësorë, zvogëlimi 

ose eliminimi i efekteve negative (era, pamja) të venddepozitimeve të pa ligjshme, qytete 

më tërheqës për banorët dhe bizneset e rinj. 

 

Interesa publike 

Interesa private 

Vlerësimi i qytetit dhe rritja e funksioneve tërheqëse në qendrat urbane dhe zbutja e 

ndotjes mjedisore dhe shëndetësore. 

Vlerësimi i pasurive të paluajtshme dhe të ardhurave urbane. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të 

mundshme financimi 
Bashkia, Ministria e zhvillimit urban 

Projekte të ngjashme  

 

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës (Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve - 

AKUK) 

Prioriteti 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 6: Sigurimi i disponueshmërisë dhe menaxhimit të qëndrueshëm të ujit dhe 

kanalizimeve për të gjithë. 
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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHERBIMET BAZË 

1.1 PROGRAMI PËRMIRËSIMI I RRJETEVE TEKNIKE 

1.1.4 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
SISTEMI I PASTRIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA ME GROPA SEPTIKE NË ZONAT PERIFERIKE 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin sistematik, në njësi të veçanta ose të grupuara, të gropave 

septike për pastrimin e ujërave të zeza për objektet e banimit, kur ndërtesa nuk 

lidhet/nuk është e lidhur me rrjetin e kanalizimeve të qytetit dhe/ose fshatit. Këto 

cisterna duhet të kombinohen me një sistem ujitjeje qe te beje si largimin e ujit ashtu 

edhe një pastrim te mëtejshëm duke shfrytëzuar aftësitë mekanike, kimike dhe biologjike 

të terrenit. 

Rezultatet e pritshme 

Përmirësimi i eficencës së shërbimit për grumbullimin dhe depozitimin e ujit, zvogëlimi 

ose eliminimi i ndotjes së ujit në zonat ujore natyrore mbitokësore dhe nëntokësorë, 

zvogëlimi ose eliminimi i efekteve negative (era, pamja) të venddepozitimeve të pa 

ligjshme. 

Interesa publike 

Interesa private 
 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 

financimi 
Bashkia, Ministria e zhvillimit urban 

Projekte të ngjashme  

 

Institucione që lëshojnë 

lejet dhe licencat e 

nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 11: Bërja e qyteteve dhe e vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirës, të sigurte, 

jetëgjatë dhe të qëndrueshëm 

Objektivi 12: Të garantohet modele të qëndrueshëm prodhimi dhe konsumi 
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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHËRBIMET BAZË 

1.2 PROGRAMI RUAJTJA E PEIZAZHIT DHE SIGURIA E TERRITORIT 

1.2.1 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
SISTEMI PËR MBLEDHJEN E MBETJEVE TË NGURTA URBANE 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane në territorin e bashkisë, 

nëpërmjet një sistemi të integruar të mbledhjes dhe rikuperimin të mbetjeve të ngurta 

urbane të diferencuara dhe të padiferencuara. 

Rezultatet e pritshme 

Zvogëlimi dhe zhdukja progresive e mbetjeve të ngurta urbane për tu çuar në 

venddepozitim, ndalimin e venddepozitimeve te pa ligjshme, e ndotjes së trupave ujore 

të zonave natyrore nga mbetjeve të ngurta urbane, përmirësimi i cilësisë së jetës dhe 

imazhin e përgjithshëm të peizazhit urban dhe periferik. 

Interesa publike 

Interesa private 

Zvogëlim i ndikimit në mjedis, i efekteve mbi shëndetin e banorëve, qytete më tërheqës 

për banorët dhe bizneset e rinj 

Zvogëlim progresiv i kostos së shërbimit të mbledhjes së mbetjeve të ngurta urbane për 

të arritur një sjellje të duhur në mjedis. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 

financimi 
Bashkia 

Projekte të ngjashme  

 

Institucione që lëshojnë 

lejet dhe licencat e 

nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 11: Bërja e qyteteve dhe e vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirës, të sigurte, 

jetëgjatë dhe të qëndrueshëm 

Objektivi 12: Të garantohet modele të qëndrueshëm prodhimi dhe konsumi 
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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHERBIMET BAZË 

1.2 PROGRAMI RUAJTJA E PEIZAZHIT DHE SIGURIA E TERRITORIT 

1.2.2 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
SISTEMI I PASTRIMIT TË RRUGËVE TË QYTETIT 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon përdorimin e kombinuar të më shumë se një sistemi për pastrimin e 

rrugëve të qytetit, i trotuareve të tyre dhe koshave të rrugës, të bëra në të njëjtën 

kohë, në të njëjtën ditë në mënyrë që të kenë një efikasitet të mirë të punë. Një 

shërbim i tillë do të realizohet me ane te automjeteve te posaçme me fshesa 

automatike ose me makineri fryrëse qe mbahen ne kurriz nga punëtorët e pastrimit 

ekologjik. 

Rezultatet e pritshme 

Përmirësimi i dekorit publik urban, i cilësisë së mjedisit të qytetit, i shëndetit publik, 

reduktimi i sëmundjeve të lidhura me frymëmarrjen, alergjitë, patologjitë në 

përgjithësi, qytet më tërheqës për banorët dhe bizneset e rinj. 

Interesa publike 

Interesa private 
 

Vlera e projektit Për tu llogaritur 

Burime të mundshme 

financimi 
Bashkia 

Projekte të ngjashme 

 

Institucione që lëshojnë 

lejet dhe licencat e 

nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 9: Ndërtimi i një infrastrukture elastike dhe promovimi i risive dhe një 

industrializim i drejtë, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. 
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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHERBIMET BAZË 

1.2 PROGRAMI RUAJTJA E PEIZAZHIT DHE SIGURIA E TERRITORIT 

1.2.3 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
REALIZIMI I VEPRAVE PËR MBROJTJEN E QENDRAVE TË BANUARA NGA PËRMBYTJET 

Pozicionimi 
Qendrat urbane kryesore, në veçanti kushtet e rrezikut hidrogjeologjik (Vau-Dejës, 

Mjede, Staike, Shalqet, Kosmac, Ashte). 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon realizimin e veprave për konsolidimin e argjinaturave dhe/ose 

realizimin e reja për mbrojtjen e qendrave të banuara, në bazë të studimeve 

hidrologjike për një kohë kthimi deri në 200 vjet. Veprat do të realizohen nëpërmjet 

teknikave inxhinierike të cilat konsiderohen me një ndikim të ulët në mjedis dhe nuk 

prodhojnë ndryshim të habitatit natyror. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i sigurisë urbane, arredimit urban, kontribuim për krijimin e korridoreve 

ekologjike urbane. 

Interesa publike 

Interesa private 

Mbrojtja e gjërave dhe njerëzve nga efektet e fatkeqësive natyrore dhe ato të 

shkaktuar.  

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 

financimi 
Bashkia, Ministria 

Projekte të ngjashme  

 

Institucione që lëshojnë 

lejet dhe licencat e 

nevojshme 

Ministria e Punëve të Brendshme 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 9: Ndërtimi i një infrastrukture elastike dhe promovimi i risive dhe një 

industrializim i drejtë, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. 

Objektivi 10. Zvogëlimi i pabarazisë brenda dhe ndërmjet kombeve. 

Objektivi 11: Bërja e qyteteve dhe e vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirës, të 

sigurte, jetëgjatë dhe të qëndrueshëm. 
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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHERBIMET BAZË 

1.3 PROGRAMI SHËRBIMET PUBLIKE 

1.3.1 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 

SHËRBIMET BAZË (KOPSHTE, SHKOLLA FILLORE, QENDRAT SHËNDETËSORE BAZË, KUJDESI 

PËR TË MOSHUARIT) 

Përshkrimi i projektit 

Plani përfshin strukturimin e poleve të baraslarguar nga fshatrat dhe nga qendrat e 

banuara që karakterizohen nga prezenca e shërbimeve minimale thelbësore të përbëra 

nga: 

- Çerdhe 

- Shkolla 

- Struktura bazë social-shëndetësore 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i standardeve urbane të sektorit, përmirësimi i cilësisë së jetës, qytet më 

tërheqës për banorët dhe bizneset e rinj. 

Interesa publike 

Interesa private 

Rritja e nivelit të jetës urbane, mundësi të reja pune dhe punësimi në sektorin e 

shërbimeve, induktim ekonomin,  

pavarësi dhe autonomi pune për gratë, ndihmë për familjet. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur 

Burime të mundshme 

financimi 
Bashkia 

Projekte të ngjashme 

të  

 

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

Ministria e Arsimit dhe Sportit 

Ministria e Shëndetësisë 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 4: Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë si dhe promovimi i 

mundësive të nxënit gjatë gjithë jetës për të gjithë. 

Objektivi 5: Arritja e barazisë gjinore dhe emancipimi i grave dhe vajzave. 
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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHËRBIMET BAZË 

1.3 PROGRAMI SHËRBIMET PUBLIKE 

1.3.2 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
SHËRBIMI I AUTOBUSËVE SHKOLLOR 

Përshkrimi i projektit 

Plani parashikon vendosjen e transportit shkollor për të lehtësuar përmbushjen e 

detyrimeve shkollore dhe lehtësimin e frekuentimit të sistemit arsimor. Një shërbim i tillë 

i transportit shkollor do të shtrihet në zonat e banuara të bashkisë për nxënësit e 

regjistruar në kopsht dhe në shkollën fillore të sistemit arsimor të detyruar.  

Rezultatet e pritshme 
Reduktimi i kohë së udhëtimit dhe i kostos së transportit për familje, kontribuim në 

zvogëlimin e braktisjes së shkollës, zvogëlim i trafikut urban. 

Interesa publike 

Interesa private 
 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 

financimi 
Bashkia 

Projekte të ngjashme 

 

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

Ministria e Arsimit dhe Sportit 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 4: Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë si dhe promovimi i 

mundësive të nxënit gjatë gjithë jetës për të gjithë. 

Objektivi 5: Arritja e barazisë gjinore dhe emancipimi i grave dhe vajzave. 
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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHËRBIMET BAZË 

1.3 PROGRAMI SHËRBIMET PUBLIKE 

1.3.3 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
PËRMIRËSIMI I SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE TË OFRUARA 

Përshkrimi i projektit 

Plani parashikon përdorimin e teknologjive të reja dhe sistemeve të shpërndarjes së 

informacioneve të projektuar për të stimuluar të gjitha ato iniciativat e reja që do të rrisin 

nivelin e cilësisë së shërbimeve të ofruara për qytetarët në drejtim të periferisë dhe 

fshatrave më të largët me aksesueshmëri të ulët automjetesh. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i eficiencës në shërbimet ndaj qytetarëve i administratës publike lokale, 

zvogëlimi i kohës dhe i ngarkesës së punës për personelin e administratës lokale. 

Interesa publike 

Interesa private 

Zvogëlimi i kostos së administratës publike. zvogëlimi i kostove administrative për 

sipërmarrjet dhe familjet. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 

financimi 
Bashkia 

Projekte të ngjashme 

 

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 11: Bërja e qyteteve dhe e vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirës, të sigurte, 

jetëgjatë dhe të qëndrueshëm 

Objektivi 12: Të garantohet modele të qëndrueshëm prodhimi dhe konsumi. 
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1 OBJEKTIVI PAJISJA ME SHËRBIMET BAZË 

1.3 PROGRAMI SHËRBIMET PUBLIKE 

1.3.4 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
QYTETI MIK I FËMIJËVE 

Përshkrimi i projektit 

Projekti/programi parashikon ndërtimin e laboratorëve për përfshirjen e fëmijëve, që do të 

realizohen në bashkëpunim me institucionet arsimore të shkollave fillore (klasat nga mosha 

6-14 vjeç), në qendrat urbane kryesore dhe periferike të bashkisë, edhe në bashkëpunim 

me sektorë të tretë dhe me drejtimin e institucioneve të larta arsimore dhe universitare 

kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Laboratori të tillë shoqërohen nga një sërë aktivitetesh, kryesisht me një natyrë rekreative-

arsimore, të cilët synojnë në përgjithësi të rrisin tek fëmijët vetëdijen për rolin e tyre si 

protagonistë të jetës urbane, si për faktin që janë mbajtës të të drejtave, ashtu edhe të 

detyrave (kujdesi dhe mbrojtja e të mirave të përbashkëta), si pjesë e një komuniteti 

gjithëpërfshirës, i hapur, i përbërë nga njerës dhe individë me karakteristika të veçanta 

kulturore dhe etnike, por bashkuar me respektimin dhe menaxhimin e hapësirës së 

përbashkët të jetesës dhe marrëdhënieve. 

Qëllimi i laboratorëve është edhe të mbështesin hartimin e planeve të detajuara të 

konteksteve të ndryshme të rikuperimit dhe zhvillimit të ri urban që do të ndjekin formimin 

e planifikimit të ri të qytetit, duke i drejtuar këto plane në drejtim të masave dhe interesave 

të fëmijëve, edhe në lidhje me aktivitetet e zbulimit, lojërave dhe pavarësisë urbane. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetesës së fëmijëve në realitetin urban dhe rural. Rritja e 

ndërgjegjësimit publik, pavarësia dhe socializimi i fëmijëve. 

Interesa publike 

Interesa private 
Interesi i institucioneve arsimore, i qeverisjes lokale i familjeve. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur 

Burime të mundshme 

financimi 
Bashkia, UNICEF, Agjenci bashkëpunimi ndërkombëtar. 

Projekte të ngjashme  

 

UNICEF Shqipëri, projekti i prezantuar në Këshillin e Ministrave në 2016 

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën OKB 2030 

Objektivi 4: Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë si dhe promovimi i 

mundësive të nxënit gjatë gjithë jetës për të gjithë. 

Objektivi 5: Arritja e barazisë gjinore dhe emancipimi i grave dhe vajzave. 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.1 PROGRAMI RRUGËT AUTOMOBILISTIKE 

2.1.1 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

PËRMIRËSIM I RRUGËS SHKODËR – PUKË - KUKËS 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon përmirësimin e lëvizjes së makinave, nëpërmjet rritjes së kapaciteti të 
mjeteve dhe të shpejtësisë mesatare në zonën ne kompetencë të Bashkisë, drejt Pukës 
dhe Kukësit. Për këtë do të bëhen punë për përmirësimin dhe zgjerimin e karrexhatës, 
shtimi i segmenteve të drejta dhe modernizimi, zëvendësimi dhe/ose realizimi i veprave të 
artit (ura, mure mbajtës, kanale drenazhimi etj.) 

Rezultatet e pritshme 

Reduktimi i kohës mesatare të udhëtimit në aksin e konsideruar, reduktimi i aksidenteve 
rrugore dhe i rrezikut, reduktimi i trafikut në rrugët alternative, shtimi i emetimeve 
ndotëse në tokat bujqësore në të cilat kalon rruga, për të cilat duhen marre masa zbutëse 
(kanale mbledhëse dhe trajtimi i ujërave të shiut, barriera me pemë dhe bimë); rritja e 
zhurmave në territoret ku kalon rruga, të cilat duhet të kompensohen me barriera kundër 
zhurmave. 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostove sociale të aksidenteve rrugore dhe të ndotjes; reduktimi i kohës dhe 
kostos së transportit privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Ministria e Zhvillimit urban, Ministria e transportit dhe infrastrukturës, Korporata 
ndërkombëtare. 

Projekte të ngjashme  

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030: 
Objektivi 9: Ndërtimi i një infrastrukture elastike dhe promovimi i risive dhe një 
industrializim i barabartë, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.1 PROGRAMI RRUGËT AUTOMOBILISTIKE 

2.1.2 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

PËRMIRËSIMI I RRUGËS PËRGJATË RRËZËS SË MALEVE 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon përmirësimin e lëvizjes së automjeteve në aksin përgjatë rrëzës së 
maleve, nëpërmjet rritjes së kapacitetit të automjeteve dhe të shpejtësisë mesatare në 
zonën në kompetencë të bashkisë, drejt Lezhës. Për këtë do të bëhen punime për 
përmirësimin dhe zgjerimin e karrexhatës, shtimi i segmenteve të drejta dhe modernizimi, 
zëvendësimi dhe/ose realizimi i veprave të artit (ura, mure mbajtës, kanale drenazhimi etj.) 

Rezultatet e pritshme 

Reduktimi i kohës mesatare të udhëtimit në aksin e konsideruar, reduktimi i aksidenteve 
rrugore dhe i rrezikut, reduktimi i trafikut në rrugët alternative, shtimi i emetimeve të 
ndotura në tokat bujqësore në të cilat kalon rruga, për të cilat duhen marre masa zbutëse 
(kanale mbledhëse dhe trajtimi i ujërave të shiut, barriera me pemë dhe bimë); rritja e 
zhurmave në territoret ku kalon rruga, të cilat duhet të kompesohen me barriera kundër 
zhurmave. 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostove sociale të aksidenteve rrugore dhe të ndotjes; reduktimi i kohës dhe 
kostos së transportit privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Ministria e Zhvillimit urban, Ministria e transportit dhe infrastrukturës, Korporata 
ndërkombëtare 

Projekte të ngjashme 

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030  
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.1 PROGRAMI RRUGËT AUTOMOBILISTIKE 

2.1.3 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

PËRMIRËSIMI I RRUGËS VAU-DEJËS - BUSHAT-VELIPOJË -SHËNGJIN 

Përshkrimi i projektit 
 

Projekti parashikon përmirësimin e lëvizjes së makinave por mbi të gjitha përmirësimin e 
kushteve të rrugës për këmbësorët nëpërmjet vënies në siguri të këmbësorëve, në 
segmentet e rrugës që përshkon qendrat e banuara. 
Për këtë do të bëhen punë për përmirësimin dhe zgjerimin e karrexhatës, modernizimi, 
zëvendësimi dhe/ose realizimi i veprave të artit (ura, mure mbajtës, kanale drenazhimi etj.) 
dhe realizimin e kryqëzimit me rrugën kombëtare Tirane – Shkodër SH1. 

Rezultatet e pritshme 

Reduktimi i kohës mesatare të udhëtimit në aksin e konsideruar, reduktimi i aksidenteve 
rrugore dhe i rrezikut, reduktimi i trafikut në rrugët alternative, shtimi i emetimeve të 
ndotura në tokat bujqësore në të cilat kalon rruga, për të cilat duhen marrë masa zbutëse 
(kanale mbledhëse dhe trajtimi i ujërave të shiut, barriera me pemë dhe bimë); rritja e 
zhurmave në territoret ku kalon rruga, të cilat duhet të kompesohen me barriera kundër 
zhurmave. 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostove sociale të aksidenteve rrugore dhe të ndotjes; reduktimi i kohës dhe 
kostos së transportit privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Ministria e Zhvillimit urban, Ministria e transportit dhe infrastrukturës, Korporata 
ndërkombëtare 

Projekte të 
ngjashme. 

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.1 PROGRAMI RRUGËT AUTOMOBILISTIKE 

2.1.4 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

PËRMIRËSIM I RRUGËS VAU-DEJËS-KOMAN 

Përshkrimi i projekti 
 

Projekti parashikon përmirësimin e lëvizjes së makinave të rrugës së brendshme që lidh Vau-
Dejën me Komanin, nëpërmjet rritjes së kapacitetit të mjeteve. Për këtë do të bëhen punë 
për përmirësimin dhe zgjerimin e karrexhatës, modernizimi, zëvendësimi dhe/ose realizimi i 
veprave të artit (ura, mure mbajtës, kanale drenazhimi etj.). 

Rezultatet e pritshme 

Reduktimi i kohës mesatare të udhëtimit në aksin e konsideruar, reduktimi i aksidenteve 
rrugore dhe i rrezikut, reduktimi i trafikut në rrugët alternative, shtimi i emetimeve të 
ndotura në tokat bujqësore në të cilat kalon rruga për të cilat duhen marre masa zbutëse 
(kanale mbledhëse dhe trajtimi i ujërave të shiut, barriera me pemë dhe bimë); rritja e 
zhurmave në territoret ku kalon rruga, të cilat duhet të kompesohen me barriera kundër 
zhurmave. 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostove sociale të aksidenteve rrugore dhe të ndotjes; reduktimi i kohës dhe 
kostos së transportit privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Ministria e Zhvillimit urban, Ministria e transportit dhe infrastrukturës, Korporata 
ndërkombëtare 

Projekte të ngjashme 

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.1 PROGRAMI RRUGËT AUTOMOBILISTIKE 

2.1.5 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

PËRMIRËSIM I RRUGËS VAU-DEJËS-VIG 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon përmirësimin e lëvizjes së makinave të rrugës së brendshme që lidh Vau-
Dejën me Vigun, nëpërmjet rritjes së kapacitetit të mjeteve. Për këtë do të bëhen punë për 
përmirësimin dhe zgjerimin e karrexhatës, modernizimi, zëvendësimi dhe/ose realizimi i 
veprave të artit (ura, mure mbajtës, kanale drenazhimi etj.). 

Rezultatet e pritshme 

Reduktimi i kohës mesatare të udhëtimit në aksin e konsideruar, reduktimi i aksidenteve 
rrugore dhe i rrezikut, reduktimi i trafikut në rrugët alternative, shtimi i emetimeve të 
ndotura në tokat bujqësore në të cilat kalon rruga,  për të cilat duhen marre masa zbutëse 
(kanale mbledhëse dhe trajtimi i ujërave të shiut, barriera me pemë dhe bimë); rritja e 
zhurmave në territoret ku kalon rruga, të cilat duhet të kompesohen me barriera kundër 
zhurmave. 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostove sociale të aksidenteve rrugore dhe të ndotjes; reduktimi i kohës dhe 
kostos së transportit privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Ministria e Zhvillimit urban, Ministria e transportit dhe infrastrukturës, Korporata 
ndërkombëtare 

Projekte të ngjashme  

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.1 PROGRAMI RRUGËT AUTOMOBILISTIKE 

2.1.6 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

PËRMIRËSIM I RRUGËS KOMAN-UKBIBAJ 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon përmirësimin e lëvizjes së makinave të rrugës së brendshme që lidh 
Komanin me Ukbibaj, nëpërmjet realizimit të rrugëve të reja të drejta. Për këtë do të bëhen 
punë për përmirësimin dhe zgjerimin e karrexhatës, modernizimi, zëvendësimi dhe/ose 
realizimi i veprave të artit (ura, mure mbajtës, kanale drenazhimi etj.). 

Rezultatet e pritshme 

Reduktimi i kohës mesatare të udhëtimit në aksin e konsideruar, reduktimi i aksidenteve 
rrugore dhe i rrezikut, reduktimi i trafikut në rrugët alternative, shtimi i emetimeve të 
ndotura në tokat bujqësore në të cilat kalon rruga, për të cilat duhen marre masa zbutëse 
(kanale mbledhëse dhe trajtimi i ujërave të shiut, barriera me pemë dhe bimë); rritja e 
zhurmave në territoret ku kalon rruga, të cilat duhet të kompesohen me barriera kundër 
zhurmave. 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostove sociale të aksidenteve rrugore dhe të ndotjes; reduktimi i kohës dhe 
kostos së transportit privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Ministria e Zhvillimit urban, Ministria e transportit dhe infrastrukturës, Korporata 
ndërkombëtare. 

Projekte të ngjashme  

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.1 PROGRAMI RRUGËT AUTOMOBILISTIKE 

2.1.7 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

REALIZIMI I BYPASS-IT TË VAU-DEJËS 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon realizimin e By-Pass-it, i vendosur në jug të qendrës së banuar që lidh 
rrugën kombëtare të ultësirës me aksin kryesor SH5 që kalon brenda së njëjtës qendër të 
banuar, më qëllim që të shmangë mbipopullimin në qendrën e banuar dhe ta bëjë të 
përdorshme kryesisht në nivel këmbësorësh. Për këtë do të bëhen punë për hapjen e aksit të ri 
rrugor të kategorisë “C” përfshirë realizimin e veprave të artit (ura, mure mbajtës, kanale 
drenazhimi etj.). 

Rezultatet e pritshme 

Reduktimi i kohës mesatare të udhëtimit në aksin e konsideruar, reduktimi i aksidenteve 
rrugore dhe i rrezikut, reduktimi i trafikut në brendësi të zonave të banuara, reduktimi i 
emetimeve të ndotura dhe të zhurmave nga trafiku në zonën urbane; shtimi i emetimeve të 
ndotura në tokat bujqësore në të cilat kalon rruga,  për të cilat duhen marre masa zbutëse 
(kanale mbledhëse dhe trajtimi i ujërave të shiut, barriera me pemë dhe bimë); rritja e 
zhurmave në territoret ku kalon rruga, të cilat duhet të kompensohen me barriera kundër 
zhurmave. 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostove sociale të aksidenteve rrugore dhe të ndotjes; reduktimi i kohës dhe kostos 
së transportit privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Ministria e Zhvillimit urban, Ministria e transportit dhe infrastrukturës, Korporata 
ndërkombëtare 

Projekte të ngjashme  

 

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës. 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.1 PROGRAMI RRUGËT AUTOMOBILISTIKE 

2.1.8 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

REHABILITIM I URËS HAJMEL 

Përshkrimi i projektit 
Projekti parashikon zëvendësimin e urës së Hajmelit me një vepër të re arti me karakteristika 
strukturore dhe dimensione të karrexhatës për kategori “C”. 

Rezultatet e pritshme 
Reduktimi i kohës mesatare të udhëtimit në aksin e konsideruar, reduktimi i aksidenteve 
rrugore dhe i rrezikut, reduktimi i trafikut në rrugët alternative. 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostove sociale të aksidenteve rrugore dhe të ndotjes; reduktimi i kohës dhe 
kostos së transportit privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Ministria e Zhvillimit urban, Ministria e transportit dhe infrastrukturës, Korporata 
ndërkombëtare 

Projekte të ngjashme  

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.2 PROGRAMI KORRIDORI LUMOR 

2.2.1 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

REALIZIMI I LINJËS SË TRANSPORTIT UJOR VAU-DEJËS - KOMAN 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon vendosjen e një linje të re trageti për transportin e njerëzve dhe të 
mallrave me nisje nga Vau-Dejës për në Koman, i cili plotëson natyralisht linjën lumore e cila 
ekziston tashmë ndërmjet Komanit dhe Fierzës. Përveç futjes së trageteve të rinj, do të 
realizohen stacione te reja në pika strategjike dhe afër komuniteteve lokale bujqësore që 
ndodhen në afërsi të digës. 

Rezultatet e pritshme 

Transporti lumor, me rritjen e tepruar të kostos së naftës, paraqitet si një mjet i vlefshëm 
alternativ, efikas dhe shumë ekologjik për transportin e mallrave dhe të personave, sidomos 
në zona pak të aksesueshme dhe shumë të ndjeshme nga pikëpamja ambientale. Në fakt, 
përveçse ka një kosto transporti të reduktuar me 1/5 referuar naftës, ka një nivel të 
reduktuar të impaktit zanor dhe pamor. Rikuperimi dhe stabilizim i kushteve të jetesës dhe 
të aktiviteteve ekonomike të komuniteteve rurale. 
Rezultatet kanë të bëjnë kryesisht me ofrimin e një mënyre transporti alternative ndaj aksit 
rrugor ekzistues, që lidh Vau-Dejën me digën e Komanit, për të cilën propozohet 
përmirësimi, dhe struktura për transportin e qëndrueshëm (itinerar çiklistik Vau-Dejës - 
Koman). 

Interesa publike 
Interesa private 

Lidhja me banimet e brendshme dhe malore të arritshme me shtigje të reja; 
Mundësi përfitimi, të ardhura dhe punësim për ekonomitë e mundshme të induktuara të 
strukturës (restorante, agro-turizëm, dyqane artizanale që mund të realizohen në stacionet 
kryesore, dhe me vëmendje të madhe në cilësinë e peizazhit dhe mjedisore të trajektores së 
brendshme, në pikat e ndryshme të ndalimit, me rritjen e punësimit dhe nxitjen e prodhimit 
të të mirave materiale dhe shërbimeve. 

Vlera e projektit 5.000.000 euro (ose “Për tu vlerësuar pas studimit të bëshmërisë (fizibilitetit)”) 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, operator privat në financimin e projekteve 

Projekte të ngjashme  

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030: 
Objektivi 8. Nxitja e një rritje ekonomike jetëgjatë, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, 
një punësim i plotë e produktiv dhe një punë të denjë për të gjithë. 
Objektivi 9. Ndërtimi i një infrastrukture elastike dhe nxitja e inovacionit dhe e një 
industrializimi të barabartë, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.2 PROGRAMI KORRIDORI LUMOR 

2.2.2 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

LIDHJA RRUGORE E STACIONEVE TË TRAGETIT ME FSHATRAT 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon realizimin e rrugëve të reja lidhëse (rrugë automobilistike, rrugë dhe 
shtigje këmbësorësh të mbrojtur, shtigje malore) ndërmjet pikave të stacioneve dhe 
fshatrave e grupimeve rurale të pozicionuar në afërsi të liqenit. Rrugët do të jenë maksimumi 
të kategorisë F, dmth. rrugë të thjeshta shërbimi me përmasa të reduktuara. Prandaj do të 
kryhen punime për hapjen e akseve të reja rrugore sipas kategorisë, përfshirë realizimin e 
veprave të artit (ura, mure mbajtëse, kanale drenimi etj.) me kujdes të madh për cilësinë e 
peizazhit dhe të mjedisit, sidoqoftë duhet ti nënshtrohen Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis 
(VNM). 

Rezultatet e pritshme 

Përmirësimi i aksesit të banimeve ekzistuese malore dhe rurale; dhënia mbështetje për këto 
vendbanimeve të cilat shërbejnë si garantues te sigurisë dhe te mbrojtjes se zonës malore 
nga rreziqet dhe degradimi; përmirësimi i kushteve të jetës në përgjithësi i atyre që jeton në 
një kontekst të tillë. 

Interesa publike 
Interesa private 

Zvogëlimi i rrezikut dhe reduktimi i mëtejshëm i kostove publike nga fatkeqësi dhe dëmtime 
mjedisore;  
zhvillimi i aktivitetit agro-turistik, bed & breakfast, mbështetje aktiviteteve agro-pyjore-
baritore. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Agjenci të bashkëpunimit kombëtare. 

Projekte të ngjashme  

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030: 
Objektivi 11: Bërja e qyteteve dhe e vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirës, të sigurte, 
jetëgjatë dhe të qëndrueshëm 
Objektivi 12: Të garantohet modele të qëndrueshëm prodhimi dhe konsumi 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.2 PROGRAMI KORRIDORI LUMOR 

2.2.3 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

KALIMI I LUMIT ME ZGJIDHJE TË NDRYSHME NË PJESËT E TERRITORIT TË NDARA NGA 
LUMI 

Përshkrimi i projektit 

Projekti, në mënyrë që të lejojë një ndërkëmbim ndërmjet trafikut rrugor dhe atij lumor, 
do të realizohen në pika strategjike afër stacioneve të tragetit dhe në zonat me vlera jo 
të larta natyrore, nëpërmjet realizimit të urave të varura të tipit me vante të realizuara 
për rrugë të kategorisë “F”. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i aksesit të brendshëm të territorit, integrimi dhe fuqizimi kompleks i 
sistemit të lëvizjes. 

Interesa publike 
Interesa private 

Rritje e vlerave atraktive të territorit. 
Reduktimi i kostove të transportit privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Agjenci të bashkëpunimit kombëtar 

Projekte të ngjashme  

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030: 
Objektivi 9. Ndërtimi i një infrastrukture elastike dhe nxitja e inovacionit dhe e një 
industrializimi të barabartë, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.3 PROGRAMI NDËRHYRJE TË TJERA PËR LËVIZJEN 

2.3.1 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

STACION SHKËMBIMI INTERMODAL NË VAU-DEJËS DHE MJEDË 

Përshkrimi i projektit 

Për shkak të karakteristikave të saj, qendra intermodale duhet domosdoshmërisht të jetë në 
afërsi të stacionit të trenit dhe paraqet një mundësi për të riorganizuar zona të rëndësishme 
dhe strategjike të destinuara për tu shpërbërë ose ridimensionuar. Përveç kësaj, vendosja në 
kryqëzimin me SH28 dhe në afërsi të qendrave të banuara të Mjedës dhe Vau-Dejës, u lejon 
përdoruesve të fillojnë, vazhdojnë, përfundojnë një zhvendosje duke zgjedhur mënyrën e 
transportit më të shpejtë dhe që u përshtatet nevojave personale në një ambient të pajisur 
me shërbime të cilësisë së lartë. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i efikasitetit të sistemeve të ndryshme të lëvizjes dhe transportit për të mirat 
materiale dhe njerzit. 

Interesa publike 
Interesa private 

Rritje e vlerave atraktive të territorit. 
Reduktimi i kostove të transportit privat. 

Vlera e projektit 200000 lekë (ose “Për tu vlerësuar pas studimit të bëshmërisë (fizibilitetit)). 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Agjenci të bashkëpunimit kombëtar 

Projekte të ngjashme  

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030: 
Objektivi 9. Ndërtimi i një infrastrukture elastike dhe nxitja e inovacionit dhe e një 
industrializimi të barabartë, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.3 PROGRAMI NDËRHYRJE TË TJERA PËR LËVIZJEN 

2.3.2 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

PËRMIRËSIM I DY STACIONEVE HEKURUDHORE NË VAU-DEJËS DHE HAJMEL 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon modernizimin e stacioneve hekurudhore ekzistuese me struktura të 
avancuara teknologjike, të dalluara për dritën natyrore dhe komfortin, të studiuara për tu 
rakorduar me historinë dhe për të futur hapësira të reja dhe efikase me shumë funksione 
(vende pushimi, hapësira tregtare, shërbime për qytetarin). 
Hapësirat e reja do të studiohen për përdorim të shumëfishtë, strukturat janë funksionale si 
për trafikun e udhëtarëve ashtu edhe për atë të mallrave, ambientet janë projektuar për të 
qenë të rehatshëm si për atë që merr trenin ashtu edhe për atë që thjesht do të blejë një 
gazetë ose të pijë një kafe. Stacionet marrin edhe funksionin e qendrave të vogla urbane, për 
tu integruar në strukturat urbane lokale. 

Rezultatet e pritshme 
Rritje e vlerave atraktive të territorit, rigjenerimi i kontekstit të degraduar urban. 
Reduktimi i kostove të transportit privat. 

Interesa publike 
Interesa private 

Rritje e vlerave atraktive të territorit, rigjenerimi i kontekstit të degraduar urban. 
Reduktimi i kostove të transportit privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia 

Projekte të ngjashme  

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit  

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030: 
Objektivi 9. Ndërtimi i një infrastrukture elastike dhe nxitja e inovacionit dhe e një 
industrializimi të barabartë, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. 
Objektivi 10. Zvogëlimi i pabarazisë brenda dhe ndërmjet kombeve. 
Objektivi 11. Bërja e qyteteve dhe e vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirës, të sigurte, 
jetëgjatë dhe të qëndrueshëm 
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2 OBJEKTIVI LËVIZJA ME MËNYRA TË NDRYSHME 

2.3 PROGRAMI NDËRHYRJE TË TJERA PËR LËVIZJEN 

2.3.3 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

SISTEMI I TRANSPORTIT PUBLIK VAU-DEJËS, BUSHAT, BARBULLUSH, HAJMEL 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon krijimin e një sistemi lokal transporti publik elektrik me induksion, ose një 
sistemi në gjendje për të ofruar një shërbim të rregullt, me itinerare dhe orare të 
paracaktuara, për grupe përdoruesish. Sistemi i transportit do të zhvillohen mbi rrugë 
ekzistuese, në rrugë të përzierë me transportin automobilistik, edhe pse mund të rezervohen 
korsi të veçanta të dedikuara. 

Rezultatet e pritshme 

Ofertë për një mënyrë transporti alternativ ndaj transportit privat. 
Përmirësimi i kushteve të përgjithshme të lëvizjes dhe aksesim i njësive sekondare 
administrative. 
Ulje e niveleve të ndotjes së mjedisit. 

Interesa publike 
Interesa private 

Krijimi i vendeve të reja pune, në aktivitetet e drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta, 
reduktimi i trafikut privat dhe kostot pasuese sociale. Reduktimi i kostove të transportit dhe 
lëvizjes për familjet. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Ministritë përgjegjëse, Financimi i projektit (Project financing). 

Projekte të ngjashme  

 
Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit 
Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 
Raporti i OKB 2030: 
Objektivi 9. Ndërtimi i një infrastrukture elastike dhe nxitja e inovacionit dhe e një 
industrializimi të barabartë, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. 
Objektivi 11. Bërja e qyteteve dhe e vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirës, të sigurte, 
jetëgjatë dhe të qëndrueshëm 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.1 PROGRAMI POLE SHËRBIMESH PËR TERRITORIN PËRRETH 

3.1.1 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

POL PËR SHËRBIME TURISTIKE, EKONOMIKE, KULTURORE, SHOQËRORE, SHËNDETËSORE 
DHE TEKNIKE (VAUDEJËS/MJEDË) 

Përshkrimi i projektit 
Projekti parashikon përcaktimin dhe lokalizimin e Polit për shërbime turistike, ekonomike, 
arsimore, kulturore, shoqërore-sanitare dhe teknike 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të shërbimit dhe aksesi ndaj shërbimeve bazë nga popullsia lokale 
(shoqërore-sanitare, kulturore, ekonomia dhe shërbime administrative) 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fondet e Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme 



PPV Bashkia Vau-Dejës 
Strategjia Territoriale. Vizioni Strategjik, Objektivat e Zhvillimit 

27 

 



PPV Bashkia Vau-Dejës 
Strategjia Territoriale. Vizioni Strategjik, Objektivat e Zhvillimit 

28 

3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.1 PROGRAMI POL SHËRBIMESH PËR TERRITORIN PËRRETH 

3.1.2 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

POL PËR SHËRBIME TË NDIHMËS TEKNIKE, LOGJISTIKE DHE ORGANIZATIVE PËR 
BUJQËSINË (BUSHAT/RRANXË) 

Përshkrimi i projektit 
Projekti parashikon realizimin e një Poli për shërbimet e asistencës teknike, logjistike dhe 
organizative për bujqësinë (Bushat/Rranxë) 
 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të shërbimit dhe aksesi ndaj shërbimeve bazë nga popullsia lokale 
(shoqërore-sanitare, kulturore, ekonomia dhe shërbime administrative) 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fondet e Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Projekte të ngjashme  

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme 
Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.1 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE VAU-DEJËS 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon përforcimin e qendrave urbane të Vaut të Dejës, në përputhje me çfarë 
është në fazë realizimi, në lidhje me krijimin e hapësirave të reja publike dhe objekteve 
kolektive dhe private (hapësira tregtare dhe shërbime private); qëllimi i këtij programi është 
që të krijojë një aks të ri urban / shëtitje publike që në lidhje me objektivat kryesorë, të synojë 
lidhjen e zonave qendrore të qytetit me stacionin e ri të supozuar të transportit lumor drejt 
digës së Komanit, duke i dhënë zgjidhje disa zonave te afërta në degradim urban. 

Rezultatet e 
pritshme 

Përmirësimi i kushteve të shërbimit dhe aksesi ndaj shërbimeve bazë nga popullsia lokale 
(shoqërore-sanitare, kulturore, ekonomia dhe shërbime administrative). 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të 
mundshme financimi 

Fondet e Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal. 

Projekte të 
ngjashme  

 

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030. 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme. 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.2 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE MJEDË 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e fshatit Mjedë, 
e kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë). 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fondet e Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal. 

Projekte të ngjashme  

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.3 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE BUSHAT 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e treguar, e 
kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv  dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë). 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fondet e Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme. 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.4 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE RRANXË 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e treguar, e 
kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv  dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë) 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e madhe e 
hapësirave publike 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fondet e Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.5 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE BARBULLUSH 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e treguar, e 
kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv  dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë). 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 
 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fondet e Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal. 

Projekte të ngjashme  

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme. 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.6 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE KOMAN 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e treguar, e 
kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë) 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit 
 

Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fondet e Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal. 

Projekte të ngjashme  

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme. 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.7 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE HAJMEL 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e treguar, e 
kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë). 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fonde të Bashkisë, Fondi i  Zhvillimit Rajonal. 
Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 
Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.8 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE NËNSHATË 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e treguar, e 
kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë). 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit  

Burime të mundshme 
financimi 

Fonde të Bashkisë, Fondi i  Zhvillimit Rajonal. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme. 

  



PPV Bashkia Vau-Dejës 
Strategjia Territoriale. Vizioni Strategjik, Objektivat e Zhvillimit 

38 

3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.9 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE ASHTË 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e treguar, e 
kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë). 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit  

Burime të mundshme 
financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i  Zhvillimit Rajonal. 

Projekte të ngjashme  

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme. 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.10 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE KOSMAÇ 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e treguar, e 
kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë). 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fonde të Bashkisë, Fondi i  Zhvillimit Rajonal. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.11 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE VIG 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e treguar, e 
kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë). 
 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 
 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i  Zhvillimit Rajonal 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

3.2.12 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

ZHVILLIM I QENDRËS URBANE BENË 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një qendre urbane të tipit lokal në qendrën e treguar, e 
kuptuar si një përqendrim i funksioneve të tipit kolektiv dhe të shërbimit për popullsinë 
vendase (shërbime administrative të decentralizuara, shërbime sanitare bazë, qendra 
kulturore, shërbime tregtare, hapësira për fëmijë). 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Përmirësimi i ofertës së shërbimeve publike. 
Rritja e të ardhurave urbane dhe imobiliare. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Burime të mundshme 
financimi 

Fonde të Bashkisë, Fondi i  Zhvillimit Rajonal. 
Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 
Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Bashkia 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme. 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.3 PROGRAMI RIKUALIFIKIMI URBAN 

3.3.1 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

RIKUALIFIKIM I QENDRËS URBANE VAU-DEJËS 

Përshkrimi i projektit 
Projekti parashikon një ndërhyrje për rikuperimin dhe përmirësimin e fasadave, rrugëve, 
shesheve, hapësirave publike, lulishteve si dhe përmirësimin e kushteve të jetesës të një 
lagjeje të vogël me shtëpi të përkohshme, që presin zgjidhje prej vitesh. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Rekuperimi i ndërtesave publike 
 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 
financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i  Zhvillimit Rajonal 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme 
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3 OBJEKTIVI QENDRAT URBANE 

3.3 PROGRAMI RIKUALIFIKIMI URBAN 

3.3.2 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

RIKUALIFIKIM I QENDRËS URBANE BUSHAT 

Përshkrimi i projektit 
Projekti parashikon një ndërhyrje për rikuperimin dhe përmirësimin e fasadave, rrugëve, 
shesheve, hapësirave publike, lulishteve si dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i kushteve të jetës urbane, rritja e standardit të jetesës, cilësi më e lartë e 
hapësirave publike. 

Interesi publik 
Interesi privat 

 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 
financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  
Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 11 Krijimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
jetëgjata dhe të qëndrueshme 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.1 PROGRAMI TURIZMI MJEDISOR 

4.1.1 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 

PARK LUMOR RAJONAL: KRIJIMI I NJË KORRIDORI TË MBROJTUR MJEDISOR MES ZONAVE 

TË MBROJTURA TË ALPEVE DHE BUNËS/VELIPOJËS PËR REALIZIMIN E NJË ITINERARI 

TURISTIK  

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon, në përputhje me dispozitat e planeve të niveleve më të larta që drejtojnë 

iniciativat në mbështetje të marrëdhënieve ekologjike, mjedisore dhe turistike mes zonave 

bregdetare të mbrojtura (Bunë / Velipojë) dhe malore (Valbonë dhe Theth), ngritjen e një 

parku rajonal të prirur për marrjen në mbrojtje dhe nën veprimet e ruajtjes aktive, peizazhet 

e korridorit lumor në brendësi të territorin të bashkisë. 

Rezultatet e pritshme 
Forcimi i marrëdhënieve ekologjike mes zonave të mbrojtura, mbrojtjen e biodiversitetit 

natyror të rajonit, zhvillimi i formave të turizmit natyror dhe mjedisor. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Mbrojtja dhe ruajtja e natyrës 

Zhvillimi i ekonomive të qëndrueshme në fushën e turizmit të qëndrueshëm dhe aktiviteteve 

mbështetëse që përshtaten me të. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 

financimi 
Fonde të Bashkisë. Fondi i Zhvillimit Rajonal 
Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II 

Projekte të ngjashme   

Institucione që lëshojnë 

lejet dhe licencat e 

nevojshme 

Parku rajonal propozohet nga bashkia dhe miratohet nga Këshilli i Qarkut. Pas miratimit 
njoftohet Mjedisit. Projektin mund ta përgatisë një universitet, shoqate etj. 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.1 PROGRAMI TURIZMI MJEDISOR 

4.1.2 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

LIDHJE FUNKSIONALE ME PLANIN E ALPEVE SHQIPTARE NËPËRMJET NDËRHYRJEVE PËR 

ZHVILLIMIN E EKSKURSIONIZMIT DHE SPORTEVE UJORE 

Përshkrimi i projektit 

Projekti / programi parashikon një tërësi veprimesh për të nxitur zhvillimin e aktiviteteve 
private dhe publike në fushat e turizmit të aventurës dhe sportiv, duke respektuar vlerat e 
peizazhit dhe natyrës së kontekstit. Një Plan kornizues do të përcaktojë zonat, rrugët, 
aktivitetet e lejuara dhe të realizuara nëpërmjet tenderave të posaçëm publikë, në përputhje 
me mjetet e mbrojtjes dhe planifikimit të paraqitura nga Parku Rajonal Lumor sipas projektit të 
mësipërm. 

Rezultatet e pritshme 
Zhvillimi i ekonomisë vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktivitetit të zhvillimit turistik në zonë, 

mbrojtja dhe zvogëlimi i rrezikut mjedisor 

Interesi publik 
Interesi privat 

Zhvillimi ekonomik, vende të reja pune në sektorin publik dhe privat 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i  Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II 

Projekte të ngjashme  Parqe rajonale dhe zona të mbrojtura. 
 

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 
 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.1 PROGRAMI TURIZMI MJEDISOR 

4.1.3 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ZHVILLIMI I PLAZHEVE DHE REKREACIONIT PËRGJATË LIQENIT 

Përshkrimi i projektit 
Projekti synon të inkurajojë aktivitetin e plazhit dhe rekreacionit rreth hapësirave të liqenit në 
afërsi të qendrave urbane kryesore, në të mirë të zhvillimit të turizmit, veçanërisht në Vau-Dejës. 

Rezultatet e pritshme 
Zhvillimi i ekonomisë vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktiviteteve për zhvillimin turistik në zonë, 
mirëqenia dhe argëtimi i popullsisë vendase. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Zhvillimi ekonomik, vende të reja pune në sektorin publik dhe privat. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë, Fondi i  Zhvillimit Rajonal. 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II, 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 
 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin. 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.1 PROGRAMI TURIZMI MJEDISOR 

4.1.4 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
REALIZIMI I NJË KORRIDORI TË GJELBËR NË LUMIN GJADËR 

Përshkrimi i projektit 
Projekti parashikon ndërtimin e një korridori të gjelbër përgjatë rrjedhës së lumit Gjadër, për 
mbrojtjen e brigjeve lumore së bashku me realizimin e një rruge për biçikleta dhe këmbësorë 
për soditjen e zonës. 

Rezultatet e pritshme 
Zhvillimi i ekonomisë vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktiviteteve për zhvillimin turistik të 

zonës, mirëqenia dhe argëtimi i popullsisë vendase. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Mbrojtja mjedisore 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i  Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 

Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

Ministria e Mjedisit 
Bashkia 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030. 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin. 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.1 PROGRAMI TURIZMI MJEDISOR 

4.1.5 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ZHVILLIMI DHE PROMOVIMI I VLERAVE TURISTIKE TË FUSHËS SË LIQETHIT 

Përshkrimi i projektit 

Ndodhet në malin e Cukalit, 1200 m mbi nivelin e detit, pranë fshatit Lekgegaj, komuna Shllak. 

Përfaqëson gropë glacio – karstike në kryqëzimin e shkëputjeve tektonike. Është e gjatë 1,3 km, 

e gjerë 800 – 100 m. Ka disa forma të vogla karstike, cakullina, bimësi barishtore dhe një liqen të 

vogël gjatë shkrirjes së borës. 

Projekti parashikon promovimin e vlerave te kësaj zone nëpërmjet: (i) përmirësimit te aksesit; 

(ii) identifikimit, shënimit dhe promovimit te shtigjeve dhe pikave te tjera me interes turistik; (iii) 

ngritjes se shërbimeve minimale, në përputhje me vlerat mjedisore të zonës, për mundësimin 

qëndrimit të turisteve për një kohë sa më të gjatë. 

Rezultatet e pritshme 
Zhvillimi i ekonomisë vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktivitetit të zhvillimit turistik të zonës, 

mirëqenia dhe argëtimi i popullsisë vendase. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Mbrojtja mjedisore 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 

Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 
Bashkia me Agjencinë Kombëtare të Zonave te Mbrojtura 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.2 PROGRAMI TURIZMI MJEDISOR 

4.2.1 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
REALIZIM I NJË ITINERARI PËR TURIZMIN KULTUROR SAPË - VIG – DANJË – SARDË – KOMAN 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon realizimin e një itinerari turistik kulturor mes destinacioneve kulturore Sapë-

Vig-Danjë-Sardë-Koman, atraksione kryesore turistike arkeologjike dhe kulturore, të përbëra nga 

rrugë biçikletash, pedonale dhe lumore, dhe zona të vogla pushimi të pajisura me shërbime në 

mbështetje të vizitorëve. Preferohet që projekti të vazhdojë paralelisht me rifillimin e aktiviteteve 

studimore dhe ruajtëse të vendeve të tilla të rëndësishme kulturore. 

Rezultatet e pritshme 

Mbrojtja dhje ruajtja e trashëgimisë kulturore vendase, zhvillimi i qëndrueshëm i ekonomisë 

vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktivitetit të zhvillimit turistik në zonë, mirëqenia dhe argëtimi i 

popullsisë vendase 

Interesi publik 
Interesi privat 

Mbrojtja mjedisore 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i  Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 

Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 
Instituti i Monumenteve të Kulturës. /Sektori Antiko-Mesjetar 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 

  



PPV Bashkia Vau-Dejës 
Strategjia Territoriale. Vizioni Strategjik, Objektivat e Zhvillimit 

57 

4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.2 PROGRAMI TURIZMI MJEDISOR 

4.2.2 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
PROMOVIM I VLERAVE ARKEOLOGJIKE TË KOMANIT 

Përshkrimi i projektit 
Projekti parashikon promovimin e zonës arkeologjike të Komanit, dhe rikualifikimin e kompleksit 

të  aktiviteti turistik tashmë të pranishëm në zonë. 

Rezultatet e pritshme 

Mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore vendase, zhvillimi i qëndrueshëm i ekonomisë 

vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktivitetit të zhvillimit turistik në zonë, mirëqenia dhe argëtimi i 

popullsisë vendase. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Mbrojtja mjedisore. 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 

Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

Instituti I Monumenteve të Kulturës./Sektori Antiko-Mesjetar 
Instituti i Arkeologjisë 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.2 PROGRAMI TURIZMI MJEDISOR 

4.2.3 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
REALIZIM I NJË ITINERARI PËR TURIZMIN ENERGJETIK 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e një itinerari për të vizituar dhe zbuluar impiantet e mëdha të 

prodhimit të energjisë elektrike. 

“Liqeni I Komanit është një basen hidroelektrik i gjatë dhe i ngushtë që gjendet në veri të 

Shqipërisë dhe përshkruhet si “fjordi i vendit të shqiponjave” për nga bukuria e kësaj pasqyre 

ujore, që gjarpëron ndërmjet maleve”. Liqeni, në fakt, ekziston vetëm që prej vitit 1983, bëhet 

fjalë për një basen artificial i kërkuar nga diktatori Hoxha për fuqizimin e prodhimit elektrik në 

Shqipëri dhe për ta bërë të pavarur. Pasi u ndërtua diga, u deshën dy vjet për të mbushur liqenin 

e Komanit por nga ajo ditë, pamja e kësaj lugine ndryshoi tërësisht dhe bashkë me të edhe jeta e 

personave të cilët banonin aty. https://www.patatofriendly.com/il-lago-koman-il-kanun-e-

lisola-della-pace/ 

Rezultatet e pritshme 

Mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore vendase, zhvillimi i qëndrueshëm i ekonomisë 

vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktivitetit të zhvillimit turistik në zonë, mirëqenia dhe argëtimi 

i popullsisë vendase 

Interesi publik 
Interesi privat 

Mbrojtja mjedisore 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 

Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 
 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.2 PROGRAMI TURIZMI KULTUROR 

4.2.4 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 

PROJEKT PËR REHABILITIMIN DHE RUAJTJEN E NDËRTESAVE TRADICIONALE DHE ANSAMBLEVE 

URBANE  

Përshkrimi i projektit 
Projekti parashikon rikuperimin dhe riaktivizimin e disa ansambleve historike të zonës, për 
aktivitetin e fshatrave ekologjike, agroturizmit, bujtinave, hoteleve të shpërhapura. 

Rezultatet e pritshme 

Mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore vendase, zhvillimi i qëndrueshëm i ekonomisë 

vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktivitetit të zhvillimit turistik në zonë, mirëqenia dhe argëtimi i 

popullsisë vendase. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Mbrojtja mjedisore 

Vlera e projektit Për tu llogaritur. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë, Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 

Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin. 

Projekte të ngjashme  

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

Instituti i Monumenteve të Kulturës./ Sektori i Qendrave Historike 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin. 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.2 PROGRAMI TURIZMI KULTUROR 

4.2.5 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
PROJEKT PËR NDRIÇIMIN SKENOGRAFIK TË KËSHTJELLAVE (SARDË DANJË, DALMACË) 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon realizimin e ndërhyrjeve për ndriçimin natën të kështjellave dhe vendeve 

arkeologjike me interes dhe atraksion të madh në zonë, si dhe ndriçimi i rrugëve që të çojnë në 

këto destinacione. 

Rezultatet e pritshme 

Mbrojtja dhje ruajtja e trashëgimisë kulturore vendase, zhvillimi i qëndrueshëm i ekonomisë 

vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktivitetit të zhvillimit turistik në zonë, mirëqenia dhe argëtimi i 

popullsisë vendase. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Mbrojtja mjedisore. 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i Zhvillimit Rajonal. 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 

Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

Instituti i Monumenteve të Kulturës / Sektori Antiko-Mesjetar. 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 

  



PPV Bashkia Vau-Dejës 
Strategjia Territoriale. Vizioni Strategjik, Objektivat e Zhvillimit 

64 

  



PPV Bashkia Vau-Dejës 
Strategjia Territoriale. Vizioni Strategjik, Objektivat e Zhvillimit 

65 

4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.2 PROGRAMI ZHVILLIMI I QENDRAVE LOKALE 

4.2.6 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
KRIJIMI I NJË TREGU ARTIZANAL DHE ETNOGRAFIK PËR RAJONIN E ZADRIMËS, NË VAU-DEJË 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon krijimin e një tregu artizanal dhe etnografik të zonës së Zadrimës në Vaun e 

Dejës, në afërsi të qendrave urbane dhe përgjatë itinerarit turistik që lidh lokalitetet me 

itineraret lumore drejt Veriut. 

Rezultatet e pritshme 
Mbrojtja, ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore dhe burimeve vendase, zhvillimi i 

qëndrueshëm i ekonomisë vendase. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Promovimi i burimeve lokale, vende pune dhe mundësi të ardhurash 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 

Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 

Instituti i Kulturës Popullore 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.3 PROGRAMI NDËRHYRJE TË TJERA PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT 

4.3.1 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
REALIZIMI I QENDRAVE PËR AGRO-TURIZËM DHE TURIZËM ENO-GASTRONOMIK 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon përhapjen, në mbështetje të aktiviteteve bujqësore dhe zooteknike të 

zonave të thella, të disa qendrave për promovimin e agroturizmit dhe turizmit eno-

gastronomik 

Rezultatet e pritshme 

Mbrojtja dhje ruajtja e trashëgimisë kulturore vendase, zhvillimi i qëndrueshëm i ekonomisë 

vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktivitetit të zhvillimit turistik në zonë, mirëqenia dhe 

argëtimi i popullsisë vendase 

Interesi publik 
Interesi privat 

Promovimi i burimeve lokale, vende pune dhe mundësi të ardhurash 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II dhe të Agjencisë së 

Bashkëpunimit Italian për Zhvillimin. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 
 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.3 PROGRAMI NDËRHYRJE TË TJERA PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT 

4.3.2 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
PROJEKT PËR PYLLËZIMIN MJEDISOR TË KODRËS SË ZEFJANËS 

Përshkrimi i projektit Projekti parashikon ndërhyrje për pyllëzimin e mjedisit të kodrës së Zefjanës 

Rezultatet e pritshme Mbrojtja dhe promovimi mjedisor dhe i peizazhit, zvogëlimi i rrezikut hidrogjeologjik të zonës 

Interesi publik 
Interesi privat 

Reduktimi i dëmeve nga fatkeqësitë dhe i dëmeve mjedisore, vende të reja pune dhe mundësi të 
ardhurash për sipërmarrjet vendase të sektorit agro-pyjor.  

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II  

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 
Ministria e Mjedisit 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.3 PROGRAMI NDËRHYRJE TË TJERA PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT 

4.3.3 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

PROJEKT PËR BRANDIMIN E PRODHIMEVE LOKALE 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon promovimin e territorit në format e ppërdorura për këto lloj ndërhyrjesh: 

krijimi i një marke tipike, konsorciume për promovimin e këtyre produkteve lokale, pjesëmarrje 

në panaire p kombëtare dhe ndërkombëtareër turizmin, aktivizimi i një portali në internet, 

iniciativa të tjera 

Rezultatet e pritshme 

Mbrojtja dhje ruajtja e trashëgimisë kulturore vendase, zhvillimi i qëndrueshëm i ekonomisë 

vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktivitetit të zhvillimit turistik në zonë, mirëqenia dhe argëtimi 

i popullsisë vendase 

Interesi publik 
Interesi privat 

Promovimi i burimeve vendase, vende pune dhe mundësi të ardhurash 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i Zhvillimit Rajonal 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II  

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 
 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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4 OBJEKTIVI TURIZMI 

4.3 PROGRAMI NDËRHYRJE TË TJERA PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT 

4.3.4 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

PROJEKT PËR KOORDINIMIN NDËRKUFITAR ME BASHKINË TROPOJË PËR ZHVILLIMIN E 
INTEGRUAR TË TURIZMIT  

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon aktivitete për koordinimin ndërkufitar me bashkitë kufitare, në veçanti me 
atë të Tropojës, për politika të integruara për zhvillimin dhe promovimin e ofertës turistike në 
rajon. E rëndësishme dhe e nevojshëm në këtë projekt është koordinimi, nga AKPT, midis tri 
skuadrave që po hartojnë planet: Plani i Përgjithshëm Vendor Vau-Dejës, Plani i Përgjithshëm 
Vendor Tropojë dhe Plani Kombëtar Sektorial i Turizmit për rajonin e Alpeve. 

Rezultatet e pritshme 

 

Mbrojtja dhje ruajtja e trashëgimisë kulturore vendase, zhvillimi i qëndrueshëm i ekonomisë 

vendase, kontrolli dhe mbrojtja e aktivitetit të zhvillimit turistik në zonë, mirëqenia dhe argëtimi 

i popullsisë vendase. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Promovimi i burimeve vendase, vende pune dhe mundësi të ardhurash. 

Shfrytëzimi i fondeve te posaçme për projektet ndërkufitare. 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Fonde të mundshme 

financimi 

Fonde të Bashkisë. Fondi i Zhvillimit Rajonal. 

Kontributet nga programet e ndihmës ndërkombëtare FSHZH, IPA II  

Projekte të ngjashme   

Institucione që 

lëshojnë lejet dhe 

licencat e nevojshme 
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumi 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.1 PROGRAMI STRUKTURAT E SHËRBIMIT 

5.1.1 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 

REALIZIMI I QENDRAVE AGRO-USHQIMORE NË BUSHAT PËR GRUMBULLIMIN, MAGAZINIMIN DHE 

SHPËRNDARJEN E PRODHIMIT 

Përshkrimi i projektit 

Bëhet fjalë për krijimin e disa qendrave të mbledhjes (mbledhjes së grurit dhe kulturave industriale, 

mbledhja e frutave dhe perimeve, mbledhja e produkteve të bulmetit). Qëllimi duhet të jetë të 

krijohen këto qendra dhe krijimi i sistemit të kontratave për shitjen e produkteve. 

Rezultatet e pritshme 
Rritja e përfitimit bujqësor për sipërmarrjet e vogla dhe të mesme në këtë sektor, përmirësimin dhe 
specializimin e prodhimit të ushqimit bujqësor. 

Interesa publike 
Interesa private 

Mundësi për të ardhura dhe punësim për banorët vendas. 
Këto qendra mund të menaxhohen nga Bashkia ose nga konsorciumet e operatorëve privatë. 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Agjencitë për zhvillim ndërkombëtar. 

Projekte të ngjashme  

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Raporti me Axhendën e OKB-së 2030: 

Objektivi 8. Nxitja e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, 

punësim i plotë dhe produktiv dhe punë e denjë për të gjithë 

Objektivi 9. Ndërtimi I një infrastrukturës elastike dhe promovimi i inovacionit dhe industrializimit të 

barabartë, të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshëm të prodhimit dhe konsumit 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.1 PROGRAMI STRUKTURAT E SHËRBIMIT 

5.1.2 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
TREG PRODHIMESH TIPIKE BUJQËSORE DHE BLEGTORALE ME KM ZERO 

Përshkrimi i projektit 

Projekti synon të promovojë dhe mbështesë bashkëpunimin ndërmjet sipërmarrjeve sipas një 

logjike territori përmes realizimit të kontratave të investimeve për ndërtimin dhe fuqizimin e 

micro-zinxhirëve (filierave) të prodhimit vendor në kuadër të Projekteve Vendore të Zhvillimit, 

përfituesit e të cilëve janë sipërmarrjet dhe konsorciumet e tyre. 

Parashikohet ndërtimi i një zone tregtare, në të cilën prodhuesit do të kenë një hapësirë për shitje 

direkte, informacion për konsumatorët, projekte për rimëkëmbje / ripërdorimin, me një përballje 

të vazhdueshme me nevojat dhe shijet e tyre. Sipërfaqja e ndërtuar dhe menaxhuar nga një 

konsorcium sipërmarrjesh, përmes rinovimit të një strukture ekzistuese apo realizimit të një çadre 

ose kapanoni të ngjashëm me ato industriale. 

Duhet parashikuar një zonë e dedikuar posaçërisht për shitjen dhe një zonë tjetër për 

magazinimin e mallrave. Duhet parashikuar gjithashtu një hapësirë për të mbledhur mbeturinat 

nga përpunimi i produkteve ushqimore dhe të mbledhjes së vajit të përdorur për t'i dhënë atyre 

një jetë të re. Së fundmi, duhet parashikuar një hapësirë zyrash për promovimin dhe shitjen e 

produkteve jashtë zonës Urbane. 

Zona e tregut do të jetë e hapur si për produktet ushqimore, ashtu edhe për ato jo-ushqimore, për 

aq kohë sa, në rastin e fundit, bëhet fjalë për produkte tipike 

Rezultatet e pritshme 
Rritja e produktivitetit bujqësor të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme në këtë sektor, 

përmirësimi dhe specializimi i prodhimeve ushqimore bujqësore 

Interesa publike 
Interesa private 

Mundësi për të ardhura dhe punësim për popullsinë vendase  

Këto qendra mund të menaxhohen nga bashkitë ose nga konsorciume të operatorëve privatë. 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, Agjencitë e zhvillimit ndërkombëtar 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm - Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 
Objektivi 8. Nxitja e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike, gjithëpërfshirëse dhe të 

qëndrueshme, punësim i plotë dhe produktiv dhe punë e denjë për të gjithë 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.1 PROGRAMI STRUKTURAT E SHËRBIMIT 

5.1.3 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 

PËRMIRËSIM DHE ZHVILLIM I RRJETIT TË KANALEVE UJITËSE DHE KULLUESE NE ZONAT FUSHORE 

SI DHE MASAT KUNDËR EROZIONIT DHE PËRMBYTJEVE NE ZONAT MALORE 

Përshkrimi i projektit 

Kanalet e Para janë në varësi të shtetit (bordit të kullimit), këto varen nga planifikimi i ministrisë së 
bujqësisë. Kanalet e Treta janë në varësi të fermerëve. Bashkia duhet të vendosë sanksione ndaj 
fermerëve që nuk zbatojnë këtë detyrë. Ka edhe një mundësi të dytë për ata fermerë që nuk kanë 
mundësi të realizojnë vetë pastrimin dhe mirëmbajtjen e Kanaleve të Treta që t’ia delegojnë 
bashkisë nëpërmjet pagesës me çmim kostoje. 
Gjithashtu me shumë rëndësi është detyra e bashkisë për pastrimin dhe mirëmbajtjen e Kanaleve 
të Dyta ujitëse dhe kulluese që kanë një volum të madh e që si rregull duhen pastruar 1 herë ne 3-
4 vite (sipas zonës). 
Projekti parashikon organizimin e strukturave të bashkisë që të merren me mirëmbajtjen e 
vazhdueshme të këtyre kanaleve, edhe me ane të investimeve ne mjete dhe logjistikë. 
Brenda këtij kuadri duhet të studiohen në veçanti disa ndërhyrje anti-erozive në zonat Shllak e 
Temal dhe disa masa anti-përmbytje në njësinë administrative Vig-Mnelë. 

Rezultatet e pritshme Reduktimi i rrezikut hidrogjeologjik, efikasitet më i madh i rrjeteve ujore. 

Interesi publik 
Të ardhura më të larta në bashki. 

Mundësi të ardhurash, fitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori. 

Vlera e projektit 
Sipas tarifave të bordit të kullimit ,1 m³ gërmim kushton 235 lekë nëse kryhet me të tretë, pra 
705000 lekë/km. Afërsisht 20-22 milionë lekë për 30 km. Në rast se volumet kryhen me mjetet në 
pronësi të Bashkisë, kostoja është rreth 50% më e ulët, pra rreth 10 milionë lekë për 30 km. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, agjencitë e zhvillimit ndërkombëtar 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm - Afatgjatë  

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 8. Nxitja e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike, gjithëpërfshirëse dhe të 

qëndrueshme, punësim i plotë dhe produktiv dhe punë e denjë për të gjithë 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin. 

  



PPV Bashkia Vau-Dejës 
Strategjia Territoriale. Vizioni Strategjik, Objektivat e Zhvillimit 

79 

  



PPV Bashkia Vau-Dejës 
Strategjia Territoriale. Vizioni Strategjik, Objektivat e Zhvillimit 

80 

5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.1 PROGRAMI STRUKTURAT E SHËRBIMIT 

5.1.4 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ORGANIZIMI I DEGËS SË PRODHIMIT BUJQËSOR DHE BLEGTORAL PRANË BASHKISË. 

Përshkrimi i projektit 

Drejtimi kryesor i zhvillimit të bashkisë Vau-Dejës është prodhimi bujqësorë dhe blegtoral, për 

këtë arsye shumica e investimeve dhe shpenzimeve operative duhet te orientohen në këtë 

drejtim. Si fillim lind nevoja e ngritjes së degës së prodhimit dhe nuk duhet lënë asnjë njësi 

administrative e pambuluar nga një agronom dhe një veteriner. Njësia Vau-Dejës duhet të 

mbulohet nga agronomi i degës së prodhimit bujqësor si dhe një veteriner. Njësia Hajmel dhe 

njësia Vig-Mnelë duhet të mbulohen nga një agronom dhe një veteriner me qendër në Hajmel. 

Njësia Bushat duhet të mbulohet nga një agronom dhe një veteriner me qendër në Bushat. 

Njësitë Shllak dhe Temal duhet të mbulohen nga një agronom dhe një veteriner me qendër në 

Shllak. Qendra e degës së prodhimit bujqësorë të jetë në zyrat e njësisë administrative Bushat, 

ku ndodhet 60-70% e prodhimit dhe kushtet e akomodimit janë më të favorshme. Në vija të 

përgjithshme, shpenzimi vjetor për këta 8 specialistë mund të jetë rreth 8 milionë lekë (pagë 

bruto). Detyrat kryesore të tyre do të jenë ndjekja dhe këshillimi i banoreve në lidhje me 

proceset bujqësore dhe blegtorale dhe azhornimi i bazës së të dhënave të bashkisë në lidhje me 

bujqësinë dhe blegtorinë. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësim i sasisë dhe cilësisë së prodhimit; Rritja e numrit te ndërmarrjeve bujqësore dhe 
blegtorale; Përmirësimi i strategjive vendore në sajë të të dhënave më të sakta të sektorit. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Efiçencë më e madhe në veprimet administrative të sektorit; Rritje e te ardhurave te bashkisë 

nga aktivitet bujqesore dhe blegtorale. 

Mbështetja e sektorit ekonomik agroushqimor. 

Vlera e projektit 
Në përgjithësi, shpenzimi vjetor për këta tetë specialistë mund të jetë rreth 8 milionë (rroga 

bruto). 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 
Afatmesëm - Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030. 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin. 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.1 PROGRAMI STRUKTURAT E SHËRBIMIT 

5.1.5 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
NXITJA E SHOQËRIZIMIT TË PUNËS, DOMOSDOSHMËRI PËR RRITJEN E PRODHIMIT BUJQËSOR 

Përshkrimi i projektit 

Këshilli bashkiak duhet të miratojë politika stimuluese për të nxitur shoqërizimin e punës ndërmjet 

fermerëve dhe blegtorëve, brenda kompetencave ligjore. Ky shoqërizim mund të fillojë me sukses 

me perimet (sidomos në sera), në sektorin e vreshtarisë dhe në blegtori (duke shfrytëzuar 

ndërtesa ekzistuese), në bimë arash, etj. Synimi duhet të jetë që të bëhet e mundur që në çdo 

njësi administrative të ngrihen 1 ose 2 “shoqëri prodhuese”, të cilat do të jenë nën kujdesin e 

vazhdueshëm të specialistit përkatës. Stimujt mund të jenë të ndryshëm ,duke filluar që nga 

lehtësimi nga taksat apo tarifat deri në subvencionimin e mallit të shitur në masën e 10-15%. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i konkurrencës së sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme lokale të sektorit 

agroushqimor. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Të ardhura më të mëdha për bashkinë. 

Mundësi të ardhurash, përfitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori. 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, agjencitë ndërkombëtare të zhvillimit. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.1 PROGRAMI STRUKTURAT E SHËRBIMIT 

5.1.6 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 

QENDËR PËRPUNIMI ,STANDARDIZIMI, MAGAZINIMI PËR GËSHTENJËN DHE ETEROVAJORET NË 

SHLLAK DHE TEMAL  

Përshkrimi i projektit 

Sipërfaqja prej 300 Ha gështenja dhe sasitë e konsiderueshme të sherbelës dhe timusit natyral të 

zonës bëjnë të domosdoshme ngritjen e kësaj qendre. Modeli ekziston në njësinë Reç të bashkisë 

Shkodër. Ato kanë vite që funksionojnë si shoqatë dhe kanë rezultate pozitive. Një qendër e tillë 

mund të ngrihet nga vetë bashkia e cila mund të marrë përsipër menaxhimin e saj me sistem 

kontratash. Më mirë do të ishte që një sipërmarrës të ndihmohet nëpërmjet projekteve të 

ndryshme të Ministrisë së Bujqësisë, të ngrejë këtë qendër dhe të ketë detyrë kontraktimin e 

prodhimit çdo fillim viti. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i konkurrueshmërisë së sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme vendore të sektorit 

agroushqimor, pyjor dhe blegtoral. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Të ardhura më të mëdha për bashkinë 

Mundësi të ardhurash, përfitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori 

Vlera e projektit 
Bazuar në punën e Qendrës Rec në Bashkinë Shkodër, një depo 200 m², me strukturë të lehtë, e 
pajisur me makineri të nevojshme, mund të kushtojë rreth 7-8 milionë euro. (ose "të vlerësohet pas 
studimit të bëshmërisë (fizibilitetit)"). 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, ndërmarrjet agro-pyjore private. 

Projekte të ngjashme  Ekziston një model i njësisë Rec në Bashkinë Shkodër. 

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave 
Ministria e Ekonomisë 
Ministria e Mjedisit 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë 

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin. 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.2 PROGRAMI RRITJA E PRODHIMTARISË 

5.2.1 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ZHVILLIMI I KULTIVIMIT TË ORIZIT NË FSHATRAT BARBULLUSH, KUKËL DHE DHEU I LEHTË 

Përshkrimi i projektit 

Kjo është një kulturë ne te cilën mund të shoqërizohet me shumë sukses si toka edhe puna. 

Kultivimi i kësaj kulture është traditë e këtyre zonave, është i garantuar uji, orizi mund të mbillet në 

kohë dhe nuk janë zona të përmbytura. 

Rezultatet e pritshme 
Zhvillimi i punësimit në fushën e bujqësisë, Përmirësimi i konkurrencës së sipërmarrjeve të mesme 

dhe të vogla të sektorit agroushqimor. Mbetet për t’u verifikuar tregu. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Të ardhura më të mëdha për bashkinë 

Mundësi të ardhurash, përfitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, ndërmarrjet bujqësore private 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Zhvillimit Rural dhe 
Administrimit të Ujërave 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.2 PROGRAMI STRUKTURAT E SHËRBIMIT 

5.2.2 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ZHVILLIMI I KOMPLEKSEVE BLEGTORALE NË BUSHAT DHE VAU-DEJËS 

Përshkrimi i projektit Zhvillimi i dy ndërmarrjeve blegtorale të njësive Bushat e Vau-Dejës 

Rezultatet e pritshme 
Zhvillimi i punësimit në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë, rritja e përmirësimit cilësor të 

prodhimeve të këtij sektori 

Interesi publik 
Interesi privat 

Të ardhura më të mëdha për bashkinë 

Mundësi të ardhurash, përfitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, ndërmarrjet bujqësore dhe blegtorale private 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Zhvillimit Rural dhe 
Administrimit të Ujërave 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.2 PROGRAMI RRITJA E PRODHIMTARISË 

5.2.3 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ZHVILLIMI I PESHKIMIT DHE REZERVATEVE NË VAU-DEJËS 

Përshkrimi i projektit 
“Zhvillimi i njësive të rritjes së peshkut në Vau-Dejës” duke parë potencialin e lartë që paraqet liqeni 

dhe duke u bazuar në eksperiencat ekzistuese në territor. 

Rezultatet e pritshme 
Zhvillimi i punësimit në fushën e kultivimit të peshkut, rritja dhe përmirësimi cilësor i prodhimit të 
këtij sektori. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Të ardhura më të mëdha për bashkinë 

Mundësi të ardhurash, fitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, ndërmarrjet private të kultivimit të peshkut 

Projekte të ngjashme  

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Zhvillimit Rural dhe Administrimit 
të Ujërave 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.2 PROGRAMI RRITJA E PRODHIMTARISË 

5.2.4 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ZHVILLIMI I SERRAVE PËR KOPSHTARINË NË KOSMAÇ DHE NË FSHATRA TË TJERA TË BASHKISË 

Përshkrimi i projektit 

Kushtet klimatike dhe të tokës favorizojnë shumë kultivimin e perimeve në serë në të gjitha njësitë 

fushore të bashkisë Vau-Dejës. Duhen lokalizuar disa zona dhe të punohet me fermerët vendas duke i 

nxitur këto forma biznesi. Nëpërmjet A.ZH.B.R. duhet të përgatiten disa projekte konkurruese për 

kultivimin e perimeve në sera si dhe këta fermerë duhet të mbështeten me asistencë teknike. 

Rezultatet e pritshme 
 

Zhvillimi dhe shumëllojshmëria e prodhimit bujqësor, rritja e kushteve të punës, të ardhurave dhe 

fitimit; rritja dhe përmirësimi cilësor i prodhimeve të sektorit. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Të ardhura më të mëdha për bashkinë 

Mundësi të ardhurash, fitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori. 

Vlera e projektit 1 hektarë serrë kushton 1 milion lekë 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, ndërmarrjet bujqësore private 

Projekte të ngjashme  

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Zhvillimit Rural dhe Administrimit 
të Ujërave 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.2 PROGRAMI RRITJA E PRODHIMTARISË 

5.2.5 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ZHVILLIMI I BAXHOVE NË HAJMEL DHE VIG-MNELË 

Përshkrimi i projektit 
Realizimi i një strukture të prodhimit të produkteve të qumështit me funksion eksperimentues të 

teknikave të prodhimit, konservimit dhe ruajtjes në mbështetje të sipërmarrjeve lokale të sektorit. 

Rezultatet e pritshme 
Realizimi i një strukture të prodhimit të produkteve të qumështit me funksion eksperimentues të 

teknikave të prodhimit, konservimit dhe ruajtjes në mbështetje të sipërmarrjeve lokale të sektorit. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Të ardhura më të mëdha për bashkinë 

Mundësi të ardhurash, fitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori. 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, sipërmarrjet në këtë sektor. 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Zhvillimit Rural dhe 
Administrimit të Ujërave 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin. 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.2 PROGRAMI RRITJA E PRODHIMTARISË 

5.2.6 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ZHVILLIMI I VRESHTAVE NË HAJMEL ,BUSHAT, VAU-DEJËS, VIG –MNELË 

Përshkrimi i projektit 

Programi ka si synim dyfishimin e prodhimit të vreshtarisë në Hajmel, përveç organizimit të 

strukturave të reja të përpunimit (kantina). Të gjitha këto zona kanë kushte të favorshme për 

prodhim rrushi. Duhet të lokalizohen ngastrat duke marrë mendimin e fermerëve dhe duke i 

mbështetur ata me projekte konkurruese sipas mundësive. Sipërfaqet duhet të jenë gjithmonë të 

grupuara dhe të ketë mundësi instalimi të ujitjes me pika. Investimi është i madh prandaj duhet të 

programohet për një afat 10 vjeçar, duke pasur parasysh faktin që nga mbjellja deri në futjen në 

prodhim vreshta kërkon investim rreth 2 milionë lekë/ha. Objektivi duhet të jetë që në këto zona të 

arrihet një sipërfaqe gjithsej prej 250 ha vreshta, pra të mbillen çdo vit 15 ha 

Rezultatet e pritshme 

Kualifikimi i peizazhit bujqësor lokal, në kontrast me degradimin dhe ekspozimit ndaj rrezikut 

hidrogjeologjik të shpateve në kushtet  e paqëndrueshmërisë aktuale ose të mundshme. 

Zhvillimi dhe shumëllojshmëria e prodhimit lokal të verës, rritja e kushteve të punës, të ardhurave 

dhe fitimit; Rritja dhe përmirësimi cilësor i prodhimeve të sektorit. 

Interesi publik 
Interesi privat 

Të ardhura më të mëdha për bashkinë 

Mundësi të ardhurash, fitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori 

Vlera e projektit 
Duhet të theksohet se nga mbjellja deri në përdorimin e vreshtave për prodhimin, kërkohet një 
investim prej 2 milion lekë / ha (në Itali  rreth 30,000 euro / ha) 

Burime të mundshme 
financimi 
 

Bashkia, sipërmarrjet private të verës. 

Projekte të ngjashme Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave. 

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.2 PROGRAMI RRITJA E PRODHIMTARISË 

5.2.7 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 

ASISTENCË TEKNIKE E VEÇANTË PART-TIME ME SPECIALISTE TË PROFILIZUAR PËR DY ASETE ME 
RËNDËSI për bashkinë 
a) Kultivimi i perimeve në serra 
b) Kultivimi dhe teknologjia e përpunimit të rrushit 

Përshkrimi i projektit 

Niveli i lartë i teknologjisë që sot përdoret në sera dhe vreshta kërkon nivel më të specializuar teknik 

sesa ai që ekziston në bashkinë Vau-Dejës. Do të ishte shumë efikase që për dy vite ,dy specialistë të 

mirëfilltë të këtyre fushave të trajnonin gjatë vitit fermerët duke bërë secili nga rreth 15 takime në 

vit sipas afateve që do të përcaktojnë ata. Trajnimi duhet të jetë teoriko-praktik në ngastra pilot që 

do të caktohen nga vetë specialistet dhe duhet te realizohet edhe në bashkëpunim me Shkollën e 

Mesme Profesionale “Ndre Mjeda” në mënyrë qe këto trajnime të shërbejnë edhe si praktikë për 

profesionistët e ardhshëm duke u integruar me procesin mësimor. 

Rezultatet e pritshme Përmirësimi i aftësisë drejtuese bujqësore të sipërmarrjeve vendase 

Interesi publik 
Interesi privat 

Mundësi të ardhurash, fitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori 

Vlera e projektit Fondi i pagave prej 300.000 lekë në vit 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave në bashkëpunim me qendrën e 
transferimit të teknologjive bujqësore (Shkodër-Fushë Krujë) 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.2 PROGRAMI RRITJA E PRODHIMTARISË 

5.2.8 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 

ZBATIMI I PROJEKTIT PËR MBJELLJEN E 150 HA SHEGË NË ZONA KODRINORE, NË 6 FSHATRA ME 

NGA 25 HA NË BLLOK  

Përshkrimi i projektit 

Ky projekt është zhvilluar nga DBU Shkodër në bashkëpunim me K. Q Shkodër si pjesë e planit 

strategjik të zhvillimit të komunës Hajmel, financuar dhe mbështetur nga komuna Hajmel. Shega 

është një produkt me kërkesë të lartë për produkte të freskëta dhe të përpunuara. Ideja është që 

ky projekt të mund të realizohet në kuadrin e 15 vjetëve me një investim prej 10 ha në vit me një 

kosto prej 5.5 milion lekë në vit. 

Rezultatet e pritshme 

Kualifikimi i peizazhit bujqësor lokal, në kontrast me degradimin dhe ekspozimin ndaj rrezikut 

hidrogjeologjik të shpateve në kushtet e paqëndrueshmërisë aktuale ose të mundshme. 

Zhvillimi dhe shumëllojshmëria e prodhimit të verës vendase, rritja e kushteve të punës, të 

ardhura dhe fitime; rritja dhe përmirësimi cilësor i prodhimeve të sektorit 

Interesi publik 
Interesi privat 

Të ardhura më të mëdha për bashkinë 

Mundësi të ardhurash, fitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori 

Vlera e projektit 5,5 milionë lekë për 15 vjet 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, sipërmarrjet bujqësore private  

Projekte të ngjashme  

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave 

Prioriteti 
Afatmesëm – Afatgjatë Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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5 OBJEKTIVI BUJQËSIA DHE KULTIVIMI I PESHKUT 

5.2 PROGRAMI RRITJA E PRODHIMTARISË 

5.2.9 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
PARK BLETËSH NË SHLLAK DHE TEMAL  

Përshkrimi i projektit 

Zona e Shllakut dhe Temalit është mjaft e favorshme për prodhimin e mjaltit sepse klima lejon 
kultivimin natyror të shumë kulturave “melifere”, duke siguruar kështu lulëzim gjithëvjetor. 
Ekzistojnë dhjetëra kultura të ndryshme që lulëzojnë gjatë gjithë vitit. Njëkohësisht uji, i 
domosdoshëm për rritjen e bletëve, është prezent gjithmonë. Synohet të krijohet një “shoqatë 
bletërritësish” me 10 fermerë, 5 nga Shllaku dhe 5 nga Temali që do të bashkëpunojnë me 
shoqatën e bletërritësve të Qarkut Shkodër. Fillimisht duhet që bashkia të përzgjedhë 10 fermerë, 
të cilët trajnohen për 2-3 ditë pranë shkollës së mesme bujqësore Bushat. Pas trajnimit duhet të 
gjendet mënyra e pajisjes së çdo fermeri me nga dy zgjoje me bletë , duke krijuar një park bletësh 
fillimisht me këto 20 zgjoj dhe me objektiva të larta për shtimin e tyre. Shpenzimi për blerjen e 
zgjojeve mund të shkojë 400-500 mijë lekë; ndërsa shpenzimi për trajnim 100000 lekë. Trajnimi do 
të bëhet nga specialistë shoqate bletërritësish në Shkodër; në total shpenzimi është 600000 lekë. 

Rezultatet e pritshme 
Zhvillimi dhe shumëllojshmëria e prodhimeve agroushqimore vendase, rritja e kushteve të punës, 

të ardhurat dhe fitimet, rritja dhe përmirësimi cilësor i prodhimit në këtë sektor 

Interesi publik 
Interesi privat 

Të ardhura më të mëdha për bashkinë 

Mundësi të ardhurash, fitimi dhe punësimi për sipërmarrjet e këtij sektori 

Vlera e projektit Shpenzimi total është 600 000 lekë 

Burime financimi Bashkia, sipërmarrjet vendase 

Projekte të ngjashme   

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave 

Prioriteti 

Afatmesëm – Afatgjatë  

Raporte me Axhendën e OKB-së 2030 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme për prodhimin dhe konsumin 
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6 OBJEKTIVI ENERGJIA 

6.1 PROGRAMI ZHVILLIMI I PRODHIMIT TË ENERGJISË NGA BURIME TË RINOVUESHME 

6.1.1 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ZHVILLIMI I IMPIANTEVE PËR PRODHIMIN E ENERGJISË FOTOVOLTAIKE 

Përshkrimi i projektit 

Plani parashikon zhvillimin e iniciativave publike dhe private, edhe përmes tenderit publik për t’i 

dhënë privatëve me koncesion tokat publike apo pronat shtetërore në gjendje të degraduar dhe 

që janë jashtë përdorimit, për ndërtimin e impianteve për prodhimin e energjisë nga burime 

fotovoltaike me përmasa të vogla, të mesme dhe të mëdha për t’u vendosur përkatësisht në 

strukturat dhe / ose ndërtesat publike dhe private, zona industriale jashtë funksionit, gurore 

joproduktive, depozitimet e mbetjeve të ngurta urbane dhe zona që rezultojnë jo të përdorshme 

për bujqësi, në përputhje me cilësi të peizazhit të konteksteve lokale dhe funksioneve bujqësore 

të mundshme dhe ekzistuese. 

Rezultatet e pritshme 

Përmirësimi i furnizimit me energji të objekteve publike (shkolla, ndërtesave qeveritare) dhe 

private (ndërtesa civile dhe rezidenciale); reduktimi i prodhimit të CO2 për prodhimin e energjisë; 

reduktimin e ndotjes së mjedisit dhe konsumit të burimeve jo të rinovueshme. 

Interesa publike 
Interesa private 

Ulja e shpenzimeve të administratës publike, duke hequr kosto të energjisë nga ana e bizneseve 

dhe familjeve 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, sektori privat, financimi i projektit, sektori bankar. 

Projekte të ngjashme  

 
http://www.eraenergie.com/portfolio/centrale-fotovoltaica-99881-kwp/ 

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 
Ministria e Energjetikës 
Ministria Mjedisit 

Prioriteti 

Terma afatmesëm-afatgjatë Raporte me Axhendën OKB 2030  

Objektivi 11. Arritja e qyteteve dhe vendbanimeve të njerëzve gjithëpërfshirëse, të sigurta, 

jetëgjatë dhe të qëndrueshme 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit. 

  

http://www.eraenergie.com/portfolio/centrale-fotovoltaica-99881-kwp/
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6 OBJEKTIVI ENERGJIA 

6.1 PROGRAMI ZHVILLIMI I PRODHIMIT TË ENERGJISË NGA BURIME TË RINOVUESHME 

6.1.2 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 
ZHVILLIMI I IMPIANTEVE PËR PRODHIMIN E ENERGJISË SË BIOMASËS 

Përshkrimi i projektit 

Plani parashikon zhvillimin e iniciativave private dhe publike për realizimin e impianteve të 
prodhimit të energjisë elektrike nga biomasa e mbetjeve të prodhimit bujqësor, ose nga mbetjet 
prej fermave intensive (biogazi). Këto impiante do të jenë të lokalizuara në afërsi të njësive të 
prodhimit bujqësor dhe / ose industrial, duke parashikuar edhe shkëmbimin në vend dmth. pa hyrje 
të energjisë në rrjetin kombëtar. 

Rezultatet e pritshme 
Risultati attesi 

Përmirësimi i efikasitetit dhe pavarësisë energjetike të kompanive të sektorit të bujqësisë dhe 

blegtorisë 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostos së furnizimit me energji të bizneseve të sektorit primar 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, bizneset e sektorit, sektori bankar 

Projekte të ngjashme  

 
www.regione.piemonte.it/energia/dwd/buonePratiche/buonePratiche_024.pdf 

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 
Ministria e Energjetikës 
Ministria Mjedisit 

Prioriteti 

Terma afatmesëm-afatgjatë Raporte me Axhendën OKB 2030  

Objektivi 11. Arritja e qyteteve dhe vendbanimeve të njerëzve gjithëpërfshirëse, të sigurta, jetëgjatë 

dhe të qëndrueshme 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit 

  

file://UTS/Vau%20Dejës/02.%20FAZA%20II/1.%20RELACION/shqip/New%20folder/www.regione.piemonte.it/energia/dwd/buonePratiche/buonePratiche_024.pdf
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6 OBJEKTIVI ENERGJIA 

6.2 PROGRAMI DIFERENCIMI I PRODHIMIT TË ENERGJISË 

6.2.1 
EMËRTIMI I 

PROJEKTIT 

MODERNIZIM I LANDFILLIT TË BUSHATIT NËPËRMJET NDËRHYRJEVE PËR RIPËRDORIMIN, 

RICIKLIMIN, PRODHIMIN E BIOGAZIT DHE PYLLËZIMIN E KURORËS 

Përshkrimi i projektit 

Projekti parashikon ndërtimin e centraleve me biogaz për prodhimin e energjisë elektrike përmes 

tretjes anaerobe dhe kompostimin e mbetjeve të ngurta organike dhe të biomasës, që kur 

kombinohen me mbledhjen e diferencuar të mbetjeve të ngurta urbane do të sillnin një kontribut 

të rëndësishëm në arritjen e objektivave të Protokollit të Kiotos. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i efikasitetit dhe pavarësisë energjetike të kompanive të sektorit të bujqësisë dhe 

blegtorisë 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostos së furnizimit me energji të bizneseve të sektorit primar 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të mundshme 
financimi 

Bashkia, bizneset e sektorit, sektori bankar 

Projekte të ngjashme  

 

 
www.itctannoia.gov.it/FileJoomla/mat_ruvo/energia.pps 
http://www.centraledimanfredonia.it/impianto.html 

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 
Ministria Mjedisit 

Prioritete 

Terma afatmesëm-afatgjatë Raporte me Axhendën ONU 2030  

Objektivi 11. Arritja e qyteteve dhe vendbanimeve të njerëzve gjithëpërfshirëse, të sigurta, 

jetëgjatë dhe të qëndrueshme 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit  

  

file://UTS/Vau%20Dejës/02.%20FAZA%20II/1.%20RELACION/shqip/New%20folder/www.itctannoia.gov.it/FileJoomla/mat_ruvo/energia.pps
http://www.centraledimanfredonia.it/impianto.html
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6 OBJEKTIVI ENERGJIA 

6.2 PROGRAMI DIFERENCIMI I PRODHIMIT TË ENERGJISË 

6.2.2 
EMËRTIMI I 
PROJEKTIT 

PROGRAM PËR NXITJEN E REALIZIMIT TË IMPIANTEVE PËR VETËKONSUM ENERGJETIK 

Përshkrimi i projektit 

Plani parashikon zbatimin e një programi për nxitjen e rritjes së efiçencës energjetike te 
objekteve te pasurisë publike dhe atyre te ndërmarrjeve bujqësore dhe industriale si dhe të 
vetëkonsumit të atyre vendbanimeve dhe vendprodhimeve qe gjenden në zona të vështira për 
t’u arritur nga infrastruktura. Ky program i bashkuar me teknologjinë e akumulatorëve të 
energjisë (bateritë litium) mund të lejojë komunitetet qe të bëhet te vetëmjaftueshme në sajë 
të teknologjive për “magazinimin” dhe menaxhimin e prodhimit dhe kërkesës së ndryshueshme 
për energji elektrike. 

Rezultatet e pritshme 
Përmirësimi i efikasitetit dhe pavarësisë energjetike të kompanive të sektorit të bujqësisë dhe 

blegtorisë 

Interesa publike 
Interesa private 

Reduktimi i kostos së furnizimit me energji të bizneseve të sektorit primar 

Vlera e projektit Për tu vlerësuar. 

Burime të 
mundshme financimi 

Bashkia, bizneset e sektorit, sektori bankar 

Projekte të ngjashme  

 
http://www.ingridproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=199 

Institucione që 
lëshojnë lejet dhe 
licencat e nevojshme 

Ministria Mjedisit 

Prioritete 

Terma afatmesëm-afatgjatë  

Raporte me Axhendën ONU 2030  

Objektivi 11. Arritja e qyteteve dhe vendbanimeve të njerëzve gjithëpërfshirëse, të sigurta, 

jetëgjatë dhe të qëndrueshme 

Objektivi 12. Garantimi i modeleve të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit  

  

http://www.ingridproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=199
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Axhenda 2030: 

Axhenda 2030 për zhvilliminm e qëndrueshëm është një program veprimi për njerzit 

planet dhe begatinë e nënshkruar në shtator 2015 nga qeveritë e 193 vendeve anëtare 

të OKB-së. Ajo përfshin 17 objektiva për zhvillim të qëndrueshëm – Objektivat e 

zhvillimit të qëndrueshëm - në një program të madh të veprimit për një total prej 169 

'synime' ose pika. Nisja zyrtare e Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm përkoi me 

fillimin e vitit 2016, duke drejtuar botën në rrugën përpara gjatë 15 viteve të ardhshme: 

vendet, në fakt, janë zotuar për ti arritur deri në vitin 2030. 

Objektivat për zhvillimin ndjekin objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit (Millennium 

Development Goals) që i paraprinë atyre, dhe janë objektiva të përbashkëta të një 

sërë çështjesh të rëndësishme për zhvillim: luftën kundër varfërisë, fundin e urisë dhe 

ndryshimeve e klimatike, për të përmendur vetëm disa. "Objektivat e përbashkëta" do 

të thotë se ato zbatohen në të gjitha vendet dhe të gjithë individët: askush nuk është i 

përjashtuar, as nuk duhet të lihet prapa në rrugën e nevojshme për të çuar botën në 

rrugë të qëndrueshme. (http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf ) 

Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm: 

Objektivi 1: Dhënia fund e varfërisë në të gjitha format e saj; 

Objektivi 2: Dhënia fund e urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe ushqimi i përmirësuar 

dhe përmirësimi i promovimi i bujqësisë së qëndrueshme; 

Objektivi 3: Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqenies për të gjithë 

në të gjitha moshat; 

Objektivi 4: Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë si dhe promovimi 

i mundësive të nxënit gjatë gjithë jetës për të gjithë; 

Objektivi 5: Arritja e barazisë gjinore dhe emancipimi i grave dhe vajzave. 

Objektivi 6: Sigurimi i disponueshmërisë dhe menaxhimit të qëndrueshëm të ujit dhe 

kanalizimeve për të gjithë; 

Objektivi 7: Sigurimi i aksesit për energji të përballueshme, të besueshme, të 

qëndrueshme dhe moderne për të gjithë; 

Objektivi 8. Nxitja e një rritje ekonomike jetëgjatë, gjithëpërfshirëse dhe të 

qëndrueshme, një punësim i plotë e produktiv dhe një punë të denjë për të gjithë. 

Objektivi 9: Ndërtimi i një infrastrukture elastike dhe promovimi i risive dhe një 

industrializim i drejtë, i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. 

Objektivi 10. Zvogëlimi i pabarazisë brenda dhe ndërmjet kombetve. 

Objektivi 11: Bërja e qyteteve dhe e vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirës, të 

sigurte, jetëgjatë dhe të qëndrueshëm 

Objektivi 12: Të garantohet modele të qëndrueshëm prodhimi dhe konsumi. 

Objektivi 13: Marrja e veprime urgjente për të luftuar ndryshimet klimatike dhe ndikimin 

e saj; 

Objektivi 14: Konservimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i oqeaneve, deteve dhe 

burimeve detare për zhvillim të qëndrueshëm 

http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
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Objektivi 15: Mbrojtja, rivendosja dhe promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të 

ekosistemeve tokësore, menaxhimi i qëndrueshme i pyjeve, luftimi i thatësirës, ndalimi 

i përmbytjes e degradimin të tokës dhe ndalimi i  humbjes së biodiversitetit; 

Objektivi 16: Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të 

qëndrueshëm, ofrimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve 

efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; 

Objektivi 17: Forcimi i mjeteve të zbatimit dhe rivitalizimit të partneritetit global për 

zhvillim të qëndrueshëm. 


