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I. HYRJE   

Koha dhe vendi: 

21 Shkurt, 2017, Hotel “Abi”, Prizren, Kosove* 

Pjesëmarrësit 

Struktura e pjesëmarrësve në takimin e 16-të te Grupit të aktorëve te rajonit ndërkufitar Sharra  

ishin 26 anëtarë, përfaqësues nga institucionet e qeverisjes lokale dhe qendrore, nga sektori i 

OJQ-ve dhe nga sektori i biznesit, stafi SWG-se nga  Zyra Qendrore dhe stafi i ZMP-se Sharra. 

Takimi u organizua dhe u drejtua nga stafi SWG Zyra Qendrore dhe ZMP-se Sharra 

Lista e plote e pjesëmarrësve mund te gjendet: . 

 

Shtojca 1 : Lista e pjesëmarrësve ne takimin e 16th Sharra SHG 21.02.2017 

 

 

II. PROGRAMI I TAKIMIT: 

PROGRAMI 
 

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

z. Flamur Sylejmani, Nen- president i Grupit  “Sharra”  
znj. Ariola Domi, nen- presidente i grupit  “Sharra”  
z. Emrullah Spahiu, Koordinator  Rajonal për rajonin nder-kufitar  “Sharra”  

 
10:10 – 10:20  Prezantim i programit 
 

znj. Bojana Jovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar “Sharra”  
 

10:20 – 11:30  Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me zbatimin e 
ABDA ne Rajonin ndërkufitar “Sharra” për periudhën Janar- Prill 2017 

 Përmbledhje dhe prezantimi i aktiviteteve brenda projektit ABDA; 
- Mbështetje dhe ndihma e SWG/ZMP-se për aktoret rajonal ne lidhje me 

thirrjet te hapura be rajonin ndërkufitar Sharra, me vështrim ne IPA CBC 
- Takimet e Grupit te Aktorëve ne kuadër te ABDA-se 
- Vizibiliteti i veprimeve  

                                                           
* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo 

declaration of independence. 
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z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për rajonin nder-kufitar  “Sharra” Region  
 

11:50 – 12:30  Aktivitetet “Njerëzit për Njerëzit” ne rajonin nder-kufitar “Sharra”  
Elaborimi i eventeve “Njerëzit për Njerëzit”  te përfunduara dhe te ardhshme ne 
rajonin nder-kufitar  "Sharra" ne periudhën Dhjetor 2016 – Shkurt 2017 
 
- Regional Youth Entrepreneurship Fair 
- Rural Tourism Fair in Prizren 
- Mapping touristic destinations in Zupa 

 

z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për rajonin nder-kufitar  “Sharra” Region  
znj. Bojana Jovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar “Sharra 
 

12:30 – 12:50    Pauze Kafe   
 
 
12:50 – 13:20 Sesion informues rreth rezultateve nga Thirrja se dytë të Skemës së Grantit 

ABD brenda projektit LEIWW  
 

znj. Bojana Jovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar “Sharra 
 

13:20 – 13:30  Konkluzione 
 

13:30 – 15:00 Dreka  
                 

Përfundim i takimit   

 

 

 
III. MINUTAT TE TAKIMIT  

 

Takimi i rregullt i 16-te i Grupit te aktoreve synon prezantimin e aktiviteteve ne vazhdimësi dhe 

aktivitetet te ardhshme në lidhje me implementimin e qasjes se programit te ABD-se në rajonin 

ndërkufitar Sharrës, përditësim mbi zhvillimet e reja në rajon dhe informacion në lidhje me 

aktivitetet e parapara në kuadër të projektit "Nxitja e bashkëpunimi rajonale dhe zhvillimi i 

balancuar territorial i vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE ", me 

fokus kryesor në rezultatet nga thirrja e dytë të skemës së Garantëve te ABD në rajonin e 

Sharrës dhe aktivitetet Njerëz-tek-Njerëzit raport mbi ngjarjet e realizuara, si dhe ngjarjet e 

ardhshme në rajon. 

Temat për këtë takim do të jenë si më poshtë: 
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 Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me zbatimin e ABDA ne 

Rajonin nder-kufitar te Sharrës për periudhën Janar- Prill 2017;   

 Aktivitetet “Njerëzit për Njerëzit” ne rajonin nder-kufitar “Sharra” 

Përmbledhje te eventeve “Njerëzit për Njerëzit”  te përfunduara dhe te ardhshme ne 

rajonin nder-kufitar  "Sharra" ne periudhën Dhjetor 2016 – Shkurt 2017; 

 Sesion informues rreth Thirrjes se dytë të Skemës së Garantit ABD brenda projektit 

LEIWW dhe mundësitë për Thirrje të Dytë. 

 

Procesverbali 

 

Takimi u hap me një fjalim përshëndetës nga Koordinatori Rajonal Z. Emrullah Spahiu, në emër 

të zyrës ZMP-se në "Sharrë". Ai i përshëndeti të pranishmit dhe i falënderoi për pjesëmarrjen e 

tyre. Ai theksoi rëndësinë e takimeve të rregullta aktorët grupit dhe rëndësinë e rolit aktiv të 

palëve me interes në iniciativave dhe aktiviteteve rajonale. Ai kërkoi të pranishmit për të 

prezantuar veten një nga një, pasi ka pasur disa anëtarë të rinj potencial të SHG që janë ftuar 

për takimin. 

Pas fjalimit hyrës, znj Bojana Jovanovska, Menaxhere Regjionale e rajonit ndërkufitar te 

"Sharrës", prezantoi në detaje programin e takimit, duke u fokusuar në çdo seancë dhe çështjet 

që do të diskutohen. 

 

Sesioni I 

Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me zbatimin e ABDA ne 

Rajonin nder-kufitar te Sharrës për periudhën Janar- Prill 2017 

 
Gjatë kësaj seance Koordinatorja Rajonale theksoi rëndësinë e zhvillimit të integruar ekonomik 

si një platformë për bashkëpunim në mes të popullatës lokale, sektorit të biznesit, komunitetit 

dhe komunitetit rural, fermerëve në rajonin ndërkufitar të Sharrës, duke organizuar veprime të 

përbashkëta, shkëmbimin e informacionit mbi burimet dhe marketingun e ofertave të 

përbashkëta. 

Theksi i diskutimit në këtë seancë ka qenë në thirrjeve e ardhshme për projekt propozime në 

rajonin ndërkufitar "Sharrës", me një vështrim të IPA CBC. Në këtë kontekst, u përmend 



 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                 The project is financed by the European Union  

mundësitë për thirrjen e hapur për IPA CBC t në rajon, si dhe thirrjen brenda Bashkëpunimi 

ndërkufitar Programi Shqipëri-Kosovë* në kuadër të Instrumentit të Para-Anëtarësimit (IPA II) 

2014- vitin 2020. 

Njëri nga anëtarët e grupit, Z. Gentian Palushi, ka deklaruar se organizata e tij ka disa vështirësi 

me regjistrimin në PADOR, e cila është e detyrueshme për aplikuesit. Ai kërkoi për ndonjë 

këshilla nga anëtarët të cilët tashmë janë të regjistruara. 

Si pjesë e kësaj seance, z Damjan Surlevski, Menaxher i Projektit i projektit të BE-së "Nxitja e 

bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial të vendeve të Ballkanit Perëndimor 

në procesin drejt integrimit në BE", dha një prezantim mbi strukturën dhe aktivitetet kryesore të 

projektit dhe një pasqyrë e qasjes se ABD ne përgjithësi. 

Znj Dubravka Gjilas nga Instituti i Zhvillimit të Komunitetit bëri një prezantim të shkurtër mbi 

projektin e Fermës familjare duke sqaruar se organizata ka filluar me në tetor 2016 dhe do të 

zbatohet deri në shtator, 2017. Prezantimi u pasua me pyetje nga pjesëmarrësit në lidhje me 

zbatimin e projektit. 

Në fund të seancës, znj Bojana Jovanovska paraqiti mundësinë për organizimin e trajnimeve 

për ngritjen e kapaciteteve për pjesëtarët e Grupit te aktoreve, si dhe të fondet të skemës së 

ABD Grant. Organizimi i këtij trajnimi është mbështetur nga FAO dhe do të përfshijnë 

pjesëmarrës nga të dy rajonet ndërkufitare: Sharrë dhe Prespës. Trajnimi do të organizohet në 

fund të prillit, 2017, dhe do të ketë një thirrje e hapur për pjesëmarrje gjatë muajit mars, 2017. 

Qëllimi kryesor i trajnimit do të jetë hyrje në zinxhirët e vlerave dhe paraqitjen e praktikave të 

mira për drejtimin dhe zhvillimin e bizneseve. Prandaj, trajnimi është menduar kryesisht për 

sektorin e biznesit, si dhe organizatat dhe institucionet që mbështesin zhvillimin e bizneseve në 

zonat rurale. 

 

      Sesioni II 

 Aktivitetet “Njerëzit për Njerëzit” ne rajonin nder-kufitar “Sharra” 

 

Pjesa e parë e prezantimit nga z Emrullah Spahiu është fokusuar në informimin e palëve të 

interesuara në lidhje me aktivitetet te mbështetura Njerëz tek Njerëz ngjarje tashmë të 

mbështetur, por edhe për ngjarjet e ardhshme në rajonin ndërkufitar Sharrës. Gjatë kësaj 
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periudhe, nga dhjetori 2016 deri në shkurt 2017, u organizua " Panairi Rajonal i gastronomisë", 

në 8 Dhjetor, 2016 në Shtërpcës, Kosovës * dhe "Panairin Rajonal i te rinjve Ndërmarrës", e cila 

u mbajt më 21 Dhjetor, 2016 në Kukës, Shqipëri. 

 

Ky sesion ka vazhduar me paraqitjen e tjera të projekteve te miratuara paraprakisht. Prezantimi 

u fokusua në procesin e aplikimit për subvencione lokale brenda programit Njerëz tek Njerëz , 

nga futja në atë se si i gjithë procesi duhet të ndiqet dhe të cilat janë afatet që duhen respektuar 

nga aplikantët. Theksi është dhënë në raportimin financiar dhe procedurave përkatëse. 

Si një nga ngjarje e ardhshme në kuadër të programit Njerëz-tek-Njerëz, Z. Bekim Bytyqi, 

përfaqësues i Sharrit Eko Tour dha një përshkrim të shkurtër të panairin e planifikuar ne rajon 

"Panairin e Turizmit Rural", e cila do të organizohet në 26 shkurt 2017 në Prizren, Kosovë *.  

Ai i njoftoi të pranishmit se ata janë duke punuar në organizimin e ngjarjes dhe ftoi të gjithë 

anëtarët e Grupit të vizituar Prizrenin dhe Panairi në fund të javës. 

Një tjetër ngjarje Njerëzit-to-Popullit është konferenca rajonale "Piketimi i destinacioneve 

turistike në rajonin e Zhupes", të cilat do të organizohen nga OJQ Agro RED Gold në periudhën 

11-12 mars, 2017 në Zhupë, Kosovë *. 

Z. Gentian Palushi, drejtor i OJQ-Alb-Aid nga Kukës, Shqipëria, shprehu mirënjohjen e tij për 

mbështetjen e dhënë nga ana e SWG-ja për organizimin e ngjarjes rajonale "Kukes Handcraft 

Fair", si dhe mirëkuptimin dhe ndihmën e dhënë nga stafi i ZMP dhe SWG-se. 

 

Sesioni III 

 
Sesion informues rreth Thirrjes se dytë të Skemës së Garantit ABD brenda projektit 

LEIWW dhe mundësitë për Thirrje të Dytë 

 

Në seancën e katërt, znj Bojana Jovanovska ka paraqitur disa të dhëna jo zyrtare statistikore 

lidhur me procesin e aplikimit për thirrjen e dytë të skemës së ABD Grante në rajonin ndërkufitar 

të Sharrës. Ajo i dha hap pas hapi shpjegim të gjithë procesit të vlerësimit të kërkesave të 

paraqitura, duke filluar nga 1 Analiza, Analiza 2, në - kontrollin vend dhe vendimin përfundimtar. 

Ajo ka deklaruar se pritet që procesi i vlerësimit të përfundojë deri në fund të Shkurtit, 2017, 
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ndërsa aplikantët do të informohen për rezultatet në fillim të Marsit, 2017. Pritet që nënshkrimi 

zyrtar i kontratave të grantit te  realizohet  nga mesi i muajit Mars, 2017. 

 

Ajo paraqiti disa shifra në lidhje me aplikimet e projekteve, theksohet se pritshmëri ne thirrjen e 

dytë në rajonin ndërkufitar të Sharrës janë arritur. Në total ishin katërmbëdhjetë aplikime (14) të 

projektit të paraqitura, nga të cilat njëmbëdhjetë aplikime (11) projekte nga Kosova *, dy (2) nga 

Shqipëria dhe një (1) nga Maqedonia. Ajo i dha një pasqyrë të gjendjes aktuale të procesit të 

vlerësimit, me dhjetë aplikime (10) të projekteve të cilat janë ende në konkurrim. Ajo gjithashtu 

deklaroi se kontrolli ne -vend tashmë është duke u zhvilluar dhe rezultatet përfundimtare ë 

shpejti  do të publikohen. 

 

Konkluzione dhe aktivitete te Ardhshme  

Ne sesionin e fundit janë nxjerr këto konkluzione;  

 

 ZMP-ja e Sharrës dhe SWG shërbejnë dhe do të vazhdojë të shërbejë si një pikë 

informacioni, ku anëtarët e grupit (SHG) do të marrin informacionin e nevojshëm për 

thirrje të reja për propozime dhe programet. Ata do të vazhdojnë të mbështesin 

përgatitjen e aplikimeve për thirrje të ndryshme për propozime dhe do të japin 

informacion mbi partnerët e mundshëm për programet aktive IPA CBC në rajon dhe 

thirrje të tjera të hapura; 

 Afati I fundit për dorëzim te dokumenteve te raportit për aktivitete Njerëz për Njerëz 

duhet te respektohet ne përpikëri, bazuar ne kontrate dhe afatet te dalura nga kjo 

kontrate; 

 Dy ngjarje rajonale ne kuadër te aktiviteteve Njerëz tek Njerëz do te organizohen ne 

periudhën e ardhshme e ato janë “Panairi I Turizmit Rural” I cili organizohet nga Sharri 

Eco TOUR me 26 Shkurt, dhe konferenca “ Piketimi i destinacioneve turistike ne rajonin 

Zhupës” e cila do te organizohet nga NGO Agro Red Gold me 11-12 Mars, 2017 ne 

Prizren, Zupa, Kosove; 

 Anëtarët e grupit (SHG) shprehën interesin e tyre në organizimin e një vizitë në rajonet e 

tjera më të zhvilluara ndërkufitare, për të fituar më shumë njohuri në lidhje me përvojën e 

tyre në krijimin dhe zhvillimin e një bashkëpunimi të suksesshëm ndërkufitar; 
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 Një përfaqësues i Shoqatës Ekologjike të Maqedonisë njoftoi se Shoqata është 

vazhdimisht aktive në përpjekjet për shpalljen e Sharrës si pjesë e parkut Kombëtar për 

anën e Maqedonisë, për këtë arsye kanë në plan të organizojë një konferencë trajtimin e 

kësaj çështje në fillim të muajit maj, 2017 dhe ka kërkuar mbështetje nga SWG-ja dhe 

palëve të interesuara, veçanërisht në përhapjen e informacionit mbi aktivitetet e tyre. 

SWG-se do të mbetet në kontakt të ngushtë me Shoqatën në lidhje me aktivitetet e tyre 

në këtë çështje; 

 Pritet procesi i vlerësimit të aplikimeve skemës ABD Granteve të jetë e plotë deri në fund 

të shkurtit, 2017, ndërsa aplikantët do të informohen për rezultatet në fillim të marsit, 

2017. Pritet që nënshkrimi zyrtar i grantit kontratat me përfituesve të realizohen fundit 

nga mesi i marsit, 2017; 

 Është sugjeruar se takimi i ardhshëm grupi i të interesuarve për rajonin ndërkufitar të 

"Sharrës" mund të organizohen në Komunën e Jegunovcës, Maqedoni. 

 

 
 
 

Pregaditur nga: 

Emrullah Spahiu 

Regional Coordinator of “Sharra” Cross-border Region 

 

Bojana Jovanovska 
Regional Manager of “Sharra” Cross-border Region 


