
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Proçesverbal i Takimit të 16-të të Grupit të Aktorëve 
 për 

Rajonin Ndërkufitar “Prespa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

24 Shkurt 2017, Hotel “Milenium Palace”, Ohër,  

Republika e Maqedonisë 



 

 

 

Pjesëmarrësit në takim:  

Struktura e pjesëmarrësve në takimin e 16-të të Grupit të Aktorëve për rajonin 
ndërkufitar “Prespa” ka përfshirë 35 pjesëmarrës nga Rajoni i Prespës. Takimi u 
organizua dhe u lehtësua nga Stafi i Njësise së Menaxhimit të Projektit me 
asistencën e Presidentes dhe Zëvendës-Presidentit të Grupit të Palëve të 
interesuara për rajonin ndërkufitar “Prespa”.  
 

Lista e plotë e pjesëmarrësve dhe detaje për kontaktet e tyre mund të gjenden në:  
ANNEX 1: Lista e pjesëmarrësve të takimit të 16-të të grupit të aktorëve për rajonin 
ndërkufitar “Prespa” 24.02.2017 
ANNEX 2: PPP_Prespa arritjet dhe rezultatet Dhjetor 2016 – Shkurt 2017 

 

Programi i takimit: 

Takimit i 16-të i Grupit të Aktorëve Për Rajonin Ndërkufitar “Prespa” 
 
10:00 – 10:30  Mbërritja e pjesëmarrësve dhe takimi i mirëseardhjes 
 
10:30 – 10:45  Fjalimi i mirëseardhjes  
                                 H.E. Stojan Karajanov, Ambasador i Republikës së Maqedonisë      
                                 në Republikën e Shqipërisë 
                                 Znj. Viola Bogdani, Presidente e Grupit të Aktorëve për Rajonin  
                                 “Prespa” 
                                 Z. Naume Tashovski, Zëvendës President i Grupit të Aktorëve  
                                 për Rajonin “Prespa” 
                                 Z. Damjan Surlevski, Menaxher i Projektit të SWG 
 
10:45 – 10:50  Prezantimi i programit 
                                Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rajonale për Rajonin  
                                Ndërkufitar “Prespa”  
 
11:50 – 11:10  Përmbledhje e aktiviteteve në kuadër të projektit të BE-së 

"Nxitja e bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar 
territorial të vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin 
drejt integrimit në BE"                                    

 Z. Damjan Surlevski, Menaxher i Projektit të SWG 
 
11:10 – 11:40 Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet e ardhshme në lidhje 

me zbatimin e ABDA në Rajonin Nderkufitar “Prespa” 
(periudha Dhjetor 2016 – Shkurt 2017) 
Diskutimi rreth thirrjeve për projekt propozime të ardhshme dhe 
të përfunduara në rajonin ndërkufitar "Prespa" dhe një 
përmbledhje e IPA CBC 



 

 

                                Znj. Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për Rajonin   
                                Ndërkufitar “Prespa” 
 
11:40 – 12:00  Pushim kafe 
 
12:00 – 12:30         Diskutim rreth zbatimit të aktiviteteve të ardhshme “Njerëzit 
për Njerëzit” në rajonin Ndërkufitar “Prespa” 
                     Përmbledhje e aktiviteve të para aprovuara “Njerëzit për  
                               Njerëzit”: 
                               - Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të mbetjeve në rajonin    
                               ndërkufitar të Prespës 
                               - Kampi në natyrë Lagadin 
                               - Kooperativat bujqësore në rajonin e Prespës  
                               Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rajonale për Rajonin    
                               Ndërkufitar “Prespa”   
 
12:30 – 13:00       Sesion informues rreth arritjeve të Thirrjes së Dytë të Skemës 
së Grantit ABD brenda projektit LEIWW  
                              Znj. Bojana Jovanovska, Menaxhere Rajonale për Rajonin  
                              Ndërkufitar “Prespa” 
 
13:00 – 13:30       Konkluzionet dhe aktivitetet e ardhshme 
 
13:30 – 15:00       Dreka 
 
15:00                    Kthimi 
 
 
 

Proçesverbali i takimit 

Takimi filloi me fjalën përshëndetëse të Presidentes dhe Zëvendës-Presidentit të 
grupit të palëve të interesuara për rajonin ndërkufitar të Prespës, Znj. Viola Bogdani 
dhe Z. Naumin Tashovski. Ata përshëndetën të pranishmit dhe shprehën kënaqësinë 
për praninë e konsiderueshme të aktorëve në takimin e 16-të të grupit palëve të 
interesuara. Përveç kësaj, ata theksuan rëndësinë e këtyre takimeve dhe konfirmuar 
intensifikimin e bashkëpunimit mes aktorëve në rajonin e Prespës nëpërmjet 
organizimit të aktiviteteve të ndryshme dhe ngjarjeve të përbashkëta të mbështetura 
nga programi Njerëzit për Njerëzit. 
 
Në emër të Ambasadës Maqedonase në Shqipëri foli H.E. Stojan Karajanov, 
Ambasador i Republikës së Maqedonisë në Republikën e Shqipërisë i cili 
përshëndeti pjesëmarësit dhe konfirmoi vlerën e madhe të këtyre takimeve, 
aktiviteteve, dhe punën e bërë nga grupi i aktorëve në rajonin e Prespës. Ai shprehu 
mbështetjen maksimale të Ambasadës së Maqedonisë për bashkëpunim në të 
ardhmen me grupin e aktorëve në rajonin e Prespës dhe organizimin e aktiviteteve 
të ndryshme ndërkufitare. 



 

 

Gjithashtu, Menaxheri i Projektit SWG, Z. Damjan Surlevski përshëndeti të 
pranishmit për prezencën e tyre dhe uroi një bashkëpunim të frytshëm me të gjithë 
aktorët. 
                                                                                                                                                                
Pas fjalimit të mirëseardhjes Znj. Bojana Jovanovska Menaxhere Rajonale për 
rajonin ndërkufitar "Prespa” prezantoi në detaje programin e takimit, duke u 
përqëndruar në çdo seancë dhe çështjeve për tu trajtuar.  
 
 

Sesioni 1 
 

Përmbledhje e aktiviteteve në kuadër të projektit të BE-së "Nxitja e 
bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial të vendeve të 

Ballkanit Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE" 
 

 
Seanca filloi me prezantimin e Z. Damjan Surlevski, Menaxher i Projektit SWG, i cili 
bëri një pasqyrim të përgjithshëm të aktiviteteve të kryera dhe arritjeve në kuadër të 
projektit të BE-së "Nxitja e bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial 
të vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE". Prezantimi u 
fokusuar në lehtësimin e zhvillimit ekonomik në rajonet ndërkufitare të targetuara   
përmes dialogut të vazhdueshëm, mbështetjen dhe bashkëpunimin ndërmjet 
aktorëve, mbështetjen për diskutime politike dhe politikash mbi çështjet e bujqësisë 
dhe të zhvillimit rural dhe informimin rreth progresit të punës së realizuar në tre 
rajonet e tjera ndërkufitare të "Pçinja", "Neretva" dhe "Prokletije". Duke përfunduar 
prezantimin Z. Surlevski theksoi rëndësinë e zhvillimit të integruar ekonomik si një 
platformë për bashkëpunim mes popullatës lokale, sektorit të biznesit, komunitetit të 
fermerëve dhe komunitetit rural të aktorëve në rajonin ndërkufitar të Prespës, duke 
organizuar veprime të përbashkëta, shkëmbim informacioni mbi burimet dhe 
marketingun e ofertave të përbashkëta. 
 
 

Sesioni 2 
 

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

Rajonin Ndërkufitar “Prespa” (periudha Dhjetor 2016 – Shkurt 2017) 
Diskutimi rreth thirrjeve për projekt propozime të ardhshme dhe të 

përfunduara në rajonin ndërkufitar "Prespa" dhe një përmbledhje e IPA CBC 
 

Sesioni filloi me prezantimin e Znj. Etleva Thimo Koordinatore Rajonale për rajonin 
ndërkufitar "Prespa", e cila bëri një prezantim ku pasqyroi aktivitetet e kryera dhe 
arritjet e përgjithshme të zbatimit ABDA për periudhën Dhjetor 2016 – Shkurt 2017. 
Prezantimi u fokusua në ecurinë dhe detajet e veprimeve të ndërmarra në tre 
mujorin e fundit, arritjeve të përgjithshme, informimin për mbështetjen dhe 
konsulencën e grupit të palëve të interesuara në përgatitjen e projekt propozimeve. 



 

 

Gjithashtu gjatë prezantimit u dha një përmbledhje rreth thirrjes IPA CBC Shqipëri-
Maqedoni 2014-2020. Në këtë kontekst, Zyra për Menaxhimin e projektit lehtësoi 
procesin e zhvillimit të projekt propozimeve dhe mundësoi mbështetje për krijimin e 
partnetriteteve për pesë projekt aplikimeve të dorëzuara nga antarët e grupit të 
palëve të interesuara Prespa, tre prej të cilëve janë para përzgjedhur gjatë fazës së 
parë të projekt vlerësimit.  
 
Sesioni i dytë u mbyll me një diskutim të hapur dhe ide për aktivitete të ardhshme në 
rajonin e Prespës. 
 
Gjatë diskutimit në lidhje me aktivitete të ardhshme, nën mbështetjen  e programit 
Njerëzit për Njerëzit u propozua organizimi i një panairi tradicional në Pogradec për 
promovimin e produkteve rajonale dhe mbështetjen e mundshme të aktivitetit vjetor 
"Dita e Liqenit të Ohrit" promovues i vlerave të trashëgimisë  të Rajonit. 
 
Në vazhdim, drejtore ekzekutive e PONT Znj. Mirjam de Koning bëri një prezantim të 
shkurtër të qasjes PONT dhe programit në rajonin e Prespës. Kështu, ajo theksoi se 
ΡΟΝΤ është themeluar në vitin 2015 me financim nga Fondacioni MAVA dhe 
Ministrisë Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ), e cila është 
duke punuar nëpërmjet KfW për të mbështetur nevojat mjedisore në rritje të rajonit 
Prespa-Ohër dhe për t'iu përgjigjur mungesës së financimit të mjaftueshëm. Si një 
fond konservues, PONT do të jetë në gjendje të sigurojë financim afatgjatë të 
qëndrueshëm për parqet kombëtare të rajonit dhe organizatave lokale. Fillimisht 
PONT do të fokusohet në financimin në basenin e liqeneve të Prespës, duke 
përfshirë gjashtë zonat e mbrojtura përreth. Grupet e interesit janë të mirëpritur të 
kontaktojnë drejtoren ekzekutive ose të vizitojnë webpage zyrtar www.pont.org për 
informata më të hollësishme. 
 
Në fund të seancës, znj Bojana Jovanovska paraqiti mundësinë për organizimin e 
trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve për pjesëtarët e grupit te aktorëve, si dhe të 
fondit 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. Kështu, trajnimi i drejtohet kryesisht sektorit të biznesit, si edhe 
organizatave dhe institucionet që mbështesin zhvillimin e bizneseve në zonat rurale. 
 
Gjithashtu, Njësia për Menaxhimin e Projektit dhe SWG do të vazhdojnë të 
shërbejnë si një pikë informuese ku antarë të grupit të palëve të interesuara do të 
marrin informacionin e nevojshëm për programe dhe thirrje për aplikime të reja. 
Faqja zyrtare aktive e internetit, faqja e Facebook për rajonin ndërkufitar Prespa do 
të pasurohen me informacion relevant me qëllim rritjen e vizibilitetit dhe promovimin 
e punës të grupit të palëve të interesuara në rajon. Gjithashtu antarët e grupit të 
palëve të interesuara u inkurajuan të dërgojnë informacione relevante tek Njësia për 
Menaxhimin e Projektit me qëllim ndarjen dhe rritjen e ndërgjegjësimit për veprime 
dhe aktivitete të zbatuara në rajon. Njësia për Menaxhimin e Projektit do të vazhdojë 



 

 

të mbështesë përgatitjen e aplikimeve për thirrje të ndryshme si edhe do lehtësojë 
partneritete të mundshme për thirrje aktive të programeve IPA CBC në rajon. 
Gjithashtu, Njësia për Menaxhimin e Projektit do të vazhdojë të targetojë dhe 
lehtësojë rrjetëzimin midis palëve të interesuara publike dhe private për të aplikuar 
në thirrjen e mësipërime si edhe në thirrje të tjera të ndryshme. 
 
 

Sesioni 3 

Diskutim rreth zbatimit të aktiviteteve të ardhshme “Njerëzit për Njerëzit” në 
rajonin Ndërkufitar “Prespa” 

 

Sesioni filloi me prezantimin e Znj. Bojana Jovanovska Menaxhere Rajonale për 

rajonin ndërkufitar "Prespa”, e cila bëri një prezantim ku pasqyroi organizimin e 

aktivitetetve të ardhshme Njerëzit për Njerëzit deri në fund të kësaj faze të projektit. 

Gjatë prezantimit të saj, ajo falënderoi të gjithë partnerët e përfshirë për organizimin 

e aktiviteteve dhe ftoi organizatorët për një prezantim të shkurtër rreth organizimit 

dhe rezultatet e eventeve. 

Në emër të JKP “Proleter”, Z. Naume Tashovski bëri një prezantim në lidhje me 

organizimin e eventit Njerëzit për Njerëzit “Përmirësimi i menaxhimit të sistemeve të 

mbetjeve në rajonin ndërkufitar të Prespës”, i planifikuar për tu organizuar në datën 6 

Mars 2017. Ai theksoi se ky event do të nxisë realizimin e qëllimeve strategjike në 

rajonin ndërkufitar të Prespës, në drejtim të rritjes së bashkëpunimit në fushën e 

menaxhimit të mbetjeve, bujqësisë organike, turizmin si edhe inkurajon përfitime 

ekonomike dhe mjedisore për popullsinë lokale në rajonin ndërkufitar. 

Lidhur me aktivitetin e miratuar paraprakisht të "Kooperativave Bujqësore në rajonin 

e Prespës - Workshop", Znj Bojana Jovanovska informoi palët e interesuara se 

aktiviteti do të zhvillohet në Resnjë Maqedoni në datën 3 Mars 2017 dhe siç është 

rënë dakord, stafi i SWG do të mbështesë organizimin e aktivitetit, veçanërisht në 

lidhje me çështjet e logjistikës. Aktiviteti është planifikuar të organizohet në 

bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë Korçë dhe Bashkinë e Resnjës. 

Ky event do të jetë veçanërisht i rëndësishëm për stafin e Drejtorisë së Bujqësisë të 

rajonit të Korçës për të zhvilluar dhe ndarë njohuri, por gjithashtu do të ndihmojë 

fermerët për të krijuar bashkëpunim të mundshëm dhe shkëmbimin e eksperiencave. 

Seanca u mbyll me prezantimin shkurtër të Znj. Ilina Arsova për organizimin e 

"Kampi në natyrë Lagadin" në Ohër, planifikuar të organizohet në partneritet me 

Parkun Kombëtar të Prespës në 3 - 5 mars, 2017. "Kampin në natyrë Lagadin" në 

Ohër, është një aktivitet edukativ për 15-20 fëmijë të vegjël të moshës 14-16 vjec me 

qëllimin kryesor për të mësuar dhe praktikuar aftësitë në natyrë dhe mal sipas 

parimeve mjedisore në rajonin ndërkufitar të Prespës. 



 

 

Sesioni 4 

Sesion informues rreth arritjeve të Thirrjes së Dytë të Skemës së Grantit ABD 

brenda projektit LEIWW 

 

Në seancën e pestë, Znj. Bojana Jovanovska prezantoi disa të dhëna statistikore jo 
zyrtare në lidhje me proçesin e aplikimit për thirrjen e dytë të skemës së Grantit ABD 
në rajonin ndërkufitar të Prespës. Ajo i dha shpjegim hap pas hapi të gjithë procesit 
të vlerësimit të aplikimeve të paraqitura, duke filluar nga Analiza 1, Analiza 2, 
kontrollin në vend dhe vendimin përfundimtar. Ajo deklaroi se pritet që proçesi i 
vlerësimit të përfundojë deri në fund të Shkurtit, 2017, ndërsa aplikantët do të 
informohen për rezultatet në fillim të muajit Mars, 2017. Pritet që nënshkrimi zyrtar i 
kontratave të grantit të realizohet nga mesi i muajit Mars, 2017.  
 
Ajo paraqiti disa shifra në lidhje me projekt aplikimet, duke theksuar se pritshmëritë 
në thirrjen e dytë për rajonin ndërkufitar të Prespës janë arritur. Në total ishin 
nëntëmbëdhjetë (19) projekt aplikime të paraqitura, nga të cilat nëntë (9) projekt 
aplikime nga Shqipëria dhe dhjetë (10) nga Maqedonia. Gjithashtu, ajo dha një 
pasqyrë të gjendjes aktuale të proçesit të vlerësimit, me njëmbëdhjetë (11) projekt 
aplikime të cilat janë ende në konkurrim. Në përfundim ajo deklaroi se kontrolli në 
vend tashmë është duke u zhvilluar dhe rezultatet përfundimtare do të publikohen së 
shpejti. 
 
 

Sesioni 5 

Konkluzione dhe mbyllja e takimit 

Në sesioni e fundit u dhanë konkluzionet si mëposhtë: 

 Njësia për menaxhimin e projektit “Prespa” dhe SWG do të shërbejë si një 

pikë informative ku antarët e grupit (SHG) të marrin informacion e nevojshëm 

për thirrje të reja për projekt propozime. Ata do të vazhdojnë të mbështesin në 

përgatitjen e aplikimeve për projekt propozime të ndryshme si edhe do të 

lehtësojnë partneritetet për programe aktive IPA, CBC në rajon dhe thirrje të 

tjera të active për rajonin;  

 Faqja zyrtare aktive e internetit, faqja zyrtare në Facebook si edhe faqja 

zyrtare ABDA për rajonin ndërkufitar Prespa do të përmirësohen vazhdimisht 

me informacion relevant me qëllim rritjen e vizibilitetit dhe promovimin e 

punës të grupit të palëve të interesuara në rajon. Gjithashtu, antarë të grupit 

duhet të dërgojnë informacion relevant pranë Njësisë së Menaxhimit të 

Projektit me qëllim ndarjen dhe rritjen e ndërgjegjësimit për veprime dhe 

aktivitete të zbatuara në rajon; 



 

 

 Ambasadori i Republikës së Maqedonisë në Republikën e Shqipërisë ka 

konfirmuar vlerën e madhe të aktiviteteve dhe punën e bërë nga grupi i palëve 

të interesuara në rajonin e Prespës dhe shprehu mbështetjen maksimale të 

Ambasadës së Maqedonisë për bashkëpunim në të ardhmen me grupin e 

aktorëve në Prespë; 

 PONT do të mbështesë nevojat mjedosire në rritje të rajonit Prespa-Ohër për 

t'iu përgjigjur mungesës së financimit të mjaftueshëm. Grupet e interesit janë 

të mirëpritur të kontaktojnë PONT ose të vizitojnë webpage zyrtar 

www.pont.org për informata më të hollësishme; 

 Njësia e Menaxhimit të Projektit Prespa do të vazhdojë të mbështesë 

koordinimin dhe do të zhvillojnë veprime për organizimin e tre aktiviteteve 

Njerëzit për Njerëzit: "Workshop i kooperativave bujqësore në rajonin 

ndërkufitar të Prespës", "Kampit në natyrë Lagadin" dhe "Përmirësimi i 

menaxhimit të sistemeve të mbetjeve në rajonin ndërkufitar të Prespës "; 

 Njësia e Menaxhimit të Projektit Prespa do të informojë palët e interesuara të 

paraqesin shprehjen e interesit për pjesëmarrjen e tyre në trajnime për 

ngritjen e kapaciteteve për pjesëtarët e SHG, si dhe fondit të granteve të ABD 

që do të organizohet në fund të muajit Prillit 2017; 

 Pritet që proçesi i vlerësimit të aplikimeve për Skemën e Grantit ABD të 

përfundojë deri në fund të Shkurtit, 2017, ndërsa aplikantët do të informohen 

për rezultatet në fillim të muajit Mars, 2017. Pritet që nënshkrimi zyrtar i 

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

 

 

Përgatiti: 

Etleva Thimo, Koordinatore Rajonale për Rajonin Ndërkufitar të Prespës 

Bojana Jovanovska, Menaxhere Rajonale për Rajonin Ndërkufitar të Prespës 

 


