
  
 

 

 

 

TRAJNIM PER NGRITJE TE KAPACITETEVE   

"Ngritje kapacitetesh për përmirësimin e shërbimeve dhe produkteve në turizmin rural 

dhe rrjetëzimi midis akterëve të turizmit në rajonin ndërkufitar Sharra” 

ne Mavrovo, Maqedoni - Hotel Bistra 

23 - 25.11.2017  

 

Aktivitet i përbashkët  për ngritje kapacitetesh i financuar përmes:

 

“Zhvillimi rural përmes menaxhimit të 

integruar të burimeve pyjore dhe ujore 

në Evropën Juglindore: Perspektivat 

rurale kualifikimet, riintegrimi dhe 

(vetë) punësimi 

 

Projekt i zbatuar në bashkëpunim me: 

Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman 

 

 

 

TCP Objekti “Zbatimi i zhvillimit të 

zinxhirit të vlerës të shkurtër në zonat 

ndërkufitare në rajonin e Ballkanit 

Perëndimor” 

 

 

Projekt i zbatuar në bashkëpunim me:  

FAO Zyra Rajonale për Evropën dhe 

Azinë Qëndrore (REU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Bistra/@41.6494267,20.7356107,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb8ea2911751b8471?sa=X&ved=0ahUKEwik5aSdno_XAhWSJlAKHT8cCh4Q_BIIgQEwEA


 
 

Të nderuar aktere dhe kolegë, 

 

Grupi i Përhershëm Punues për Zhvillim Rural (SWG), Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman 

(GIZ) dhe Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO), duke ndjekur 

synimet e përgjithshme të projekteve: "Zhvillimi rural nëpërmjet menaxhimit të integruar të 

pyjeve dhe burimeve ujore në Evropën Juglindore: perspektivat rurale: kualifikimi, ri integrimi 

dhe vetëpunësimi ", si dhe" Zhvillim dhe zbatimi i zinxhirit të vlerave të shkurtra në zonat 

ndërkufitare në rajonin e Ballkanit Perëndimor ", organizon punëtori 3-ditore për zhvillimin e 

kapaciteteve në temën" "Ngritja e kapaciteteve për përmirësimin e shërbimeve dhe 

produkteve në turizmin rural dhe rrjetëzimi midis akterëve të turizmit në rajonin 

ndërkufitar Sharra” nëpërmjet:   

-  Krijimi dhe ruajtja e imazhit të produkteve dhe shërbimeve të reja në rajonin e 

Sharrës (përmirësimi i metodave të prodhimit, inovacioni i produktit, 

mbrojtja/certifikimi, marketingu); 

- Promovimi dhe tregtimi i përbashkët i produkteve dhe shërbimeve, si pjesë e zinxhirit 

të vlerave turistike me qëllim të rritjes së bashkëpunimit dhe krijimit të partneriteteve 

afariste; 

- lidhja e produkteve tradicionale dhe inovative në ofertën plotësuese të turizmit në 

rajonin e Sharra; 

- krijimi i strategjisë së përbashkët të zhvillimit të biznesit. 

Punëtoria do të mbahet në periudhën 23 - 25.11.2017. Ardhja e pjesëmarrësve është parapare 

më date 23 nëntor dhe mbarimi më 25 Nëntor. Akomodimi, ushqimi dhe pijet freskuese gjatë 

punëtorisë do të mbulohen nga organizatorët. Për pjesëmarrësit do të sigurohen edhe 

përkthimet në gjuhën maqedonase, shqipe, serbe dhe angleze. 

Ky trajnim është vazhdimësi e trajnimit "Mbështetja e zhvillimit të integruar ekonomik përmes 

përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe zinxhirëve të gjelbër të vlerave" të 

organizuar në prill të vitit 2017, ku akteret nga Sharra u prezantuan me mjetet specifike të 

planifikimit dhe zhvillimit, (BMC). 

Ekspertiza ndërkombëtare e SWG-se dhe FAO do të përdoret për të kryer aktivitetet e trajnimit 

dhe aftësimi, duke ofruar mundësi për shkëmbimin e përvojave, si dhe zhvillimin e ideve për 

veprime të mundshme të përbashkëta midis pjesëmarrësve. Trajnimi dhe aftësimi do të 

zhvillohen me një qasje pjesëmarrëse, e cila do të sigurohet nga diskutimet interaktive në 

grupin e punës, sipas programit të bashkangjitur. 

Ju lutem konfirmoni interesim për pjesëmarrje duke kompletuar formën e shprehjes se 

interesimit e cila eshte e bashkangjitur dhe dërgoni te z. Emrullah Spahiu 

(emrullah.spahiu@swg-seerural.org) jo me vone se 15th Nentor 2017. Ne ju sugjerojmë  qe të 

gjithë aplikantët e interesuar që të aplikojnë sa më shpejt që të jetë e mundur. Pas pranimit të 

formularit të Shprehjes së Interesimit, aplikantët e mundshëm do të informohen nga lista 

përfundimtare e pjesëmarrësve të përzgjedhur 

mailto:emrullah.spahiu@swg-seerural.org


 
 

Agjenda për punëtorinë/trajnimin për ngritjen se kapaciteteve   

" Ngritje kapacitetesh për përmirësimin e shërbimeve dhe produkteve në turizmin rural dhe 

rrjetëzimi midis akterëve të turizmit në rajonin ndërkufitar Sharra” 

Dita 1 – 23.11.2017 (E enjte) 

Fillimi Mbari
mi  

Prezantuesit/ 
Trajnuesit  

 

Titull  Note 

 13:00  Mbërritja e pjesëmarrjeve   

13:00 14:00  Dreka   

14:00 14:15 Damjan 
Surlevski 
Bojana 
Jovanovska 
FAO – 
përfaqësuesi  
 

 
 
Hapja e punëtorisë 
Prezantim i shkurtër i pjesëmarrësve 

 
 
Sesioni 
plenar  

14:15 
 

14:35  
 

Kaj Mortensen 
Damjan 
Surlevski  

- Hyrje në agjendën dhe objektivat e 
seminarit 
  - Aktivitetet SWG ABD-se për futjen e 
konceptit të zinxhirit të vlerës në kontekstin 
ndërkufitar 

 
Sesioni 
plenar 

14:35 16:15 Përfaqësues i 
grupit te 
eksperteve 
lokale  

Përmbledhje e situatës aktuale ne zinxhirin e 
vlerave ne turizëm – input nga pjesëmarrësit 
Prezantimi i një rast biznesi  

• Mundësitë dhe sfidat  

 

16:15 16:45  Pushim kafeje  

16:30  17:00 Anne-Mette 
Hjalager 

Zhvillimi i strategjive të biznesit dhe 
partneriteteve / rrjeteve në organizatat 
kllaster rreth zinxhirit të vlerave turistike. 
• Një strategji të përbashkët biznesi? 
• Një grup/klaster për ushqim dhe turizmi për 
zonë? ose 
• Një kllaster prodhues molle dhe  turizmit? 
 

Sesioni 
plenar 
Prezantime 
dhe 
diskutime  

17:00 17,45 Anne-Mette 
Hjalager  
Kaj Mortensen 

Përcaktimi i elementeve kryesore të një 
strategjie të përbashkët të biznesit për  
kllasterit / zinxhirin e vlerave 
 

Grupet 
punuese 
sektoriale 

17.45 18:30 Anne-Mette 
Hjalager  
Kaj Mortensen 

Definimi i një koncepti ndër-kufitar të turizmit 
në rajonin e Sharrës 
• Aktivitetet, rolet dhe përgjegjësitë 
• Përshtatja ndaj nevojës në zhvillim  

•  

Grupet 
punuese 
plenare os e 
sektoriale 

19:00 20:00  Dreka   

 

 

 

 



 
 

Dita 2 – 24.11.2017 (E premte) 

Fillimi  Mbari
mi  

Moderatori/ 
Prezantuesi
t/ Trajnuesit 

Titulli  Note 

09:00 10:00 Anne-Mette 
Hjalager 

Organizimi i Kllasterit  - Rolet dhe 
përgjegjësitë - parakushtet për krijimin dhe 
funksionimin e suksesshëm të një grupi 
ndërkufitar (menaxhimi, kodi i sjelljes, etj) 

Sesion plenar  
 

10:00 11:15  Identifikimi i aktiviteteve specifike të 
përbashkëta te  partneritetit / nen ombrellën e 
Kllasterit  
Kontribut i pjesëmarrësve  

Grupet 
punuese 
plenare os e 
sektoriale 

11:15 11:45  Pushim kafeje  

11:45 13:00 Anne-Mette 
Hjalager 

Formësimi  i organizatës  
• Hapat në ngritjen e organizatës 
• Funksioni i sekretariatit 
• Planifikimi i aktiviteteve të para 

Sesion plenar  
 

13:00 14:30  Dreka   

14:30 16:00 Anne-Mette 
Hjalager 

Hartimi i strategjisë së biznesit bazuar në 
elementët kryesorë të përcaktuar nga grupi 
rreth zinxhirit të vlerave turistike në rajonin e 
Sharres 

Grupet 
punuese 
plenare os e 
sektoriale 

16:00 16:30  Pushim kafeje  

16:30 18:00  Vazhdim i punës Grupet 
punuese 
plenare os e 
sektoriale 

19:30   Darka  

 

Dita 3 – 25.11.2017 (E shtune) 

Fillimi  Mbari
mi  

Moderatori/ 
Prezantuesi
t/ Trajnuesit 

Titulli  Note 

09:30 11:00  Përmbledhje Përfundimi i diskutimeve mbi 
strategjinë e përbashkët të biznesit dhe krijimi 
i nismës së kllaster grupeve 

Grupet 
punuese 
plenare ose 
sektoriale 

11:00 11:30 Damjan 
Surlevski 

Prezantimi dhe diskutimi i aktiviteteve të 
ardhshme dhe mundësive për mbështetje 
 

 

11:30  12:00   Pushim kafeje  

12:00  13:00  Konkluzionet dhe diskutimet për hapa te 
ardhshëm C 

Sesioni Plenar   

13:00 14:30  Dreka dhe largimi i pjesëmarrësve   

 

 

  



 
 

 

Shprehja e interesimit për pjesëmarrje në punëtorinë për ngritje të kapaciteteve: 

 " Ngritje kapacitetesh për përmirësimin e shërbimeve dhe produkteve në turizmin rural dhe 

rrjetëzimi midis akterëve të turizmit në rajonin ndërkufitar Sharra” 

 

Formën e plotësuar ju lutem dërgoni te  SWG PMU Office Sharra 

Jo me vone se 15 Nëntor, 2017 

E-mail: emrullah.spahiu@swg-seerural.org 

Mob: :+386 49 444 503 

 

Emri: Emër:                                             Mbiemër: 

Organizata:         

Pozicioni:  

Adresa:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Përshkruani 

eksperinecën 

tuaj në lidhje 

me temën 

kryesore të 

Workshop-it: 

- Pjesëmarrje në rrjetet, organizatat klaster (clusters) apo partneritetet 

private ose publike?  

 

 

 

 

 

 

- Përgatitje e planeve të përbashkëta biznesi ose pjesë e projekt 

propozimeve me partnerë të tjerë nga sektorët e mollës dhe turizmit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cili është 

motivi juaj 

kryesor për të 

ndjekur këtë 

Workshop: 
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