GIZ Shqipëri
Qëndrueshmëria është angazhimi ynë
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Pas marrjes së statusit të vendit kandidat, Shqipëria po
synon të ecë drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin
Evropian. Rruga për të arritur deri këtu ka qenë e gjatë
dhe, qysh prej fillimit, Gjermania ka mbështetur
përpjekjet e vazhdueshme të vendit për t’u zhvilluar e
reformuar. Fillimi i bashkëpunimit për zhvillim midis
Shqipërisë dhe Gjermanisë shënohet që në vitin 1998.
Gjermania është një prej donatoreve më të mëdha e
më të rëndësishme në vend, me kontribute që arrijnë
deri në 1 miliard euro. Përgjatë këtyre 26 vjetëve,
bashkëpunimi intensiv dhe ambicioz e ka ndihmuar
Shqipërinë të shndërrohet nga një vend prej më të
izoluarve në Evropë dhe e renditur mes më të varfërve,
në një shtet kandidat për t’u anëtarësuar në Evropë.
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ka qenë e angazhuar në
mënyrë aktive që prej vitit 2008, për llogari të Ministrisë
Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ).
Sot, një staf prej 80 punonjësish kombëtarë e
ndërkombëtarë të GIZ-së punojnë ngushtë ditë për ditë
me partnerët shqiptarë për struktura më të forta
institucionale dhe hedhjen e bazave solide për zhvillimin
ekonomik e social, si dhe për mbrojtjen e burimeve
natyrore të Shqipërisë.
Bashkëpunimi me partnerët tanë dhe aktorët përkatës
mbështetet te dialogu dhe vlerësimi reciprok. Ata
përfshihen në mënyrë aktive në caktimin e objektivave
dhe planifikimin e zbatimit. Ne, nga ana jonë, ofrojmë
zgjidhje të personalizuara dhe novatore, për t’i ndihmuar
të arrijnë objektivat në praktikë, duke krijuar perspektiva
të mirëfillta për zhvillim të qëndrueshëm.
Pjesa më e madhe e punës sonë porositet nga
Ministria federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe
Zhvillim (BMZ). Përveç kësaj, portofoli i GIZ-së në
Shqipëri përfshin, aktualisht, financime nga Bashkimi
Evropian dhe qeveria e Danimarkës, që të dyja
përqendruar në sektorin bujqësor dhe të zhvillimit rural.
Në kontekstin rajonal GIZ Shqipëria bashkëpunon,
gjithashtu, me partnerët në Shqipëri, Maqedoni dhe Malin
e Zi për menaxhimin e burimeve ujore të tri liqeneve
(Shkodra, Ohri dhe Prespa), si, edhe me Kosovën, për
programin e Përshtatjes me Ndryshimin Klimatik, në
kuadrin e rreziqeve nga përmbytjet.
Fondet e hapura rajonale për Evropën Juglindore, me
koordinatorët e GIZ-së në Shqipëri, përfshijnë mbështetje
për nxitjen e tregtisë ndërkufitare, reformave ligjore në
sistemin e drejtësisë, integrimin evropian, efikasitetin e
energjisë dhe përmirësimin e shërbimeve vendore.

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) në Shqipëri

Fushat kryesore ku përqendrohet bashkëpunimi
• Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, punësimi dhe
arsimi e formimi profesional:
Ofrohet ndihmë teknike për reformat makroekonomike,
nxitjen e ndërmarrjeve të vogla e të mesme,
përmirësimin e klimës së investimeve, modernizimin e
sistemit të AFP-së dhe harmonizimin e kuadrit
ekonomik e ligjor me legjislacionin e BE-së.
• Bujqësia dhe zhvillimi rural:
Mbështetja këtu përqendrohet në përdorimin e fondeve
BE-IPARD, me qëllim rritjen e prodhimtarisë së
fermerëve, zhvillimin e ekonomisë rurale për fermerët
e shkallës së vogël e të mesme, duke nxitur turizmin
rural dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm ekonomik të
burimeve natyrore në afërsi të parqeve kombëtare.
• Infrastruktura:
Çështjet ku jemi përqendruar janë: ujë i sigurt dhe i
përballueshëm për të gjithë, mbledhje dhe përpunim i
ujërave të ndotura, për një mjedis të pastër; rritje e
efikasitetit operativ të shoqërive të ujësjellësit;
zhvillim kapacitetesh për furnizim efikas dhe me
kosto efektive të ujit dhe shërbimeve të kanalizimeve;
forcimi i rregullave të sektorit të ujësjellësit.
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Botuar nga:

Ruajtja e agrobiodiversitetit në Shqipërinë rurale
(CABRA)
Biodiversiteti – Mundësi për njerëzit dhe natyrën
Sfida
Edhe pse Shqipëria përbën më pak se 0,3% të kontinentit
evropian, ajo strehon më shumë se 30% të florës dhe faunës së
tij. Zonat e thella malore në veri të vendit janë veçanërisht të
pasura në biodiversitet. Gjatë dekadave të fundit, kjo pasuri unike
është gjendur gjithnjë e më shumë e kërcënuar. Speciet e egra po
zhduken. Kulturat dhe speciet lokale po humbasin.
Me qëllim që të ruajë peizazhin, bimët e kafshët, Shqipëria
e ka deklaruar nën mbrojtje 16% të tokës së saj. Megjithatë,
biodiversiteti natyror e bujqësor vazhdon të ketë rënie.
Ka shumë arsye për këtë. Speciet në gjendje të egër
shfrytëzohen në mënyrë të paqëndrueshme, biodiversiteti është
i keqmenaxhuar dhe nuk ka të drejta të mjaftueshme pronësie
dhe përdorimi të burimeve natyrore në zonat e mbrojtura. Kësisoj,
ruajtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i biodiversitetit natyror e
bujqësor në Shqipëri nuk është arritur si duhet.

Qasja jonë
CABRA synon të ndalë humbjen e biodiversitetit dhe të rrisë
larminë e specieve vendase të kafshëve e bimëve. Që kjo të
realizohet me sukses, njerëzit duhet të njohin vlerat dhe përfitimet
e tyre. Kjo vlen sidomos në rastin e zonave të varfra rurale, ku
shumë prej banorëve kanë lënë shtëpitë, pasi nuk shihnin asnjë
perspektivë ekonomike. Nëse këto fusha të nxisnin të ardhura
më të mëdha dhe nëse të drejtat e pronësisë dhe përdorimit
të burimeve natyrore do të forcoheshin, ka shumë të ngjarë që
biodiversiteti do ishte më i mbrojtur. Për rrjedhojë dhe në funksion
të rritjes së vlerës së përgjithshme të rajonit, CABRA po promovon
turizmin e qëndrueshëm malor, bujqësinë dhe biznese të tjera, që
krijojnë përfitime ekonomike e mjedisore.

CABRA vepron në nivel kombëtar, rajonal e lokal. Ajo forcon
kompetencat e njësive të qeverisjes vendore dhe administratave në
të gjitha këto nivele. Sidoqoftë ky projekt nuk kërkon të vendosë
për njerëzit, por bashkë me ta. Kjo është arsyeja që CABRA zbaton
një qasje qeverisëse, e cila përfshin një shumësi aktorësh.
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Përfitimet
Faza e parë e programit (2012-2015) hedh themelet
administrative dhe rregullatore për caktimin dhe menaxhimin
e zonave të mbrojtura, që morën ndihmë për të përmirësuar
infrastrukturën turistike dhe filluan e diversifikuan zinxhirët
rajonalë të furnizimit. Në fazën e dytë, CABRA synon të forcojë
kapacitetet administrative dhe pjesëmarrëse dhe të përmirësojë
cilësinë e shërbimeve turistike. Programi i kushton vëmendje të
posaçme rritjes së vlerës dhe tërheqjes prej zonave rurale, në
mënyrë që sa më shumë banorë të përfitojnë nga turizmi dhe
bizneset e lidhura me të.
Për t’i arritur këto objektiva, autoritetet kompetente, pronarët e
bujtinave dhe fermerët kanë nevojë për më shumë informacion,
ekspertizë dhe aftësi menaxhuese. Metodat e reja pjesëmarrëse
mund ta bëjnë më të lehtë këtë proces. Për këtë arsye, CABRA po
angazhohet, para së gjithash, me rritjen e kapaciteteve njerëzore
në të gjitha nivelet. CABRA po trajnon nëpunësit e Agjencisë
Për të siguruar ofrimin e
produkteve rajonale për
vizitorët, CABRA synon
të lidhë më ngushtë
zinxhirët ruralë të
furnizimit me zinxhirin
e vlerave të turizmit.
Kërkesa për ushqim dhe
prodhime lokale, si djathi,
mjalti dhe suvenire prej
leshi do të rritet me rritjen
e turizmit.
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së sapokrijuar Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM). Kjo
agjenci kombëtare nuk është më në varësi të Drejtorisë së Pyjeve,
por vepron tanimë e pavarur, çka e ka forcuar mandatin e saj. Po
kështu, CABRA po piloton instrumentet e qeverisjes në komunitet
dhe pjesëmarrjes, që mund të shërbejnë si modele për zona të tjera
të mbrojtura në Shqipëri. Më tej, programi po mbështet qasjen
LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie
rural) të Bashkimit Evropian (BE) për zhvillim të qëndrueshëm
rural. Shembuj të shumtë anembanë BE-së tregojnë se strategjitë
për zhvillim kanë sukses të veçantë, nëse hartohen nga aktorët
lokalë së bashku. Këto partneritete publike-private për zhvillim
forcojnë ndërlidhjen me një rajon, përcaktojnë ngjashmëritë dhe
veçoritë dhe sjellin zgjidhje novatore.
Parakusht për këtë është që njerëzit të fitojnë më shumë të
ardhura. Për fat, numri i vizitorëve për rritet. Ofertat e reja si vizita
në shpella, ngjitje në shkëmbinj, çiklizëm malor shtojnë tërheqjen
ndaj rajonit. Në të njëjtën kohë, numri në rritje i vizitorëve kërkon
një udhërrëfim më të mirë për ta. CABRA po trajnon aktorët
publikë dhe privatë, në mënyrë që të rritë kapacitetet menaxhuese.
Për të siguruar ofrimin e produkteve rajonale për vizitorët, CABRA
synon të lidhë më ngushtë zinxhirët ruralë të furnizimit me
zinxhirin e vlerave të turizmit. Së fundi, kërkesa për ushqim dhe
prodhime lokale, si djathi, mjalti dhe suvenire prej leshi do të rritet
me rritjen e turizmit. Aty ku është e mundur, këto mallra duhet të
prodhohen duke përdorur llojet e kulturave dhe specieve vendase.
Një gjë e tillë shton vlerën e zonës dhe ndihmon për ruajtjen e
biodiversitetit natyror e bujqësor. Për këtë qëllim, po mbështet
fermerët të ruajnë speciet vendase dhe të kultivojnë kulturat
e zonës. Po ashtu, CABRA po informon komunitetet lidhur me
programet e financimit, duke iu treguar si të aplikojnë për grante
për investime dhe trajnime të mëtejshme.

Faktorët e suksesit
Përfshirja e aktorëve të shumtë në hartimin e vizioneve dhe
planeve të përbashkëta për zhvillimin rural dhe ruajtjen e natyrës
në nivel lokal është faktori vendimtar i suksesit. Një tjetër faktor
suksesi është edhe lidhja e ngushtë e vizioneve dhe objektivave për
zhvillim me strategjitë sektoriale të BE-së.

Një shembull nga terreni
“Sherebela nuk ka nevojë për tokë pjellore; në të kundërt, ajo rritet
në terren djerrë dhe të tillë kemi plot”, thotë Erlis Shehu. I riu është
tregtar me zanat dhe fermer me zemër. Ai e kultivon sherbelën,
pasi përputhet në mënyrë të përkryer me tokën që ka. Megjithatë,
80% e gjithë sherbelës në Shqipëri grumbullohet në gjendje të
egër. Shumica eksportohet në Evropë dhe ShBA. Potenciali është
i jashtëzakonshëm. Në përgjithësi, nga më shumë se 3 000 lloje
bimësh mjekësore dhe aromatike (BMA) që rriten në Shqipëri,
200 prej tyre tregohen. “Që t’i këpusësh BMA-të në mënyrë të
qëndrueshme, nuk duhet t’i shkulësh me rrënjë, duhet t’i trajtosh
me kujdes”, thotë Ferdin Licaj, ekspert i bimëve në Federatën
Kombëtare të Pyjeve Komunale të Shqipërisë. Megjithatë, janë të
paktë grumbulluesit që e dinë këtë. Kjo është arsyeja përse CABRA
ka botuar një katalog që liston bimët dhe përshkruan se si duhen
këputur, ruajtur dhe tharë nga grumbulluesit.
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Përshtatja me ndryshimet klimatike në
Ballkanin Perëndimor (CCAWB)
Konteksti – Përshtatja me ndryshimin e
klimës

■

Si rrjedhojë e ndryshimit të klimës, parashikohet që shpeshtësia
dhe intensiteti i ngjarjeve të skajshme të motit të rritet në
rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kjo nënkupton se rajoni duhet të
jetë i përgatitur më mirë për të përballuar pasoja si përmbytjet,
valët e të nxehtit dhe thatësirat. Sa më parë të planifikojmë
për t’u përshtatur, aq më e vogël do të jetë kostoja dhe aq më
mirë do të jenë të pajisura vendet për t’u përballur me këto
ndryshime të parashikuara.
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Për çfarë bën fjalë projekti CCAWB
CCAWB ka filluar në vitin 2012 si projekt bashkëpunimi midis
ministrive përkatëse të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit
të Zi dhe Serbisë dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, për llogari të Ministrisë gjermane
për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ).
Përshtatja me efektet e parashikuara të ndryshimeve klimatike
është objektivi gjithëpërfshirës i projektit. Konkretisht, projekti
synon të ulë rreziqet e përmbytjeve dhe thatësirave, si edhe
të forcojë bashkëpunimin rajonal në fushën e menaxhimit të
integruar të burimeve ujore.
Veçanërisht, ofrohet mbështetje nëpërmjet zhvillimit të
kapaciteteve, shërbimeve këshillimore dhe blerjes së pajisjeve në
fushat në vijim:
■

Menaxhimi i rrezikut të përmbytjeve: Ngritja e një Sistemi
rajonal Paralajmërimi për Përmbytjet për Pellgun e Lumit
Drin dhe menaxhimi komunal i rrezikut të përmbytjeve;

■

Hartimi i planeve të menaxhimit të thatësirës për shoqëritë e
ujësjellësit;

■

Mbështetja e proceseve për hartimin e strategjive dhe
planeve kombëtare të përshtatjes me ndryshimet klimatike;

■

Rritja e bashkëpunimit rajonal për menaxhimin e burimeve
ujore;

Integrimi i përshtatjes me ndryshimin e klimës në
planifikimin urban dhe zhvillimin e qyteteve të Beogradit,
Podgoricës dhe Tiranës.

Buxheti i projektit: 3,5 milionë euro

Përfitimet
Menaxhimi i Rrezikut nga Përmbytjet (MRrP): Përmbytjet e zakonta
të viteve të fundit ka sjellë si rezultat humbje të mëdha ekonomike
dhe mjedisore për vendet e Ballkanit Perëndimor.
Duke pasur parasysh rëndësinë dhe natyrën komplekse të trajtimit
të MRrP-së në rajon, projekti ka përdorur një qasje shumënivelëshe
në shkallë rajonale (Lumi Drin), kombëtare dhe lokale.
Planet e MRrP hartohen përmes një procesi pjesëmarrës dhe
konsultimi të vazhdueshëm me administratat përgjegjëse, si edhe
me aktorët përkatës. Për arritjen e një Plani të gjithanshëm të
MRrP-së, janë identifikuar piketat në vijim:
i.

përgatitja e hartave të kërcënimit dhe rrezikut të
përmbytjeve, mbështetur në shkallën e përmbytjeve dhe
pamjet satelitore;

ii.

vlerësimi i rreziqeve;

iii.

identifikimi i masave parësore dhe aktorëve përgjegjës.

Si rezultat i zbatimit të planeve, cenimi i popullsisë së prekur
është reduktuar në mënyrë domethënëse.
Në nivel rajonal, projekti ndihmon për krijimin e Sistemit të parë
të Paralajmërimit për Përmbytjet për Basenin e Lumit Drin. Një
qasje mbështetur te ujëmbledhësi është ajo që po zbatohet
Nga e majta në të djathtë:
Bashkimi i lumenjve Drin
dhe Buna, Shqipëri
Menaxhimi i rrezikut nga
përmbytjet- Workshop,
Shkodër, Shqipëri
Përmbytjet e vitit 2010
Shkodër, Shqipëri
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për këtë sistem hidrologjik ndërkufitar kompleks, pasi vendet
mbështeten shumë te njëri-tjetri për një MRrP efektive.

Fakte e shifra

Menaxhimi i Rrezikut nga Thatësira: Për vitet që vijnë,
parashikohet që ndryshimet në klimë të rrisin shpeshtësinë dhe
intensitetin e thatësirave në rajon.

Përmes punës së tij të vazhdueshme dhe qasjes shumënivelëshe,
projekti ka kontribuar për arritjen e rezultateve të mëposhtme
lidhur me rritjen e përshtatshmërisë me ndryshimin e klimës në
Ballkanin Perëndimor:

Synimi i kësaj mbështetjeje është t’iu japë mundësinë Kompanive
Rajonale të Ujit në Kosovë që të përmbushin detyrimin e tyre ligjor
për përgatitjen dhe zbatimin e një Plani efektiv të Menaxhimit të
Thatësirës, me qëllim që të sigurojnë furnizimin bazë të publikut
me ujë gjatë gjithë kohës.

■

32 stacione të nivelit të uji dhe reshjeve të shiut në Basenin e
Drinit janë rehabilituar dhe përmirësuar;

■

Informacioni në kohë reale për nxjerrjen e paralajmërimeve
për rrezikun e përmbytjeve ofrohet tanimë në 4 vendet e
Basenit të Drinit: Rreth 300 000 persona që mund të preken
nga përmbytja mund të lajmërohen paraprakisht;

■

Për herë të parë, është ndërtuar një model hidrologjik që
mbulon gjithë Basenin e Lumit Drin;

■

Shoqëritë e hidrocentraleve në Lumin Drin luajnë një rol më
të madh për parandalimin e përmbytjeve;

■

Aktualisht, po finalizohen 8 plane komunale dhe një rajonal
për Menaxhimin e Rrezikut nga Përmbytjet, në përputhje me
Direktivën e BE-së për Përmbytjet;

■

Janë përgatitur Planet e Menaxhimit të Përmbytjeve për 22
komuna në Malin e Zi;

Përshtatja në zonat urbane: Ndryshimi i klimës do të prekë, në
veçanti, zonat urbane dhe njerëzit që jetojnë në qytete.

■

Është përgatitur një Udhëzues për Planin e Menaxhimit të
Thatësirës për kompanitë rajonale të ujësjellësit në Kosovë;

Si pasojë, projekti mbështet qytetet e Beogradit, Tiranës dhe
Podgoricës për të integruar ndryshimin e klimës dhe përshtatjen
në planifikimin dhe zhvillimin urban.

■

Kompania Rajonale e Ujit “Hidromorava” është shoqëria e
parë e ujësjellësit në Ballkanin Perëndimor që ka një Plan
Menaxhimi për Thatësirën;

■

Është krijuar një instrument paralajmërimi për thatësirën nga
dy kompani rajonale ujësjellësi;

■

15 zyrtarë të lartë nga të pesta vendet janë trajnuar lidhur me
lehtësimin e një procesi kombëtar për hartimin e Strategjive të
Përshtatjes me Ndryshimin e Klimës;

■

Aktualisht, në Shqipëri po hartohet Plani Kombëtar i
Përshtatjes, drejtuar nga një grup ndërministror pune;

■

Në shumë vende u festua Dita e parë e Drinit në të gjitha
vendet e basenit lumor;

■

Një fushatë për valën e të nxehtit në Malin e Zi arriti 200 000
njerëz;

■

3 kryeqytete e kanë integruar Përshtatjen me Ndryshimin e
Klimës në planifikimin urban dhe zhvillimin e qytetit.

Koncepti i Menaxhimit të Thatësirës mbështetet në i) monitorimin
e vazhdueshëm të reshjeve ii) paralajmërimin e thatësirës dhe
iii) Planin e Menaxhimit të Thatësirës, ku përfshihen veprime
për secilin nivel të caktuar paralajmërimi. Nëpërmjet zbatimit të
Planeve për Menaxhimin e Thatësirës, mund të arrihet sigurimi i
një sasie të konsiderueshme uji në dispozicion të popullsisë.
Strategjitë dhe planifikimi kombëtar i përshtatjes: Për shkak të
karakterit afatgjatë të ndryshimit të klimës dhe efekteve të tij,
është e nevojshme që të merren në konsideratë nevojat afatmesme
dhe afatgjata të përshtatjes të vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Për rrjedhojë, projekti mbështet procesin e hartimit të strategjive
dhe planeve të përshtatjes.

Aktualisht, po identifikohen dhe vlerësohen fushat më të prekshme
dhe hapësirat e mundësive lidhur me ndryshimin e klimës në
të tria qytetet. Po hartohen planet e veprimit për mënyrën si të
integrohet ndryshimi i klimës në qeverisjen vendore dhe proceset
e planifikimit, përqendrim në identifikimin e masave bazuar në
vlerësimet e cenueshmërisë.
Bashkëpunimi dhe shkëmbimi rajonal: Duke qenë se lumenjtë
dhe ngjarjet ekstreme të motit nuk njohin kufij, një bashkëpunim
rajonal dhe mekanizma komunikimi efektive janë thelbësore, në
mënyrë që rreziqet nga përmbytjet dhe thatësira të trajtohen
si duhet. Për rrjedhojë, projekti përqendrohet në krijimin dhe
intensifikimin e bashkëpunimit në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Ekspertë nga vendet partnere mblidhen bashkë për të ndarë
përvojat dhe për të punuar së bashku me veprimtaritë.
Në Ditën e Drinit, që, për herë të parë, u festua më 17 maj 2014,
popullsia e tij feston së bashku vlerat e Basenit ndërkufitar të Drinit.
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Zhvillimi i qëndrueshëm i integruar i rajonit
bregdetar jugor
Krijimi i perspektivave, mbrojtja e trashëgimisë dhe natyrës

Sfida

Për çfarë bën fjalë projekti?

Bregdeti jugor i Shqipërisë ka një natyrë të jashtëzakonshme,
kombinuar me trashëgiminë kulturore dhe peizazhet
mbresëlënëse të detit Jon. I gjatë 150 kilometra, bregdeti i
jugut përfshin dy parqe kombëtare, Llogoranë dhe Butrintin, si
edhe gadishullin e Karaburunit e lagunën e Nartës. Peizazhet e
mrekullueshme që vijnë edhe nga ndryshimet në lartësi prej 1
500 metrash, të kombinuara me larminë e pasur të habitatit dhe
trashëgimisë kulturore nga ilirët, sundimet greke, romake dhe
otomane, e bëjnë bregdetin jugor një rajon të rëndësishëm për
ekonominë kombëtare.

I financuar nga Ministria Federale gjermane për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim dhe i zbatuar nga Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Projekti
“Zhvillimi i integruar i rajonit bregdetar jugori”, po mbështet
zhvillimin rural të zonës, që mbulon bashkitë e Vlorës, Himarës
dhe Sarandës, me përqendrim në turizmin rural.

Veprimtaritë bujqësore përqendrohen kryesisht në prodhimin e
vajit të ullirit, agrumeve, perimeve dhe blegtori. Sipas INSTAT-it,
mesatarja e të ardhurave bruto të një fermeri në prefekturën e
Vlorës është 319 000 lekë.
Ndërkohë, shërbimet e turizmit dhe ofertat e hotelerisë gjenden
përgjatë plazheve.
Investimet e fragmentuara dhe ndërtimet pa leje kanë filluar të
rrezikojnë potencialet për zhvillim në të ardhmen dhe pjesa tjetër
e rajonit, që është kryesisht rurale, mbetet e pazhvilluar dhe e
varfër. Mungesa e një perspektive të qartë zhvillimi i ka shtyrë
njerëzit të braktisin fshatin, për të lëvizur drejt zonave më pranë
bregdetit apo edhe jashtë rajonit
Gjermania po mbështet Shqipërinë në objektivin e saj për zhvillim
ekonomik të qëndrueshëm të rajonit, nga i cili përfiton jo vetëm
popullsia rurale, por e gjithë ekonomia e vendit.

Nga bashkëpunimi i ngushtë me partnerët e projektit janë gjetur
zgjidhje që funksionojnë në favor të zhvillimit ekonomik të rajonit
dhe krijimin e perspektivës për 60 000 banorë, duke i kushtuar
vëmendje të posaçme fshatit dhe ruajtjes së biodiversitetit.
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Projekti kontribuon për hartimin e një plani të zhvillimit hapësinor
për rajonin bregdetar, me objektivin për të integruar sektorë të
ndryshëm dhe strategji rajonale, masa dhe programe në fushat e
zhvillimit rural, turizmit dhe ruajtjes së burimeve.
Më tej, projekti mbështet krijimin e modeleve të biznesit të
turizmit rural në tri fusha pilote, një prej të cilave fokusohet
veçanërisht te rritja e të ardhurave të grave.

Veprimtaritë bujqësore përfshijnë kryesisht
prodhimin e vajit të ullirit, agrumeve,
perimeve dhe blegtorinë
Foto: © GIZ

Përfitimet

Rezultatet e pritshme

Me mbështetjen e projektit, aktorët kryesorë në nivel kombëtar
e vendor arrijnë një të kenë një ide të përbashkët se si duhet
zhvilluar rajoni. Ky është një parakusht për të siguruar që
investimet publike e private të kryhen në mënyrë koherente e
të bashkërenduar. Si rrjedhojë, kjo do të krijojë perspektivë për
njerëzit që jetojnë në fshat dhe do të përmirësojë cilësinë e jetës së
të gjithë qytetarëve.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është zhvillimi i qëndrueshëm
ekonomik i rajonit bregdetar jugor dhe krijimi i perspektivës për
popullsinë rurale.
Popullsia e zonave rurale nuk ka qenë pjesëmarrëse aktive në
proceset e planifikimit të strategjive të zhvillimit, ndaj nuk ka pasur
mundësi të përfitojë shumë nga potenciali ekonomik i rajonit.
Rezultatet e pritshme janë:
Është hartuar një plan për zhvillimin e hapësirës për rajonin
bregdetar jugor dhe bazohet mbi një ide të përbashkët të
aktorëve lokalë e kombëtarë për zhvillimin e qëndrueshëm
të rajonit;
Tri bashkitë kanë miratuar strategji për një ekonomi turistike
të diversifikuara;
Bashkësitë lokale përdorin modele e produkte të ndryshme
për turizmin rural, për të rritur të ardhurat prej tij.

Zhvillimi i turizmit në rajonin bregdetar jugor mund të bëhet
duke punuar mbi bukurinë e madhe natyrore, peizazhin kulturor,
gjurmët historike, fshatrat tradicionale dhe malet. Kështu, ka një
potencial të jashtëzakonshëm që mund të krijojë perspektivë për
popullsinë rurale, në rast se përmbushen kërkesat minimale. Falë
kësaj larmie të kontekstit natyror e kulturor, mund të tërhiqen
grupe të ndryshme turistësh në zonë. Kjo do të ndihmojë për
diversifikimin e ekonomisë dhe do të kontribuojë për të ardhura
më të mira dhe uljen e varfërisë.
Bashkësitë rurale mund të mbështeten për të identifikuar
veprimtaritë ekonomike lidhur me turizmin për grupe të
ndryshme të synuara turistësh. Ata do të përftojnë njohuri në
lidhje me standardet e ofrimit të shërbimeve për turistët dhe
do të mbështeten për të nisur biznese të vogla. Projekti do të
ndihmojë, gjithashtu, për nxitjen e turizmit rural në rajon në tregun
ndërkombëtar.
Duke mbështetur turizmin rural, projekti do të kontribuojë,
gjithashtu, për mbrojtjen e burimeve natyrore në rajon, pasi kjo
është një prej pasurive kryesore për të siguruar një perspektivë
afatgjatë turistike.
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Ruajtja dhe Përdorimi i Qëndrueshëm i Biodiversitetit
në Liqenet e Prespës, Ohrit dhe Shkodrës (CSBL)
Të ruajmë diversitetin biologjik, të ndajmë përgjegjësitë
Sfida
Trofta e Ohrit, cironka e Prespës, gështenja e ujit apo lisi i
Shkodrës: kjo prani e dendur speciesh të rralla apo ekskluzive
kafshësh dhe bimësh i bën liqenet e Ballkanit Perëndimor,
Prespën, Ohrin dhe Shkodrën zona të nxehta të diversitetit
natyror evropian. Në basenin e gjerë të Drinit gjallojnë shumë
lloje endemike kafshësh dhe bimësh, kurse liqenet rrethohen
nga ligatina me vlera të çmuara që shërbejnë si zona sigurie
për speciet e rrezikuara. Megjithatë, këto habitate biologjike të
ndryshme dhe unike tashmë rrezikohen nga bujqësia, turizmi dhe
peshkimi. Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi si vende kandidate
për anëtarësim në BE janë angazhuar të menaxhojnë liqenet në
mënyrë të qëndrueshme dhe të zbatojnë kriteret e përcaktuara në
Direktivën Kuadër të Ujit, Direktivën e Habitateve dhe Direktivën
për Mbrojtjen e Shpendëve. Në rast të moszbatimit të këtyre
kritereve, këto vende nuk mund të anëtarësohen në Bashkimin
Evropian. Habitatet natyrore ndërkufitare, sikurse lumenjtë dhe
liqenet, kanë nevojë për standarde ndërkufitare të mbrojtjes dhe
menaxhimit të tyre. Si rrjedhojë, dhe shtetet ndërkufitare që i
ndajnë këto habitate mes tyre, duhet te bashkëpunojnë që të bien
dakord për arritjen e qëllimeve të përbashkëta në mbrojtjen e
mjedisit dhe biodiversitetit.

Qasja jonë
Që prej vitit 2012 Projekti CSBL vazhdon të mbështesë tri
vendet ballkanike për të fituar një qasje ndërkufitare në
menaxhimin e burimeve natyrore. Qëllimi kryesor i projektit
është që të mbështesë vendet ndërkufitare për të mbrojtur më
mire biodiversitetin e liqeneve dhe lumenjve, duke zhvilluar
njëkohësisht në mënyrë të qëndrueshme edhe ekonomitë e
tyre. Duke përcaktuar aktualisht objektivat e përbashkëta, duke
ngritur struktura të përbashkëta pune, si dhe duke zhvilluar
një bazë të përbashkët ekspertize, këto vende do të munden të
zbatojnë në të ardhmen kërkesat dhe standardet që rrjedhin nga
procesi i anëtarësimit në BE. Partnerë të rëndësishëm dhe kyç në
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këtë bashkëpunim në nivel rajonal janë komisionet e liqeneve,
organizatat e baseneve lumore dhe në mënyrë të veçantë, Drin
Core Group, si pararendës i komisionit të ardhshëm të basenit të
lumit Drin. Ky komision do të ngrihet e funksionojë mbi bazën e
vullnetit të lirë të vetë vendeve ndërkufitare të këtij baseni.
Projekti CSBL përqendrohet në katër fusha kryesore veprimi:
peshkim i qëndrueshëm, bashkëpunim ndërkufitar, mbrojtje
e biodiversitetit dhe menaxhim i burimeve ujore në përputhje
me Direktivën Evropiane Kuadër të Ujit. Instrumenti më i
rëndësishëm i projektit në këtë kontekst është ai i Zhvillimit
të Kapaciteteve. Projekti CSBL këshillon ministritë partnere,
autoritetet kompetente, sektorin privat dhe shoqërinë civile
në lidhje me vlerat e diversitetit biologjik dhe shërbimeve të
ekosistemit që ofron. Projekti gjithashtu ofron trajnime për rritjen
e kapaciteteve të stafit të institucioneve dhe kurse që lidhen me
menaxhimin dhe monitorimin mjedisor, ruajtjen e biodiversitetit
dhe instrumentet financiare që nevojiten në këto raste.

Përfitimet
Në fazën e parë projekti së bashku me partnerët e tij ka zhvilluar
sisteme monitorimi në përputhje me standardet dhe kërkesat
evropiane. Këto sisteme analizojnë dhe përcaktojnë rregullisht
gjendjen e florës dhe faunës. Ekspertet e të tre shteteve

Nga e majta në të djathtë:
Duke studiuar bimët ujore
Duke zbuluar natyrën
Bukuritë e liqenit
Foto: © GIZ

ndërkufitare po punojnë në harmoni të plotë për vlerësimin e
gjendjes ekologjike dhe fiziko-kimike të liqeneve për të paktën
nëntë zona në secilin liqen, duke zbatuar kriteret dhe kërkesat e
Direktivës Kuadër të Ujit.
Një zhvillim i rëndësishëm në kontekstin e bashkëpunimit
ndërkufitar është hartimi i një liste te përbashkët me bimë dhe
kafshë të egra prioritare për të tria vendet, për të cilat nevojitet
mbrojtje e veçantë. Kjo listë përbën bazën për masat mbrojtëse
të nevojshme, disa prej të cilave projekti i ka realizuar. Shtetet
kufizuese në Liqenin e Shkodrës kanë identifikuar në fazën e parë
gjitarët si për shembull lundërzën, shpendët si zogjtë e ujit dhe
makrofitet, te cilat do të jenë objekt i mbrojtjes së përbashkët nga
të dyja vendet. Në vijim, bazuar në metodologji të njohura nga
Direktiva Evropiane për Habitatet dhe Direktiva për Mbrojtjen e
Shpendëve, ata po kryejnë monitorimin e efektivitetit të masave
mbrojtëse. Kjo qasje tashme ka rezultuar shumë e suksesshme:
në zonat e mbarështimit të Pelikanit Dalmat në liqenin e
Shkodrës - një specie e rrezikuar kjo në nivel botëror – pas vitesh
të tëra “status quo”-je ornitologët konstatuan përtëritje të kësaj
popullate.
Vetëm ne liqenin e Prespës numërohen tetë lloj peshqish
endemikë si për shembull trofta, ndërsa dhjetë të tilla numërohen
në Liqenin e Ohrit. Gjithsesi, mbipeshkimi dhe rënia progresive
e burimeve natyrore i kanë ulur ndjeshëm rezervat e peshkut në
30 vjetët e fundit, deri në një të tretën e sasisë së tyre fillestare.
Menaxhimi ndërkufitar i rezervave peshkore që nga njëra anë
interesat ekonomike të peshkatarëve dhe/ose ndërmarrjeve
të peshkut të shteteve kufitare të jenë të kënaqura me kuotat
e lejuara të gjuetisë së tyre, por nga ana tjetër të mundësohet
një mbrojtje më e mirë e biodiversitetit, është një sipërmarrje
e vështirë që dështon shpesh edhe brenda BE-së. Megjithatë,
projekti bashkë me partnerin e tij zbatues, Institutin e Peshkimit të
Ujerave të Ëmbla në Potsdam-Sacrow (Gjermani) ka shënuar disa
arritje. Një nga këto arritje është vlerësimi ndërkufitar i rezervave
peshkore ne përputhje me standardet e Komitetit Evropian të
Standardizimit. Nëpërmjet këtij procesi në Shkodër është rizbuluar
një lloj trofte që mendohej e zhdukur. Projekti CSBL ka mbështetur
Organizatat e Menaxhimit të Peshkimit, me qëllim marrjen nga ana
e tyre të më shumë përgjegjësive në procesin e bashkëmenaxhimit

të rezervave peshkore dhe përmirësimin e pjesëmarrjes se tyre në
procesin e bashkëpunimit ndërkufitar. Ato tashmë po ndihmojnë
në monitorimin e peshkimit të paligjshëm dhe hartojnë rregullore
të përbashkëta për përdorimin e mjeteve të peshkimit dhe
periudhat e ndalimit te tij.
Përsa i përket menaxhimit të burimeve ujore, projekti zhvillon
koncepte së bashku me fermerët dhe komunitetin lokal, me qëllim
reduktimin e derdhjes së kimikateve bujqësore dhe ujërave te
ndotur në të tre liqenet. Për këtë qëllim ekspertet e të tria vendeve
kryejnë në mënyrë periodike matjet përkatëse për të vlerësuar
gjendjen e cilësisë së ujërave.

Faktorët e suksesit
Ruajta e biodiversitetit dhe menaxhimi i burimeve ujore janë tema
të rëndësishme të legjislacionit evropian qe lidhet me mbrojtjen
e mjedisit dhe natyrës. Arritja e gjendjes së mirë ekologjike dhe
kimike të ujit është objektivi kryesor për të cilin angazhohen
vendet kandidate për anëtare ne BE. Për këtë arsye, shtetet
kandidate duhet të ngrenë struktura përmes të cilave të bëhet e
mundur arritja e këtyre objektivave. Bashkëpunimi ndërkufitar
për mbrojtjen e biodiversitetit nxit zhvillimin e mundësive të mira
ekonomike si në sektorin e turizmit, edhe në atë të tregtimit të
produkteve ekologjike me vlera të larta në bujqësi dhe peshkim.

Një shembull nga praktika
Bimët ujore nuk janë thjesht habitate të rëndësishme për jetën e
peshqve dhe kafshëve jovertebrore, por edhe tregues për gjendjen
ekologjike të ujerave të liqeneve. Grupimi i specieve të këtyre
bimëve ndryshon në varësi të ngarkesës së ujit me substanca të
dëmshme organike apo edhe në varësi të ndërtimeve të kryera
nga njerëzit. Me qëllim vlerësimin e gjendjes ekologjike të ujërave
në përputhje me Direktivën Kuadër për Ujin, kryhen monitorime
periodike të bimëve ujore. “Shumica e njerëzve nuk i njohin
bimët ujore”, thotë botanisti Lefter Kashta, “Për ne ato janë si
faqet e librave. Nëse di ti lexosh, ato mund të tregojnë shumë për
shëndetin e lumenjve dhe liqeneve.”
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Fondet e hapura rajonale për Evropën Juglindore
EFIKASITETI I ENERGJISË
Sfidat

Ndikimi

Edhe pse çmimi i energjisë si mall po rritet në mbarë botën,
ajo shpërdorohet në një shkallë të gjerë në vendet e Evropës
Juglindore. Kjo humbje po e dëmton konkurrueshmërinë
ekonomike të rajonit, stabilitetin social dhe mjedisin.

Me mbështetjen e ORF-EE-së, është krijuar Rrjeti i Kryeqyteteve
me Energji efikase të Evropës Juglindore, ku përfshihen qytetet e
Zagrebit, Sarajevës, Podgoricës, Shkupit dhe Tiranës. Mbështetja
për këtë rrjet ofrohet edhe nga qyteti model gjerman, Freiburg im
Breisgau. Të gjitha qytetet partnere janë palë në nismën e Paktit
evropian të Kryetarëve të Bashkive dhe kanë marrë përsipër uljen
e sasisë së çliruar të gazit CO2, të paktën me 20%, deri në vitin
2020. Ato kanë ngritur struktura për menaxhimin e energjisë dhe
kanë hartuar Plane të qëndrueshme Veprimi për Energjinë, që
janë aktualisht duke u zbatuar.

Sidoqoftë, këto vende gjithnjë e më shumë po e njohin rëndësinë
e energjisë në sigurimin e një të ardhme të mirë e qëndrueshme.
Përpjekjet për anëtarësim në Bashkimin Evropian i kanë inkurajuar
ato që t’i bëjnë të tyret objektivat e politikës evropiane të energjisë
dhe mbrojtjes së klimës, duke përfshirë, hap pas hapi, elementet
përkatëse të legjislacionit komunitar në legjislacionin e tyre.

Qasja jonë
Fondi i hapur rajonal për Evropën Juglindore–Efikasiteti i
energjisë (ORF-EE) nxit bashkëpunimin rajonal midis aktorëve
me kapacitetin për t’iu dhënë shtysë proceseve e reformave
në sektorin e energjisë dhe, për rrjedhojë, për të kontribuar
në arritjen e objektivave të efikasitetit të energjisë në vendet
përkatëse. Vendet e Evropës Juglindore kanë shumë gjëra të
përbashkëta në pikëpamjen kulturore dhe strukturore, që ofrojnë
një mundësi të madhe për të ndërtuar e ndarë ekspertizë në
rrjetet rajonale.
Porositur nga:

Ministria federale gjermane për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim

Rajoni:

Evropa Juglindore

Vendet:

Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova,
Maqedonia (IRJM), Mali i Zi dhe Serbia

Kohëzgjatja:

2008-2016

Me nismën e tij për një dialog politik publik për energjinë e
qëndrueshme, Rrjeti i Shkollave të Studimeve Politike në Evropën
Juglindore i Këshillit të Evropës po kontribuon për forcimin e
vullnetit politik për zhvillimin e proceseve të reformave në vendet
partnere. Në vitin 2012, për shembull, komisionet parlamentare
përgjegjëse për efikasitetin e energjisë mbajtën për herë të parë
seanca dëgjimore publike në Serbi dhe Malin e Zi. Duket qartë që
debati politik e publik po fiton rëndësi.
Projekti ORF-EE i këshillon ministritë kombëtare që përfaqësohen
në Grupin Bashkërendues për Efikasitetin e Energjisë të
Komunitetit të Energjisë lidhur me hartimin dhe monitorimin e
Planeve të Veprimit për Efikasitetin e Energjisë, që, aktualisht,
janë të detyrueshme në BE. Është ngritur një sistem monitorimi
për këtë qëllim, që bën të mundur hartimin e instrumentit
qeveritar për efikasitetin e energjisë, i cili do të lejojë vlerësimin
më të saktë të ndikimeve të drejtpërdrejta të kursimit të
energjisë dhe efektivitetit. Mbështetja e ofruar nga projekti
ORF-EE plotësohet me një program kompjuterik për llogaritjen e
kursimeve të energjisë dhe uljes së dioksidit të karbonit, përmes
masave për efikasitetin e energjisë.

Personi i kontaktit: Johannes Elle
Menaxhere sektoriale e fondit
johannes.elle@giz.de
Foto: © GIZ
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Mbështetje për harmonizimin e legjislacionit
ekonomik e tregtar me aktet ligjore të BE-së
Evropa – Më shumë sesa një ndjesi
Përkrahje për Shqipërinë drejt anëtarësimit
në Bashkimin Evropian
Më 27 qershor 2014, Shqipëria mori statusin e vendit kandidat
të BE-së. Anëtarësimi në Bashkimin Evropian është një objektiv
strategjik i përqafuar tërësisht nga spektri politik shqiptar.
Ky objektiv konsiderohet veçanërisht i rëndësishëm për
marrëdhëniet e Shqipërisë me vendet e tjera dhe për forcimin e
konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare, duke qenë burimi
që ndihmon sigurimin e mundësive të punësimit dhe krijimin e
të ardhurave për qytetarët shqiptarë.

Titulli i projektit:

Mbështetje për harmonizimin e legjislacionit
ekonomik e tregtar me aktet ligjore të BE-së

Porositur nga:

Bundesministeriumfürwirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Rajoni i projektit:

Shqipëria

Agjencia kryesore
zbatuese:

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë
dhe Sipërmarrjes

Kohëzgjatja:

01 janar 2015 –31 dhjetor 2016

Përfitimet
Projekti përqendrohet në tri fusha që plotësojnë njëra-tjetrën:

Për çfarë bën fjalë projekti?

a) Harmonizimi i legjislacionit kombëtar dhe interpretimi i
akteve ligjore të BE-së, konkretisht, Kapitujt 1, 3, 6, 7, 20, 28 30.

Harmonizimi i legjislacionit ekonomik e tregtar të Shqipërisë
me aktet e BE-së, zotërimi i procesit dhe krijimi i ekspertizës,
si dhe përgatitja paraprake e zyrtarëve të administratës
publike për zhvillimin negociatave të anëtarësimit me BE-në
përbën objektivin e përgjithshëm të projektit, “Mbështetje për
harmonizimin e legjislacionit ekonomik e tregtar me aktet ligjore
të BE-së”. Financuar nga Ministria gjermane për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) dhe zbatuar nga Deutsche
Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
që prej janarit 2015, projekti po ndihmon Ministrinë e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZhETTS) për të
arritur objektivin e lartpërmendur.

• Janë zhvilluar dy Vlerësime të Ndikimit Rregullator (VNRr) në
fushat e mbrojtjes së konsumatorit dhe sigurimit të kredisë
për eksport. VNRr-të përfshijnë analizën e alternativave,
përfitimeve, kostove dhe rreziqeve të veprimtarive të
propozuara nga qeveria. Pjesëmarrja aktive e aktorëve në këtë
proces siguron një rritje të efektivitetit të politikave qeveritare.

Kjo mbështetje përqendrohet, kryesisht, në këshillim ligjor dhe
trajnim, për të ndihmuar në hartimin e ligjeve më të mira dhe për
të rritur kapacitetet e zbatimit të tyre. Po kështu, ofrohet këshillim
për ngritjen e kapaciteteve të nevojshme për të bashkërenduar
dhe menaxhuar procesin e negociatave për anëtarësim në BE.

• Janë vendosur masa garancie për mbrojtjen e mëtejshme të
pjesëtarëve të shoqërive tregtare dhe palëve të treta. Janë
bërë të mundura procedura më transparente e të thjeshta për
regjistrim e licensim, falë regjistrimit në internet në Qendrën
Kombëtare të Regjistrimit (QKR). 7,4% e shoqërive të reja të
regjistruara dhe mbi 14 500 biznese i dorëzuan në internet
bilancet e tyre (fig. deri më gusht 2015). Kjo nënkupton më pak
pengesa burokratike për biznesin, kosto administrative të ulura
dhe rritje të transparencës kundrejt qytetarëve.
• Përafrimi i Direktivës së shërbimeve, e cila rregullon të drejtën
e krijimit dhe lëvizjes së lirë në kufi të shërbimeve është drejt
përfundimit. Kjo do të shërbejë si një bazë e nevojshme ligjore
për thjeshtimin e procedurave administrative dhe heqjen

Nga e majta në të djathtë:
Përgatitja e planit të detyrave për Kapitullin 1
Takim konsultativ - VNRr në fushën e mbrojtjes së konsumatorit
Foto: © GIZ

e pengesave për aktivitetet e shërbimeve. Kjo siguron që si
ofruesit  e shërbimeve, ashtu edhe marrësit e tyre të  përfitojnë
më lehtësisht nga këto liri themelore.
• Po hartohen rregulla dhe kritere minimale për dhënien e
ndihmës shtetërore në fushat e Shërbimeve me Interes
Ekonomik të Përgjithshëm (SIEP) dhe të Përjashtimeve të
Përgjithshme në Bllok (PPB).
b) Zbatimi i legjislacionit të harmonizuar me aktet e BE-së.
• Lufta kundër korrupsionit është përparësi kryesore e qeverisë
shqiptare dhe një kusht themelor për anëtarësimin e saj në
Bashkimin Evropian. Transparenca e plotë e inkurajon publikun
të bëhet pjesëmarrës aktiv në ushtrimin e së drejtës së vet për
kontroll dhe, në të njëjtën kohë, mbron interesin e publikut. Në
këtë kontekst, për të rritur transparencën dhe llogaridhënien
e Komisionit të Ndihmës Shtetërore (KNSh) dhe Komisionin e
Mbrojtjes së Konsumatorit (KMK), janë hapur faqet përkatëse të
internetit, ku jepet informacion tërësor.
• Janë analizuar rreth 140 leje, me synim për të ulur barrën
rregullatore. Janë formuluar rekomandime për përmirësimin e
56 prej tyre (12 nga të cilat do të shfuqizohen).
• Përveç kësaj, po ofrohet ndihmë për bashkimin e Qendrës
Kombëtare të Regjistrimit dhe Qendrës Kombëtare të
Licensimit në Qendrën e re Kombëtare të Biznesit (QKB).
Kjo do të ofrojë një sportel të vetëm për regjistrimin dhe
licensimin e biznesit. Rezultatet kryesore që priten janë cilësia
e përmirësuar e shërbimeve, kosto e ulur administrative
për bizneset dhe zbatim efektiv i parimit të regjistrimit të
njëkohshëm për të gjitha institucionet publike.
• Ndërsa paketa e plotë ligjore pret të miratohet, krijimi i
Inspektoriatit të Mbikëqyrjes së Tregut do të garantojë që
konsumatorët të përftojnë produkte më të sigurta në treg. IMTja pritet të fillojë funksionimin në fillim të vitit 2016. Më tej,
mbështetja të përqendrohet në forcimin e kompetencave të tij.
c) Përgatitja e negociatave të anëtarësimit në BE.
Shqipërisë i duhet të ngrejë strukturat dhe kapacitetet e nevojshme
për bashkërendimin dhe menaxhimin e procesit të negociatave.
• MZhETTS-i është përgjegjës për drejtimin e punës për
harmonizimin dhe zbatimin e një të tretës së akteve ligjore
të BE-së. Shtatë grupe ndërinstitucionale pune (GNP) duhet
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të nisin përgatitjet shumë më përpara, për të qenë gati
në momentin e caktimit të datës nga BE-ja. GNP-të kanë
përgatitur dhe kanë rënë dakord për udhërrëfyesit me detyra
dhe veprimtari të hollësishme për Kapitullin 1 dhe 28.
• Legjislacioni shqiptar mbi shërbimet në pesë sektorë, minierat,
shërbimet veterinare, profesionet ligjore, tatimet dhe politika
sociale kontrollohet duke u ballafaquar me legjislacionin e
BE-së. Janë formuluar rekomandime për sjelljen e legjislacionit
shqiptar në përputhje me aktet ligjore të BE-së.

Veprimtari ndërsektoriale
Projekti bashkëpunon ngushtë me Shkollën shqiptare të
Administratës Publike (ASPA) për hartimin e programeve novatore,
të dobishme dhe të përsëritshme të trajnimit. Aktualisht, po
ofrohet ndihmë për ngritjen e platformës së nevojshme të të
nxënit elektronik në ASPA, përgatitjen e udhëzimeve për hartimin
e kurseve elektronike, si edhe për konceptimin e moduleve të të
nxënit elektronik që do të përdoren nga nëpunësit e shërbimit civil
në Shqipëri.

Rezultatet e pritshme
■

Të paktën pesë akte ligjore të përcaktuara në Planin
Kombëtar për Integrimin Evropian, që janë nën përgjegjësinë
e MZhETTS-it duhen paraqitur në qeveri për miratim.
Zhvillimi i VNRr-ve për të paktën dy akte ligjore dhe trajnimi
i 75% të pjesëtarëve të grupeve ndërinstitucionale të punës
(GNP) për teknikat legjislative dhe të harmonizimit.

■

Tri institucione zbatuese kanë kapacitetet dhe metodikat e
kërkuara për zbatimin e legjislacionit të harmonizuar, duke
kontribuar edhe në luftën kundër korrupsionit.

■

Nën udhëheqjen e MZhETTS-it, personat përgjegjës në GNP
janë përgatitur për hapjen e negociatave të anëtarësimit.
Planet e detyrave përfshijnë strukturat organizative dhe
rregulloret e kërkuara për negociatat e anëtarësimit dhe
këto janë hartuar për dy GNP. Më tej, 50% e anëtarëve të
GNP-ve drejtuar nga MZhETTS-i do të përfitojnë trajnim të
përqendruar te përgatitjet e negociatave për anëtarësim. Janë
përgatitur raportet e kontrollit paraprak për 3 kapituj.

Në bashkëpunim me

Ministrinë e Zhvillimit Ekonomit, Turizmit Tregtisë dhe
Sipërmarrjes (MZhETTS).
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Fondet e hapura rajonale për Evropën Juglindore
NXITJA E INTEGRIMIT NË BE PËRMES BASHKËPUNIMIT RAJONAL

Porositur nga

Ministria federale gjermane për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ)

Vendet

Vendet e Evropës Juglindore që duan të anëtarësohen
në BE

Kohëzgjatja e
përgjithshme

2012 deri në 2015, është duke u përgatitur zgjatja e
projektit

Sfidat
Komisioni Evropian iu ka ofruar vendeve të Evropës Juglindore
perspektivën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE), me kusht
që ato të përmbushin kritere të caktuara politike dhe ekonomik.
Ecuria drejt anëtarësimit shoqërohet me një proces afatgjatë që
përqendrohet te reformat strukturore, si edhe te përputhja e
legjislacionit me aktet komunitare. Vendet e rajonit kanë nivele
të ndryshme ecurie në këtë kontekst. Negociatat për anëtarësim
janë hapur tanimë me Serbinë e Malin e Zi, që do të ndiqen nga
Shqipëria. Vendet e ndryshme mund të mësojnë nga njëratjetra dhe të përshpejtojnë procesin e anëtarësimit duke ndarë
përvojat. Sidoqoftë, aktualisht, potenciali i bashkëpunimit rajonal
për të mbështetur përparimin drejt BE-së nuk po shfrytëzohen
në nivel të mjaftueshëm. Për këtë arsye, qëllimi i Fondeve të
Hapura Rajonale për Evropën Juglindore (ORF-të) është të
nisë dhe forcojë bashkëpunimin midis këtyre shtete të reja me
programe që mbështesin përputhjen me standardet e BE-së.
Vëmendja është e përqendruar të krijimi dhe nxitja e rrjeteve
rajonale, trajtimi i problemeve rajonale dhe zbatimi i zgjidhjeve
të përbashkëta në nivel kombëtar. Një bashkëpunim rajonal më
intensiv ofron, gjithashtu, potencial të konsiderueshëm ekonomik.

Qasja jonë
Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore (ORF) fillojnë
dhe forcojnë bashkëpunimin midis këtyre shtete-kombeve të reja
me masa që mbështesin përputhshmërinë me standardet e BE-së.
Si një shtesë integruese e pesë ORF-ve sektoriale (nxitja e tregtisë
së jashtme, efikasiteti i energjisë, modernizimi i shërbimeve
bashkiake, reforma ligjore dhe biodiversiteti), nxitja nga ORF-ja e
Integrimit në BE përmes Bashkëpunimit rajonal (ORF EUI) krijon
përputhje të sinergjive të ORF-ve individuale, forcon strategjikisht
ORF-të në raport me rrjetet partnere të rëndësishme në procesin
e anëtarësimit në BE. Më tej, ajo krijon një rrjet strategjik
institucionesh partnere me funksion drejtues brenda procesit të
anëtarësimit dhe i mbështet ato për njohjen e funksioneve të tyre
drejtuese teknike e politike. Fokusi është te krijimi e promovimi
i rrjeteve rajonale me ministritë e jashtme dhe autorietet e
integrimit në vendet në bashkëpunim, për të trajtuar problemet
rajonale dhe zbatuar zgjidhjet e përbashkëta në nivel kombëtar.
Kjo çliron një potencial për bashkëpunim rajonal në procesin e
anëtarësimit në BE dhe krijon kushte nxitëse për një bashkëpunim
më të .fortë në Evropën Juglindore.

Ndikimi
ORF EUI mbështet rrjetin e Ministrive të Punëve të Jashtme
(MPJ) dhe rrjeti i Ministrive të Integrimit Evropian (IBE) për
vendosjen e marrëdhënieve të mira të punës me homologët e
tyre nga anëtarë të tjerë të rrjetit përmes masave të ndryshme të
zhvillimit të kapaciteteve. Personat e caktuar të kontaktit luajnë
një rol aktiv në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve brenda
rrjetit, si dhe në bashkërendimin dhe komunikimin e arritjeve te
institucionet e tyre kombëtare. Së fundi, por jo nga rëndësia, duke
ndarë përvojat dhe duke u angazhuar në një proces të ndërsjellë

Personi i kontaktit: Alexandra Hilbig
Drejtore e
Fondit të hapur rajonal
alexandra.hilbig@giz.de
Foto: © GIZ

Foto: © GIZ

të nxëni dhe forcimi të kapaciteteve institucionale të MPJ-ve dhe
MIE-ve, projekti ORF EUI kontribuon për përparimin e rajonit drejt
fazave vijuese të procesit të anëtarësimit në BE dhe do të lehtësojë
zbatimin e Strategjisë së Zgjerimit të BE-së dhe Strategjinë 2020
të EJL-së.
Një prej synimeve kryesore të veprimtarive të ardhshme të
projektit do të jetë forcimi i kapaciteteve për menaxhimin e
fondeve IPA në zbatimin e udhëzimeve dhe kritereve të reja, në
kuadrin e programit IPA II.
Krijimi i rrjeteve rajonale, ku përfshihen institucionet përgjegjëse
për bashkërendimin dhe nxitjen e procesit të anëtarësimit e
rrit efektivitetin e ORF-ve në sektorë të ndryshëm. Aktorët i
drejtojnë rrjetet e tyre më me efikasitet dhe komunikojnë vlerën
e shtuar të bashkëpunimit rajonal si mjet për mbështetjen e ecjes
përpara drejt BE-së. Këtu përfshihet rritja e ndërgjegjësimit dhe
informimi i publikut lidhur me çfarë është arritur, me qëllim që
grupet kryesore të shoqërisë civile të binden për rëndësinë e
bashkëpunimit rajonal. Në Evropën Juglindore, bashkëpunimi
rajonal tanimë njihet dhe vlerësohet si instrument kyç për
afrimin më pranë BE-së. Sinergjitë që rrjedhin midis ORF-ve dhe
kontakteve me partnerët përkatës çojnë në përfitimin e efikasitetit
në zbatimin e projekteve individuale. Vendet partnere po krijojnë,
gjithashtu, procese më efikase menaxhimi, me qëllim që t’i
përdorin efektivisht burimet e kufizuara të autoriteteve të tyre
vendore dhe të ndërtojnë kapacitetet e tyre për të përmbushur
kërkesat rigoroze të BE-së për procesin e përshtatjes. Pika e
përqendrimit këtu është mbi dialogun rajonal, duke mësuar nga
ekspertiza e vendeve që janë anëtarësuar së fundi në BE, si Kroacia
apo në raundet e mëparshme të zgjerimit, si Sllovenia.
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Fondi i hapur rajonal për Evropën Juglindore
Nxitja e tregtisë së jashtme
Porositur nga:

Ministria Federale gjermane për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ)

Rajoni:

Evropa Juglindore

Vendet:

Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Maqedonia
(IRJ), Mali i Zi, Serbia

Kohëzgjatja:

Mars 2013 deri në Maj 2017

Sfidat
Gjatë dy dekadave të kaluara, vendet e Evropës Juglindore (EJL)
kanë bërë përparime të konsiderueshme në transformimin e
tyre ekonomik e politik, integrimin në ekonominë globale dhe
rrugëtimin e tyre drejt integrimit në BE. Megjithatë, pavarësisht
arritjeve të padiskutueshme, rajoni përballet ende me sfida të
mëdha. Ekonomikisht, ai është mjaft mbrapa vendeve të BE-së.
Bashkëpunimi ekonomik rajonal ofron një potencial të madh për
përballimin e sfidave ekonomike. Nënshkrimi i Marrëveshjes së
Tregtisë së Lirë për Evropën Qendrore (CEFTA) në vitin 2006 ishte
një hap i madh përpara drejt integrimit tregtar dhe thellimit të
bashkëpunimit rajonal. Përparime të konsiderueshme janë bërë në
rajonin EJL-së për të krijuar zonën e tregtisë së lirë. Megjithatë, ka
ende pengesa të shumta për tregtinë brenda vetë rajonit dhe me
BE-në, që ndikojnë negativisht konkurrueshmërinë, zhvillimin dhe
punësimin. Eliminimi i pengesave të tregtisë dhe lehtësimi i saj
mbeten, kësisoj, në krye të programit për bashkëpunim ekonomik
rajonal në EJL.
Përgjithësisht, potenciali i bashkëpunimit rajonal për të
përmirësuar kushtet e tregtisë dhe konkurrueshmërisë nuk është
shfrytëzuar plotësisht në Evropën Juglindore.

Qasja jonë
Fondi i hapur rajonal për nxitjen e tregtisë së Jashtme mbështet
projektet rajonale, që synojnë përmirësimin e kushteve për tregtinë
e lirë dhe konkurrueshmërinë. Projektet përfshijnë partnerë nga
të paktën tri vende dhe planifikohen e zbatohen bashkërisht me
partnerët. Projekti lehtëson krijimin e rrjeteve mes partnerëve dhe
zhvillon kapacitetet e institucioneve e individëve pjesëmarrës për
të bashkëpunuar për eliminimin e pengesave tregtare dhe për të
lehtësuar tregtinë, si në rajon ashtu edhe me BE-në. Praktikat e mira
brenda rajonit dhe nga Evropa përhapen përmes bashkëpunimit
rajonal, me qëllim që të arrihen përmirësime në nivel vendi.
Partnerët kryesorë në projekt janë agjencitë qeveritare përgjegjëse
për tregtinë, strukturat e CEFTA-s, organizatat e sektorit privat dhe
rrjetet rajonale të institucioneve publike dhe private.

Ndikimi
Përmes punës së ORF-së, ministritë e vendeve dhe autoritetet
publike janë në një pozitë më të mirë për caktimin e përparësive dhe
për të eliminuar pengesat tregtare. Për shembull, në bashkëpunim
me Ministritë e Tregtisë dhe Ekonomisë dhe Sekretariatin e CEFTA-s,
është ngritur një sistem raportimi që iu jep mundësi vendeve të
raportojnë e monitorojnë pengesat tregtare. Kjo rrit transparencën
dhe ushtron trysni mbi qeveritë për të ndërmarrë veprime drejt
lehtësimit të tregtisë. Shërbime të përmirësuara për shoqëritë
tregtare janë një tjetër rezultat i punës së ORF-së. Me mbështetjen e
ORF-së, është krijuar Portali i Tregtisë i CEFTA-s, i cili iu jep mundësi
kompanive që, vetëm me disa shtypje të mausit të përftojnë të
gjithë informacionin e nevojshëm për rregullat e procedurat e
importit dhe eksportit. Kjo kursen kohë dhe ul kostot për bizneset
tregtare. Së fundi, por jo nga rëndësia, bashkëpunimi rajonal
po shfrytëzohet gjithnjë e më shumë për të ndjekur interesa të
përbashkëta biznesi. Për shembull, shoqatat e industrisë së TI-së në
rajon po bashkëpunojnë e po tregtojnë bashkërisht produktet e tyre
në tregjet e synuara evropiane. Siç ilustrohet edhe nga shembujt,
Nxitja e Tregtisë me Jashtë e ORF-së kontribuon për përmirësimin e
kushteve për tregti e konkurrueshmëri, si dhe lehtëson ecurinë drejt
Bashkimit Evropian.

Personi i kontaktit: Susanne Hartmann
Menaxhere sektoriale e fondit
susanne.hartmann@giz.de
Foto: © GIZ
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Fondet e hapura rajonale për Evropën Juglindore
REFORMA LIGJORE

Sfidat
Në dritën e hyrjes në BE dhe anëtarësimit në organizatat
ndërkombëtare, vendet e Evropës Juglindore përballen me
detyrën për të harmonizuar sistemet e tyre ekzistuese ligjore.
Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Reforma
Ligjore (ORF LR) ofron mbështetje për hartimin e kërkesave
dhe reformave në kuadrin ligjor, që janë në përputhje me
legjislacionin komunitar dhe instrumente të tjera të kuadrit
ligjor. Pjesa themelore e përpjekjeve për reforma përfshin
Kapitullin 23 (Drejtësia dhe të Drejtat e Njeriut) dhe Kapitullin
24 (Drejtësia, Liria dhe Siguria), që hedhin bazat për reforma në
kuadrin e anëtarësimit të BE. Më tej, zbatimi efektiv i ligjeve, si
dhe hartimi i ligjeve dhe garancive të reja institucionale, bëhen të
mundura përmes shtetit të së drejtës, ndarjes së pushteteve dhe
paanshmërisë së gjyqësorit.

Qasja jonë
Projekti ORF LR i mbështet vendet për shkëmbimin e përvojave të
tyre. Kjo sjell mësimin e ndërsjellë përmes krijimit dhe forcimit të
rrjeteve rajonale të ekspertëve dhe platformave të të nxënit mes
kolegëve. Institucionet partnere që marrin pjesë fuqizohen për
të zbatuar reformat ligjore në mënyrë të pavarur. Duke përfshirë
ekspertë gjermanë, evropianë dhe, sidomos, nga vendet fqinje,
jemi në gjendje të ofrojmë këshillim për zbatimin e kuadrit ligjor.
Institucionet gjyqësore janë ngritur e forcuar nëpërmjet kontaktit
të orientuar me institucionet përkatëse partnere në rajon.
Programi ORF LR mbështet përfaqësuesit nga vendet partnere
për të gjetur dhe zbatuar zgjidhje të përbashkëta, për të përballuar
sfidat e bashkëpunimit ndërkufitar.

Porositur nga:

Ministria Federale gjermane për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ)

Rajoni:

Evropa Juglindore

Vendet:

Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Maqedonia
(IRJ), Mali i Zi dhe Serbia

Kohëzgjatja e
përgjithshme:

2007-2016

Ndikimi
Reforma ligjore e ORF-së mbledh njerëz dhe organizata nga
mbarë rajoni për të trajtuar çështje teknike. Suksesi ynë flet për
qasjen që kemi zbatuar: problemet lidhur me bashkëpunimin
ndërkufitar gjyqësor u zgjidhën bashkërisht, qoftë me zbatimin
e ekzekutimit ndërkufitar, procedurave bankare apo të drejtës së
kompanive. Fakultetet e Drejtësisë nga rajoni janë mbledhur në
Rrjetin e Shkollave të Drejtësisë së Evropës Juglindore (SEELS)
për të përmirësuar së bashku cilësinë e standardeve në arsimin
e lartë dhe profesional dhe për të ofruar programe rajonale
arsimore dhe kërkimore. Dhomat e noterëve publikë mbështesin
njëra tjetrën për të përmirësuar shërbimet e tyre dhe për të futur
shërbimin e noterisë publike në ato vende ku nuk është krijuar
ende. Qendrat për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve
ndërmjetësimin punojnë së bashku njohjen ndërkufitare të
vendimeve të arbitrazhit. Në bashkëpunim me UNCITRAL-in,
të drejtat ndërkombëtare të blerjes u përfshinë në legjislacionin
kombëtar dhe u bënë publike. Një rrjet rajonal ekspertësh
mbështet përpjekjet për reforma në nivel kombëtar dhe ndjek
zbatimin e udhëzimeve ndërkombëtare dhe evropiane në sistemet
ligjore kombëtare.

Personi i kontaktit: Christopher Will
Menaxher sektorial i fondit
Christopher.Will@giz.de
Foto: © GIZ
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Fondi i hapur rajonal për Evropën Juglindore
MODERNIZIMI I SHËRBIMEVE BASHKIAKE
Sfidat
Vendet e Evropës Juglindore po zbatojnë, aktualisht, reforma që
synojnë lehtësimin e anëtarësimit të tyre në Bashkimin Evropian.
Në nivel komunal, bashkitë shpesh nuk kanë kapacitetet dhe
instrumentet e nevojshme për zbatimin e standardeve kërkuese të
BE-së, që duan përmirësimin e cilësisë së shërbimeve bashkiake.
Me qëllim përballimin e këtyre sfidave, Fondi i Hapur Rajonal –
Modernizimi i Shërbimeve Bashkiake (ORF MMS) punon ngushtë
me rrjetet rajonale, si Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore
të Evropës Juglindore (NALAS) dhe Partneritetet Rajonale të
Shoqatave të Ujësjellësit, si edhe me qytetarë, bashki dhe partnerë
të tjerë në zbatimin e përbashkët të projekteve rajonale.

Qasja jonë
Së bashku me përfaqësuesit e bashkive, shoqatat e bashkive,
vendimmarrësit dhe partnerët e tjerë përkatës, programi ORF
MMS nis me analizën e problemeve më urgjente, me të cilat
përballen shërbimet komunale në vendet e Evropës Juglindore.
Më pas, partnerët japin ide konkrete për projekte, me mbështetjen
e programit ORF MMS. Këto projektpropozime shqyrtohen
imtësisht, përpara sesa të merret vendim për financimin e
tyre. Fushat tona të përqendrimit janë furnizimi me ujë dhe
kanalizimet, administrimi i mbetjeve, përmirësimi i gamës së
shërbimeve ofruar nga baskitë dhe ngritja e kapaciteteve të
strukturave drejtuese bashkiake.

Porositur nga:

Ministria Federale gjermane për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ)/ Qeveria e Zvicrës

Rajoni

Evropa Juglindore

Vendet

Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Maqedonia
(IRJ), Mali i Zi dhe Serbia

Kohëzgjatja

2007 -2013 (BMZ)
2013-2016 (BMZ/Qeveria e Zvicrës)

Ndikimi
Me mbështetjen e programit ORF MMS, shoqatat e bashkive
kanë hartuar instrumente, metoda, rekomandime dhe analiza
krahasuese rajonale lidhur me problemet më të rëndësishme
me të cilat përballen bashkitë. Këto rezultate janë përdorur nga
bashkitë për të përmirësuar shërbimet që iu ofrohen qytetarëve
dhe mund të veprojnë si bazë për përmirësimet e kuadrit
ligjor. Për shembull, ORF MMS-ja ka këshilluar Partneritetin e
Shoqatave Rajonale të Ujësjellësit gjatë përzgjedhjes dhe vënies
në punë të teknologjive të administrimit të ujërave të ndotura në
përputhje me BE-në. Një tjetër histori suksesi është edhe krijimi
i një modeli rajonal certifikimi për bashkitë që janë miqësore për
biznesin. Ligjvënësit dhe autoritetet kombëtare të Malit të Zi dhe
Bosnje-Hercegovinës i kanë shfrytëzuar rekomandimet për të
përmirësuar kërkesat e kuadrit ligjor lidhur me financat e bashkive
dhe planifikimin urban. ORF MMS-ja ka krijuar një pozitë si
platformë e rëndësishme bashkëpunimi dhe krijimi rrjetesh për
tërë gjithë aktorët rajonalë të interesuar për përmirësimin e
shërbimeve bashkiake në Evropën Juglindore.

Personi i kontaktit: Christophe di Marco
Menaxher sektorial i fondit
christophe.dimarco@giz.de
Foto: © GIZ
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Qeverisja e mirë ekonomike për Përmirësimin e
Klimës së Investimeve në Shqipëri (ProINVEST)
Sfida
Investimet-qoftë publike dhe private-janë çelësi për zhvillimin e
një ekonomie. Në rastin e Shqipërisë, investimet e huaja direkte
janë potencialisht motivuesi më i rëndësishëm i zhvillimit.
Megjithatë, investimet e huaja direkte kanë rënë në total 8% në
periudhën nga viti 2008 deri në 2012 (burimi: Banka e Shqipërisë).
Rënia e investimeve mund të jetë shkaktuar pjesërisht nga kriza
globale ekonomike dhe financiare. Megjithatë, arsyeja kryesore
është biznesi shqiptar dhe klima e investimeve. Pengesat e mëdha
burokratike si dhe procesi i lodhshëm i aplikimit dhe procedurat
e miratimit, paraqesin sfida të mëdha për investitorët. Strukturat
institucionale dhe procedurat administrative duhet të forcohen,
në mënyrë që të kenë kapacitetet për të tërhequr, shoqëruar dhe
madje përshpejtuar investimet private. Përveç kësaj, investimet
publike nuk drejtohen tek sektorë dhe fusha ku sjellin përfitim të
lartë potencial për investimet private.
Miratimi i Ligjit për Investimet Strategjike në qershor 2015 tregon
se tërheqja e investimit të huaj direkt (në shkallë të gjerë) është
një prej prioriteteve kyçe për qeverinë shqiptare.

Qasja jonë
GIZ është ngarkuar nga Ministria Federale Gjermane për Zhvillim
dhe Bashkëpunim Ekonomik që të zbatojë një projekt për
forcimin e qeverisjes së mirë ekonomike, një përbërës themelor
për biznesin dhe klimën e investimeve. Për ta realizuar këtë,
projekti bashkëvepron ngushtësisht me institucionet e qeverisë
shqiptare, specifikisht Kryeministrinë (KM), Ministrinë e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS) dhe
Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA). Duke
punuar ngushtë me këto institucione, projekti synon të forcojë
koordinimin ndërmjet subjekteve qeveritare dhe të forcojë
kapacitetet në nivel sistematik, institucional dhe individual.

Titulli i projektit: Qeverisja e Mirë Ekonomike për Përmirësimin e
Klimës së Investimeve në Shqipëri (ProINVEST)
Ngarkuar nga:

Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Rajoni i projektit: Shqipëri
Agjencia kryesore Kryeministria në bashkëpunim të ngushtë me
Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë
zbatuese:
dhe Sipërmarrjes (MZHETTS) dhe Agjencinë
Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA)
Kohëzgjatja:

Mars 2015 – Shkurt 2017

Ndërhyrja nga GIZ fokusohet në tre fusha aktiviteti:
i.
Forcimi i kapaciteteve teknike të lidhura me proceset e
aktorëve kryesorë;
ii. Përmirësimi i procedurave dhe shërbimeve publike për
investitorët;
iii. Përgatitja e mekanizmave stimulues për promovimin e
investimeve strategjike të synuara.

Përfitimet
Me mbështetjen e projektit, aktorët kryesorë në nivel kombëtar
kanë një mirekuptim të përbashkët për nevojat për reforma
në lidhje me biznesin dhe klimën e investimeve, si dhe hapat
e ardhshëm që duhet të ndërmerren. Ky është një parakusht
për të garantuar që sektori publik të mund të projektojë
klimën shqiptare të biznesit dhe investimeve në një mënyrë të
bashkërenduar dhe koherente. Për më tepër, projekti GIZ-së do
të mbështesë zbatimin e Ligjit për Investimet Strategjike, duke
kontribuar nga njëra anë për një mjedis ligjor të favorshëm për
investitorët ndërkombëtarë dhe nga ana tjetër për zbatimin e këtij
programi tepër ambicioz për qeverinë.
Në ndjekjen e kësaj qasjeje, ndërhyrja e GIZ-it synon të
kontribuojë për përmirësimin e klimës shqiptare të biznesit dhe
investimeve. Zhvillimi i klimës së biznesit dhe investimeve do të
matet nga një sondazh vjetor i investitorëve që do të realizohet
nga GIZ-ProINVEST së bashku me partnerët e tij shqiptarë.

Fotografitë nga V. Ho, A. Phillips dhe C. Patrick
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Konkurrueshmëria e ndërmarrjeve mikro, të
vogla dhe të mesme përmes nxitjes së novacionit
dhe sipërmarrjes (ProSME)
Duke lidhur njerëzit e biznesit – Teknologjitë novative– Forcuar kapacitetet
SME-të konkurruese janë baza e ekonomisë
shqiptare – ato krijojnë vende pune dhe
gjenerojnë të ardhura
Qeveria e Shqipërisë i lidh objektivat e politikës së jashtme dhe
axhendën e integrimit evropian me zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik. Sektori i biznesit të vogël krijon numrin më të madh të
vendeve të punës në Shqipëri. Këto biznese kanë nga 1-80 punonjës
dhe punësojnë 69% të numrit të përgjithshëm të të punësuarve.
Pavarësisht progresit në ndërtimin e institucioneve të orientuara
drejt ekonomisë së tregut, ende ka mangësi në qeverisjen e mirë
dhe kapacitetet eficente të orientuara drejt shërbimit për aktorët
publikë dhe privatë të cilat pengojnë zhvillimin pozitiv ekonomik
dhe konkurrueshmërinë në tregjet evropiane.

Çfarë qëllimi ka programi ProSME
Programi ProSME ka për qëllim të përmirësojë kushtet për rritjen
e konkurrueshmërisë të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të
mesme (MSME) në sektorë të përzgjedhur.
Ai zbatohet nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë
dhe Sipërmarrjes (MZhETTS) dhe nga GIZ-i në emër të Ministrisë
Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ).
GIZ-i mbështet reformat në Shqipëri dhe përpjekjet për zhvillimin
e kapaciteteve në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik.
Misioni i tij është t’u bëjë të mundur ndërmarrjeve mikro, të
vogla dhe të mesme dhe fermerëve të përmbushin standardet
e BE-së dhe të përfitojnë nga Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë,
duke përmirësuar shërbimet e përballueshme për biznesin dhe
duke transferuar ekspertizën lidhur me tregjet dhe standardet e
produktit.

Emri i projektit:

ProSME

Komisonuar nga:

Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Rajoni i projektit:

Shqipëria

Agjencia drejtuese
ekzekutuese:

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë
dhe Sipërmarrjes (MZhETTS)

Kohëzgjatja:

Tetor 2014 – Shtator 2016

Qasja e programit
Qasja shumë-nivelëshe e aplikuar nga programi përbëhet prej
tri fushash kyçe të rezultateve dhe është në përputhje me
strategjitë dhe politikat e reja të Qeverisë. Ajo përqendrohet
tek: (1) përmirësimi i kapaciteteve sipërmarrëse dhe novatore
të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme ekzistuese dhe
start-up-eve; (2) ofrimi i shërbimeve që kërkohen nga bizneset
për të forcuar kompetencat sipërmarrëse dhe kapacitetet novative
të MSME-ve; (3) përmirësimi i kapaciteteve organizative dhe
operative për zbatimin e strategjive mbështetëse për ndërmarrjet
mikro, të vogla dhe të mesme.

Përfitimet
Zhvillimi i kapacitetit institucional
MZhETTS ka hartuar strategjine sektoriale koherente për
periudhën 2014 -2020 me konsultimin e aktorëve.
MZhETTS-ja është mbështetur në përpjekjet për reformën për
të derregulluar dhe për të thjeshtësuar rregullat dhe procedurat
ligjore, organizative dhe administrative për të krijuar një mjedis
më të përshtatshëm për të Bërë Biznes (Sipas raportit Doing

Fotot nga © Prosme Program

Business 2015 të Bankës Botërore, Shqipëria e ka përmirësuar
pozicionimin e saj nga vendi i 108-të në vendin e 68-të); klima e
biznesit është përmirësuar përmes dialogut publik-privat në nivelin
kombëtar dhe bashkiak. Është zbatuar reforma rregullatore e
shërbimeve të sektorit privat, e cila lejon regjistrimin dhe licencimin
e një biznesi nëpërmjet një pike ku kryhen të gjitha veprimet
(one-stop-shop). Kapacitetet e Agjencisë Shqiptare për Zhvillimin
e Investimeve (AIDA) janë forcuar për tërheqjen e investimeve të
huaja të drejtpërdrejta dhe nxitjen e përpjekjeve të SME-ve për
novacion dhe teknologji.
Më tej, Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA) është mbështetur
teknikisht dhe financiarisht për të zhvilluar kapacitetet e veta,
strukturat e menaxhimit dhe qeverisjes që prej themelimit të ATA-s
në vitin 2009. Sot, ATA është një zë i fortë i Industrisë Shqiptare të
Turizmit. Ajo luan rol kyç përkundrejt sektorit publik si mbështetës
i shqetësimeve dhe interesave të sektorit privat në zhvillimin e
turizmit. Sondazhi i Indeksit vjetor të Klimës së Biznesit i bën të
mundur ATA-s të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për çështjet e
turizmit dhe për të përcaktuar më mirë përparësitë e saj lidhur me
shërbimet dhe axhendën e dialogut.
Zhvillimi rajonal dhe lokal ekonomik & zhvillimi i turizmit
Me mbështetje nga programi, bashkitë e Korçës, Shkodrës dhe
Tiranës kanë hapur zyrat për promovimin dhe zhvillimin e turizmit,
të cilat ofrojnë mbështetje për sipërmarrësit vendorë duke masur
parasysh nevojat e tyre të biznesit.
Bashkia e Korçës dhe Këshilli Rajonal i Korçës kanë zbatuar
bashkërisht projekte të shumta të vogla, të tilla si iniciativat e
qëndrueshme të turizmit, duke aplikuar qasjen e zinxhirit të vlerës
në turizëm.
Bashkia e Korçës tani organizon në mënyrë të pavarur aktivitete
të rregullta, të tilla si Festivalin e Birra Korçës dhe Festivalin e
Ushqimit. Zyra e zhvillimit lokal të bashkisë ka zbatuar projekte
të vogla, të tilla si Dita e SME-ve të Korçës, Sinjalistika e Turit të
Qytetit të Korçës dhe Konkursi i Projektimit të Suvenireve të
Korçës.
Në Theth, një iniciativë turizmi e komunitetit ka hapur vende
pune dhe ka gjeneruar të ardhura shtesë në këtë zonë të largët
malore, duke e përfshirë në mënyrë aktive komunitetin në ofrimin e
shërbimeve të mikpritjes.
Zhvillimi i Shërbimit të Biznesit
‘Qasja Bërthamë’- metoda e integruar me bazë grupi të SMEve është prezantuar për të stimuluar ndryshimet si në nivelin e
ndërmarrjeve dhe të shoqatave. Shoqatat për turizmin, prodhimin
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e vajit të ullirit, frutikulturën, bagëtisë dhe gratë e bizneseve
profesionale kanë themeluar së bashku Shoqatën “Nucleus
Albania” në shtator të vitit 2014. Ato synojnë të forcojnë
bashkëpunimin, të zbatojnë qasjen bërthamë për SME-të dhe
të përmirësojnë shërbimet e biznesit të SME-ve nëpërmjet një
platforme rrjeti kombëtar dhe shkëmbimit të informacionit.
Industria e Tekstileve dhe e Veshjeve e Shqipërisë. GIZ-i në
bashkëpunim me USAID-in kanë ndërmarrë një iniciativë të
përbashkët për të mbështetur disa kompani shqiptare veshjesh
për të zhvilluar koleksionet e prodhuara për tregjet e huaja– Krijo
Markën Tënde (BYOB). Janë udhëzuar pesë kompani përmes
procesit të projektimit dhe marketimit të koleksioneve të reja.
Kompani gjermane janë lidhur me biznesmenë shqiptarë dhe kanë
filluar të investojnë në sektorin e tekstileve në Shqipëri.

Fakte dhe Shifra
Strategjia e Biznesit & Zhvillimit të Investimeve dhe Turizmit 20142020 me mbështetjen gjermane.
Mbështetje teknike për hartimin e rregulloreve operative të
Innovation Voucher Scheme është në progres e sipër. Ndihmë
teknike për Reformën Doing Business (de-rregulluese) për të
thjeshtësuar procedurat; pjesërisht e zbatuar.
Tri kompani tekstilesh shqiptare nga pesë kompani gjithsej morën
pjesë në Ditët e Modës Düsseldorf 2012 dhe kanë marrë urdhër
porosi nga kompani ndërkombëtare. Sot ato marrin pjesë në
mënyrë të pavarur në këto aktivitete mode.
‘Qasja Bërthamë’ e MSME-ve është prezantuar në Shqipëri në vitin
2013 dhe është përfshirë në Strategjinë Kombëtare të Biznesit dhe
Investimeve 2014-2020, si instrument për zhvillimin e SME-ve. Deri
tani,
300 pronarë të MSME-ve janë organizuar në 24 bërthama
dhe kanë lehtësuar 8 këshilltarë të biznesi bërthamë;
40 persona janë trajnuar si këshilltarë të biznesit bërthamë,
prej të cilëve disa janë akredituar.
Qendra Rajonale Mjedisore e Shqipërisë dhe GIZ-ProSME kanë
zbatuar bashkërisht modulet e trajnimit “Gjelbërimi i Ekonomisë”
duke u përqendruar tek mundësitë e tregut “të gjelbër” dhe kultura
e re sipërmarrëse. Rreth 450 studentë Masteri/BA-je kanë krijuar
një kuptim më të mirë të ‘ekonomisë së gjelbër’, dhe deri tani më
shumë se 40 ‘ide të gjelbra’ janë transformuar në plane ‘të gjelbra
biznesi’. Zhvillimi i hapësirës së përbashkët të punës për bizneset e
reja (start-up-et) dhe profesionistët e rinj mbështetur në kuadër të
PPP-s do të planifikohet bashkërisht me betahaus Berlin (iniciativa
‘betahaus Tirana’).

Në bashkëpunim me

Ministrinë e Zhvillimit Ekonomit, Turizmit Tregtisë dhe
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A project funded by the European Union

EU IPA 2011 Projekti për mbështetjen e bujqësisë
dhe zhvillimit ekonomik rural (SARD)
Përgatitja e paraanëtarësimit në bujqësi dhe zhvillimin rural – krijimi i kapaciteteve dhe
grantet në sektorin agroushqimor në Shqipëri
Drejt anëtarësimit në BE – mbështetje për
konkurrueshmërinë e bujqësisë
Bujqësia mbetet një prej sektorëve më të rëndësishëm
ekonomikë në Shqipëri, që përfaqëson 20% të PBB-së së vendit
dhe shfaq prirje rritëse. Ajo është burimi kryesor i të ardhurave
në zonat rurale të vendit dhe pothuajse përbën të gjithë
punësimin atje. Megjithatë, sektori bujqësor shqiptar vazhdon të
përballet me një numër vështirësish strukturore.
Qeveria shqiptare e ka deklaruar zhvillimin e qëndrueshëm të
bujqësisë si një prej përparësive të saj kryesore. Përveç kësaj,
gjetja e një rruge për më shumë investime për përmirësimin e
kapitalit fizik e njerëzor, për ta bërë më të lehtë kalimin drejt një
konkurrueshmërie më të madhe dhe përputhshmërie graduale
me standardet e BE-së, merr rëndësi të veçantë në kuadër të
aspiratës së Shqipërisë për t’u anëtarësuar në BE.

menaxhimin e fondit strukturor të zhvillimit rural. Skema pilote
e granteve IPARD-like është një qasje novatore dhe efektive
që kombinon zhvillimin e kapaciteteve dhe zbatimin praktik të
grandeve për fermerët dhe përpunuesit agroushqimorë. Në këtë
kontekst. GIZ-ja punon ngushtësisht me Strukturën Operative
shqiptare të IPARD-it (SO IPARD OS–Agjencia e Pagesave,
AZhBR-ja dhe Autoriteti Drejtues i MBZhRAU-së).
Projekti SARD u shty për të konsoliduar dhe përgatitur më tej SOnë shqiptare të IPARD-it dhe strukturën menaxhuese të Zyrtarit
Kombëtar Autorizuar (Fondi Kombëtar dhe zyra mbështetëse
e ZKA-së e Ministrisë së Financave) për ngarkimin e detyrave
zbatuese të buxhetit të programit IPARD II të BE-së. Mbështetje
ofrohet edhe për reformat administrative dhe zbatimin e
mirëqeverisjes, me qëllim që Shqipëria të ketë mundësi të përfitojë
dhe të administrojë vetë ndihmën e ardhshme prej 71 milionë
eurosh nga BE-ja, në kuadër të programit IPARD II.
Titulli i projektit:

Mbështetje për zhvillimin ekonomik dhe promovimin
e punësimit – Mbështetje për bujqësinë dhe
zhvillimin ekonomik rural

Porositur nga:

Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Çfarë është programi SARD?

Bashkëfinancuar
nga:

Komisioni Evropian

Parimi gjithëpërfshirës i programit SARD është të përmirësojë
cilësinë e jetës në zonat rurale, duke rritur konkurrueshmërinë e
sektorëve bujqësorë dhe agroushqimorë.

Rajoni i projektit:

Albania

Qeveria shqiptare dhe ajo gjermane kanë, që në vitin 1998, që
bashkëpunojnë për rritjen e konkurrueshmërisë në bujqësi dhe
zhvillimin rural në Shqipëri.

SARD-i është një projekt i bashkëfinancuar nga BE-ja në kuadrin
e IPA-s 2011, zbatuar bashkërisht nga Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Ministria e
Financave dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, për llogari të Ministrisë gjermane
për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik.
GIZ-ja ofron mbështetje për rritjen e kapaciteteve dhe
ndërgjegjësimit mbi rregullat në përputhje me BE-në për

Agjencitë kryesore Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit
zbatuese
të Ujërave (MBZhRAU)
Kohëzgjatja:

Korrik 2012 - Prill 2017

Përfitimet
Zbatimi i një skeme granti IPARD-like përbën një rast unik,
që është mjaft i ngjashëm me një përpjekje pilot për ofrimin e
mundësive të mëdha për investime dhe zhvillim të drejtpërdrejtë
të kapaciteteve, disa prej të cilave renditen më poshtë:

Nga e majta në të djathtë:
Aplikues i skemës IPARD-like nga Progri, Korçë, në
kopshtin e tij me mollë në lulëzim, pranverë 2014
Përfitues i grantit IPARD-like në linjën e tij të re të
përpunimit të sherbelës (investim i përgjithshëm rreth
445000 euro, me 50% të rimbursuar si grant)
Foto: ©IPA 2011 SARD Project

■

■

■

Janë krijuar struktura institucionale dhe procedura të
përgjegjshme administrative në përputhje me BE-në për
Strukturën Operative shqiptare të IPARD-it. Kapacitetet
programuese, menaxhuese, financiare, kundër korrupsionit
dhe ato zbatuese janë rritur, krijuar bazën për një akreditim të
suksesshëm të IPARD-it.
Janë vendosur në dispozicion grante me një vlerë të
përgjithshme prej 8,27 milionë eurosh, nga të cilat, 6,2
milionë euro janë nga BE-ja dhe 2,07 milionë euro nga qeveria
shqiptare për fermerët dhe përpunuesit agroushqimorë,
që ata të përmirësojnë bizneset e tyre për të rritur
konkurrueshmërinë.
Qasja për të mësuar duke bërë, e zbatuar në skemën e
programit IPARD-like është shndërruar në pikë referimi si
praktikë e mirë në fazën e paraakreditimit, që është e gatshme
për t’u përsëritur edhe në vende të tjera.

■

Më shumë se 451 000 vizita të regjistruara në faqen e
internetit, www.IPARD-like.al, që paraqet në mënyrë
transparente gjithë informacionin, dokumentet dhe listën e
përfituesve të suksesshëm, tregojnë interesimin e madh për
skemën e granteve IPARD-like.

■

U zhvilluan kapacitetet teknike dhe drejtuesve të 295
përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe institucioneve
shtetërore, me qëllim përfshirjen e grupeve të synuara të
interesi në procesin demokratik të konsultimit lidhur me
programimin e IPARD II.

■

Rritja e numrit të aplikimeve, nga 84 për Thirrjen 1 në 106
për Thirrjen 3 dëshmon një interes në rritje të fermerëve dhe
shoqërive agropërpunuese dëshmon për rritjen e interesit
të fermerëve dhe kompanive agropërpunuese për grantet e
IPARD-like.

■

Një numër total prej 255 aplikimesh të paraqitura nga
fermerët dhe agropërpunuesit shqiptarë, me një investim
të përgjithshëm të zbatuar prej 45,83 milionë eurosh dhe
grante prej 23,80 milionë eurosh (thuajse trefishi i vlerës së
përgjithshme të financimeve të vlefshme të grantit prej 8,27
milionë eurosh) tregon kërkesën e lartë për investime kapitale
dhe rritjen e interesit për skemat e granteve IPARD-Like, për
investime që rrisin konkurrueshmërinë e sektorit agroushqimor.

■

Norma në rritje e suksesit ,të përfituesve të kontraktuar,
nga 23% për Thirrjen 1, në 26% për Thirrjen 2 dhe 49% për
Thirrjen 3, dëshmon një ndërgjegjësim dhe kompetencë të
fermerëve dhe agropërpunuesve që janë të orientuar nga
tregu lidhur me rëndësinë e standardeve formale të biznesit,
për të përftuar grantet e BE-së dhe huatë bankare për rritjen e
konkurrueshmërisë dhe biznese që orientohen drejt eksportit.

■

Rreth dy të tretat e aplikimeve u paraqitën nga aplikues që
punonin në sektorin e fruta-perimeve. Ky sektor ka avantazhe
të dukshme dhe të krahasueshme për të intensifikuar më
tej prodhimin, përmes nxjerrjes në treg të fermave, duke
u përqendruar te prodhimet me vlerë të lartë dhe rritjen e
standardeve përpunuese e sigurisë ushqimore.

■

Shumica e aplikimeve erdhën nga zona me potencial të madh
të prodhimit bujqësor, si Korça (mollë), Fieri (perime nga
toka të hapura/të mbrojtura, fidanë),Vlora-Saranda (agrume)
dhe Gjirokastra (prodhime të kombinuara qumështi/mishi).
Aplikimet nga kompanitë përpunuese kanë ardhur kryesisht nga
zona ekonomike Tiranë-Durrës, ndjekur nga Korça dhe Fieri.

Fakte dhe shifra
■

60 pjesëtarë personeli të zgjedhur nga IPARD-i prej AZhBR-së
dhe 8 nga Autoriteti Drejtues (MBZhRAU), në nivel drejtues
e teknik, janë trajnuar për të zbatuar detyrat e programit
IPARD-like dhe janë përgatitur për akreditimin në IPARD.

■

10 pjesëtarë të personelit të Ministrisë së Financave kanë
konsoliduar aftësitë e tyre lidhur me kërkesat financiare,
buxhetore dhe kundër korrupsionit të BE-së.

■

Është krijuar një program kompjuterik për përpunimin e të
dhënave në kuadër të programit IPARD-like, duke siguruar
një administrim, kontroll e monitorim financiar të fortë e
transparent të granteve.

■

117 këshilltarë (publikë e privatë) u trajnuan për procesin e
zbatimit të IPARD-it dhe shërbimet e investimeve.

■

2 830 aplikues të mundshëm, këshilltarë dhe përfaqësues
të ndërmjetësuesve, bankave tregtare dhe organeve
administrative, u informuan lidhur me skemat e grantit të
programit IPARD-like nëpërmjet pjesëmarrjes në evenimentet
e ndërgjegjësimit publik dhe trajnimeve që u zhvilluan në të
gjithë vendin.
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Mbështetje për bujqësinë dhe zhvillimin
ekonomik rural – zonat e pafavorizuara malore
(SARED)
Fuqia në treg e thesareve të fshehura: Ferma malore shqiptare
Përgatitja e ekonomisë rurale për tregun
evropian
Papunësia dhe të ardhurat e ulëta deri në nivele aktuale të
varfërisë janë tipare karakteristike të zonave malore të
Shqipërisë. Fermerët kanë luftojnë me vështirësitë për të hyrë
në tregje, për të përballuar konkurrencën e fortë dhe kërkesën
në rritje për cilësi. Në përgjigje të kësaj situate, Ministria e
Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
(MZhRAU) ka hartuar një Strategji Ndërsektoriale për Bujqësinë
dhe Zhvillimin Bujqësor e Rural (ISARD), e cila synon
mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm e gjithëpërfshirës.
Qeveria gjermane dhe ajo daneze po mbështesin qeverinë
Shqiptare për zbatimin e kësaj strategjie.

Për çfarë bën fjalë programi SARED?
“Nga toka në pjatë” është qasja gjithësore e programit SARED, që
zbatohet bashkërisht nga MBZhRAU dhe Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), për llogari të qeverisë
gjermane dhe që bashkëfinancohet nga qeveria daneze.
Pas marrjes së statusit të vendit kandidat në qershor të vitit
2014, Shqipëria po bën hapa përpara drejt anëtarësimit në BE.
Megjithatë, vendit i duhen reforma të gjera në sektorin publik
e privat. Kësisoj, kërkohen ndryshime thelbësore, sidomos në
sektorin bujqësor.
Duke pasur parasysh këtë këndvështrim, është hartuar një
Strategji Ndërsektoriale për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural
(ISARD), që është pjesë përbërëse e Strategjisë Kombëtare për
Zhvillim dhe Integrim.

Titulli i projektit:

Mbështetje për bujqësinë dhe zhvillimin ekonomik
rural në zonat e pafavorizuara malore (SARED)

Porositur nga:

Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe
Zhvillim (BMZ)

Bashkëfinancues:

Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës, The
Danish Neighbourhood Programme

Rajoni i projektit:

Shqipëria, me përqendrim në zonat malore

Agjencia kryesore
zbatuese:

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave (MBZhRAU)

Kohëzgjatja:

01.06.2014–31.05.2018

Përfitimet
Studime të shumta përshkruajnë burimet pak të shfrytëzuara
bujqësore, sidomos në zonat malore të Shqipërisë. Aktualisht,
prodhimi i fermerëve është më së shumti i orientuar për
nga subvencionet, duke qenë se i mungojnë zinxhirët e
mirëstrukturuar të vlerës, që do t’iu jepnin mundësi të hynin
në tregje. Me mbështetjen e strategjisë ndërsektoriale për
zhvillim (ISARD) dhe aftësinë e fermerëve për të përqafuar
prodhimin e orientuar nga zinxhiri i blerës, ekziston mundësia që
kontributi i sektorit në ekonominë kombëtare të rritet në mënyrë
domethënëse dhe të përmirësojë jetesën e fermerëve.
SARED mbështet zhvillimin e katër prej zinxhirëve më të
rëndësishëm të vlerës në zonat rurale malore:
bagëtitë e imta
frutat dhe arrorët

bimët mjekësore dhe aromatike
turizmi rural

Qasja e zinxhirit të vlerës kombinohet me përmasat territoriale të
zhvillimit ekonomik lokal e rajonal.

SARED-i mbështet katë zinxhirë vlere: bagëti të
imta, bimë mjekësore dhe aromatike dhe fruta e
arrorë dhe turizmin rural
Foto: © GIZ

SARED-i po punon duke çuar më tej përvojën e projekteve
të mëparshme dhe atyre në vazhdim dhe është në kërkim të
sinergjisë me projekte të tjera të GIZ-së, që kanë si objekt të njëjtët
zinxhirë vlere. Të tillë janë, Instrumenti i financuar nga BE-ja për
Ndihmën e Paraanëtarësimit (IPARD) Like dhe Projekti i Ruajtjes së
Agrobiodiversitetit në Zonat Rurale (CABRA). Të tjera projekte për
formimin profesional dhe zhvillimin ekonomik ofrojnë mbështetje
dhe shërbejnë si plotësues për projektin në fjalë, sidomos kur vjen
puna te ndërhyrjet e tyre në nivel kombëtar.

Rezultatet e pritshme

■ Mbështetja për diversifikimin e veprimtarive ekonomike
në fermës e jashtë fermës, në përputhje me kushtet dhe
kërkesat e tregut. Këtu përfshihet nxitja e zhvillimit,
konkurrencës dhe qëndrueshmërisë së zinxhirëve të
vlerës, duke integruar prodhuesit parësore në zinxhirin
ushqimor, përmes skemave të cilësisë. Kjo do të ndihmojë
për përmirësimin e perceptimit të cilësisë së prodhimit
në të gjitha hallkat e zinxhirëve të vlerës, nga fermeri,
te konsumatori fundor. Ky rezultat do të arrihet duke
futur teknologji prodhimi e përpunimi të përmirësuara
e novatore, që do të sjellin prodhime të reja e të
përmirësuara. Edhe potenciali i prodhimit organik do të
eksplorohet.

Objektivi i përgjithshëm i SARED-it është rritja e të ardhurave për
aktorët e zinxhirit të vlerës me të paktën 20% dhe ulja e papunësisë
në rajonet e mbuluara nga programi.
Ashtu si në vende të tjera, edhe në Shqipëri, sektori bujqësor
mbizotërohet nga burrat, edhe pse kontributi i grave është i
barazvlefshëm me ta. SARED-i do t’i kushtojë vëmendje të veçantë
ofrimit të mundësive për gratë. Në përputhje me strategjinë e
ISARD-it, objektivi është që, të paktën 15% e përfitueseve të
drejtpërdrejta, të jenë gra. Këto objektiva ambicioze do të arrihen
përmes katër shtyllave të ndërlidhura mbështetjeje dhe ndërhyrjesh:
■ Një paketë grantesh për investime, me shumë deri në
6.5 milionë euro për të ndihmuar në rritjen e aktorëve
të katër zinxhirëve të vlerës që mbështeten. Grantet
për investim do të jenë në përputhje me kontributet
e dhëna nga përfituesit. Përfituesit e mundshëm janë
fermerë, ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, që
janë të angazhuara në zinxhirët e vlerës. Këtu përfshihen
përpunuesit, tregtarët, si edhe ofruesit e shërbimeve në
kuadrin e turizmit rural. Ka rregulla të posaçme për grante
në favor të pjesëmarrjes së fermerëve dhe sipërmarrëseve
të rinj dhe grave dhe për të përshpejtuar procesin e
ngritjes së rrjeteve dhe/ose shoqatave të biznesit përgjatë
zinxhirëve të vlerës. Investimet do t’iu japin mundësi
aktorëve të zinxhirit të vlerës të rrisin efikasitetin dhe
cilësinë e prodhimeve dhe shërbimeve të tyre dhe,
minimalisht, të përmbushin standardet kombëtare
mjedisore dhe të cilësisë. Në këtë shtyllë, SARED-i do të
krijojë, gjithashtu, lidhje me sektorin financiar dhe do të
përmirësojë kapacitetet e përfituesve të përfituar financim
për investimet e tyre aktuale dhe të ardhshme.
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Do të inkurajohet vendosja e standardeve dhe certifikimit
të sigurisë ushqimore dhe do të ofrohet ndihmë për hallkat
përkatëse të zinxhirit të vlerës, ndërsa hartohen dhe
zbatohen strategjitë e marketingut. Kjo qasje do të bëjë
që gjithnjë e më shumë prodhues t’u afrohen standardeve
të BE-së, përfshi krijimin e markës, transparencën dhe
gjurmueshmërinë e prodhimeve të tyre.
■ Ndërmjetësimi për krijimin e lidhjeve më të ngushta
midis aktorëve të ndryshëm të zinxhirit të vlerës, fuqizimi
i fermerëve dhe sipërmarrësve të shkallës së vogël dhe
pozitat e negocimit në raport me aktorët më të mëdhenj të
zinxhirit të vlerës. Marrëdhëniet e kanalizuara në zinxhirin e
vlerës përmes rrjeteve të biznesit, deri te shoqatat formale
duhet të shndërrohen në një praktikë të zakonshme në
rajonet malore. Kjo praktikë mund të arrihet duke ngritur
platforma dialogu dhe nëpërmjet programeve të punës
e trajnimit. Projekti mbështet, gjithashtu, ngritjen e
shoqatave të posaçme të grave të zonave rurale malore.
■ Lehtësimi i dialogut publik-privat, me qëllim që të
përmirësohet klima e biznesit lokal për fermerët dhe
ndërmarrjet e angazhuara në zinxhirët e vlerës. Plane
veprimi të hartuara sipas përparësive për përmirësimin e
klimës së biznesit dhe mundësive, përfshi përmirësimin
e kuadrit institucional, administrativ dhe ligjor. Kjo mund
të shërbejë, po kështu, si mundësi për zhvillimin dhe
emërtimin e produkteve me Emërtuesin e Mbrojtur të
Origjinës (EMO), Treguesin e Mbrojtur Gjeografik (TMG)
dhe Specialitetin Tradicional të Garantuar (TSG).
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Programi për arsimin dhe formimin profesional (AFP)
Të aftë për tregun kombëtar, rajonal dhe evropian të punës

Zhvillimi i aftësive në raport me papunësisë

Përfitimet

Gjatë 23 viteve të fundit, papunësia ka qenë problem i
vazhdueshëm në Shqipëri. Ndërkohë që ajo ka pësuar rritje të
mëtejshme, sidomos mes të rinjve dhe studentëve të diplomuar,
qeveria shqiptare e ka artikuluar reformimin e sistemit të arsimit
dhe formimit profesional mes përparësive të saj kryesore. Qeveria
shqiptare dhe ajo gjermane kanë punuar së bashku që prej vitit
2010 për të përmirësuar arsimin profesional në Shqipëri.

Reformimi i sektorit të AFP-së: Aktualisht, sistemi i AFP-së nuk
është ende në gjendje të plotësojë nevojat e ekonomisë për krah
pune të kualifikuar, për shkak të arsimit tejet teorik në shkollat
profesionale dhe një raporti që pothuajse nuk ekziston midis
shkollave/qendrave të formimit dhe sektorit privat.
•

Programi ka ndërtuar modelin e Bordeve të AFP-së në shkollat
profesionale në verilindje të Shqipërisë. Bordet kryesohen
nga një përfaqësues i sektorit të biznesit dhe shërbejnë si
një hallkë e rëndësishme midis institucioneve të AFP-së dhe
kompanive. “Bordi i institucioneve ofruese të AFP-së” është
bërë tashmë pjesë e legjislacionit për arsimin dhe formimin
profesional.

•

Përveç kësaj, Programi i AFP-së mbështetur nga GIZ-ja ka
hartuar një manual trainimi për anëtarët e bordit të shkollës,
një instrument për t’u përdorur nga të gjithë ofruesit e AFP-së.

•

Qendra Shumëfunksionale e AFP-së në Kamëz po zhvillohet në
mënyrë pilote, në kuadrin e Programit të AFP-së, mbështetur
nga GIZ-ja dhe është njohur nga qeveria shqiptare si model
për zhvillimin e sistemit të AFP-së në të ardhmen. Bazuar
në studimin e fizibilitetit, zhvilluar në vitin 2013 Fondacioni
Evropian i Trajnimeve (ETF), mbi mundësinë e përhapjes së
modelit në shkallë vendi, projekti IPA 2013 i BE-së parashikon
mbështetje për deri në 4 QShF në Shqipëri.

•

Qeveria shqiptare është angazhuar për transferimin e të
gjitha kompetencave të AFP-së nga Ministria e Arsimit dhe
Sportit tek Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Në këtë
kontekst, GIZ-ja, në bashkëpunim me ETF-në dhe ILO-n, ka
kryer një studim bazë që përfshin të gjithë ofruesit publikë të
AFP-së, të cilët shërbejnë si bazë për ristrukturimin e rrjetit
të ofruesve. Për më tepër, në bashkëpunim me projektin IPA
2010 të BE-së dhe Kulturkontakt Austria, GIZ-ja, aktualisht, po
mbështet procesin e ndryshimit të kuadrit ligjor, me qëllim që
transferimi i përgjegjësive të bëhet realitet.

Për çfarë bën fjalë Programi i AFP-së?
Objektivi kryesor i Programit të AFP-së është ulja e papunësisë,
veçanërisht mes të rinjve.
Programi i bashkëpunimit, për të cilin qeveria shqiptare dhe ajo
gjermane kanë rënë dakord, zbatohet bashkërisht nga Ministria
e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Deutsche Geselleschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, për llogari të
Ministrisë gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim.
GIZ-ja ofron mbështetje për zhvillimin e kapaciteteve, me qëllim
përmirësimin e kualifikimeve, që nga shëndetësia e kujdesi social,
deri tek teknologjia e informacionit, duke ua përshtatur arsimimin
nevojave të tregut të punës. Të rinj dhe të rritur të aftë për t’u
përgjigjur kërkesave gjithnjë e në ndyshim të tregut të punës janë
synimi i Programit të AFP-së.
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Sistemi i informacionit të tregut të punës: Mosha mesatare
e popullsisë në Shqipëri është 35,3 vjeç, sipas të dhënave nga
regjistrimi i fundit i popullsisë në vitin 2011. Popullsia në moshë
të re në Shqipëri përbën një prej burimeve të rëndësishme për
një zhvillim ekonomik e social të qëndrueshëm. Për fat të keq, ky
burim nuk është shfrytëzuar në maksimum, mes të tjerave, për
shkak të mungesës së të dhënave të besueshme mbi aftësitë dhe
kërkesat.
•

Fakte dhe shifra
■

Në kuadrin e këtij Programi, janë mbështetur shtatë shkolla
të AP-së, mes të cilave, QShF-ja në Kamzës shënon një prej
arritjeve më të rëndësishme sa i përket modelimit të ofruesve
të AFP-së orientuar për nga cilësia. Që prej vitit 2012, QShFja e Kamzës është shndërruar në shkollën më të madhe
profesionale në Shqipëri me tre breza të diplomuarish nga
viti 2013 deri në 2015, që arrijnë një numër të përgjithshëm
prej 400 studentësh. Përmirësimi i imazhit të shkollës solli
një numër studentësh në rritje. Për vitin 2015/2016, janë
1,500 studentë nga e gjithë Shqipëria që ndjekin kurset në 5
degë profesionale. Kombinimi i teorisë me praktikën në punë,
falë edhe instalimit të një laboratori modern elektronike me
vlerë 230,000 euro, e kanë bërë QShF-në e Kamzës të jetë në
gjendje t’iu ofrojë trajnim kompanive.

■

Shërbimi Kombëtar i Punësimit (ShKP) po riorganizon zyrat e
veta të punës, në përpjekje për të përmirësuar imazhin mjaft
të dëmtuar të shërbimeve të tij në vite. Rreth 120 pjesëtarë të
personelit të zyrave të punës dhe ShKP-së në shkallë vendi
dhe qarku janë trajnuar nga Programi i AFP-së lidhur me
Sistemin e Informacionit të Tregut të Punës, instrumentet dhe
programet e tregut aktiv të punës.

■

Më shumë se 60 mësues të arsimit profesional nga gjashtë
shkolla në verilindje të Shqipërisë dhe nga QShF-ja e Kamzës
u trajnuan si duhet në fushat e tyre përkatëse teknike të
ekspertizës dhe në pedagogji.

■

Mbi 130 studentë nga QShF-ja e Kamzës përfituan nga
marrëveshjet e praktikës me kompanitë private, gjatë vitit
akademik 2013/2015, ndërsa bashkëpunimi me sektorin
privat pritet të rritet në nivele të reja. Shtatë programe të reja
mësimore u hartuan në shkollat profesionale në verilindje të
Shqipërisë, ndërkohë që dy programe mësimore të zbatuara
në QShF-në e Kamzës janë në proces rishikimi, me qëllim që
t’iu përshtaten sa më mirë kërkesave të tregut të punës.

■

Një numër i përgjithshëm prej 1100 studentësh kanë ndjekur
kurset e reformuara të shkollave profesionale në verilindje
të Shqipërisë, konkretisht, në Shkodër dhe Lezhë, si edhe
në zonat e thella të Kukësit dhe Dibrës. Numri i vajzave
të diplomuara nga shkollat e AP-së është rritur me 20%,
si rezultat i përmirësimit të imazhit të sistemit të AFP-së,
hartimit të ofertave të reja të AFP-së që kanë si synim vajzat
dhe futjen e një lënde të re, titulluar “edukimi i karrierës” në
klasën e 9-të (arsimi i mesëm i ulët).

Që prej vitit 2012, Programi i AFP-së ka dhënë kontributine
tij për krijimin e një sistemi informacioni të tregut të punës.
Sistemi në fjalë do të ndihmojë kompanitë që kanë nevojë
për punonjës të kualifikuar dhe, po kështu, ofruesit e AFP-së,
që këta të fundit t’ua përshtatin ofertat kërkesave të tregut
të punës, si dhe individët (të rinjtë dhe prindërit) për të
marrë vendimin e duhur lidhur me arsimimin e ardhshëm.
Instrumentet përfshijnë:
•

Një sistem gjurmimi (të dhënat për destinacionin e
studentëve), që është ngritur dhe provuar me sukses në
pesë institucione arsimore publike dhe private.

•

Një Raport Periodik mbi Informacionin e Tregut të
Punës, botuar për herë të parë nga MMSR-ja dhe
INSTAT-i.

Inkurajimi i partneritetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar:
Pas marrjes së statusit kandidat në BE në vitin 2014, qeveria e
Shqipërisë është e angazhuar për arritjen e standardeve evropiane
në të gjitha fushat përkatëse në të ardhmen e afërt. Në AFP, modeli
ku kjo bazohet është sistemi i dyfishtë gjerman, që kombinon
teorinë në shkollat profesionale me formimin gjatë punës nëpër
kompani. Bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtarë është rruga
më e mirë për të mësuar lidhur me standardet dhe praktikat
ndërkombëtare. Programi i AFP-së ka mbështetur bashkëpunimin
ndërkombëtar si në nivel shkolle, ashtu edhe në nivel politikash.
Kështu, gjatë vitit 2014, Instituti i Hamburgut për Arsim dhe
Formim Profesional (HIBB) dhe MMSR-ja nënshkruan një
marrëveshje bashkëpunimi, ndërmjetësuar nga GIZ-ja. HIBBja do të ndihmojë ministrinë për çështje që kanë të bëjnë me
administrimin e rrjetit të ofruesve të AFP-së dhe përfshirjen e
sektorit privat në procesin e reformimit të sistemit të AFP-së.
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Reforma në Sektorin e Ujit (WSR)
Ujë i pijshëm, i sigurt dhe depozitime efiçente të ujërave të ndotura për të gjithë
Forcim i kapaciteteve për një shërbim më të
mirë hidrosanitar
Shqipëria është e pasur në burime të bollshme ujore, por përballet
me sfida të mëdha që lidhen me sigurimin e ujit të pijshëm të
sigurt dhe të bollshem për të gjithë. Edhe më e vështirë dhe
komplekse paraqitet detyra për të mbledhur dhe trajtuar të gjitha
ujërat e ndotura përpara se këto të shkarkohen në mjedis.
Faktorët kryesorë që kontribuojnë në këtë situatë të shërbimit
janë një infrastrukturë e vjetëruar, mirëmbajtje jo e mirë,
humbje të mëdha të ujit, defiçite financiare që rezultojnë nga
mungesa e matjes së ujit, nivel i ulët pagesash dhe lidhje ilegale.
Struktura organizative është jo e përshtatshme, shpesh prej
mungesës së profesionistëve në sektor. Këto së bashku edhe me
kuadrin institucional ekzistues, janë një pengesë për ofrimin
e shërbimeve efiçente dhe të orientuara profesionalisht drejt
kërkesave të përdoruesve.

Çfarë trajton konkretisht Programi WSR?
Ujë i pijshëm i sigurt për të gjithë e gjatë gjithë kohës, mbledhje
dhe trajtim i të gjithë ujërave të ndotura, mbrojtje e mjedisit dhe
zhvillim i efektiviteti, ekonomik dhe administrativ i qëndrueshëm,
janë parametrat që drejtojnë Programin për Reformën në
Sektorin e Ujit. Sektori i ujit është një fushë prioritare për
Bashkëpunimin Gjerman në Shqipëri, dhe në emër të Ministrisë
Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ),
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
konsulton Qeverinë e Shqipërisë që prej vitit 2003 mbi reformat
në furnizimin me ujë dhe kanalizime.
Duke punuar nën objektivat e strategjive sektoriale të BMZ-së dhe
atyre të vendit, dhe ndërtuar mbi përvojën projekteve të GIZ-së,
janë krijuar sinergji përmes programesh të përbashkëta të kfW-së
dhe iniciativave të GIZ-së. Partnerët kryesorë të Programit janë
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës (MTI) , Enti Rregullator
i Ujit (ERRU) si dhe ndërmarrjet e ujësjellës-kanalizimeve të

përfaqësurara nga shoqata kombëtare e ujit (SHUKALB). Së
bashku me partnerët e saj kombëtarë dhe ndërkombëtarë,
GIZ po punon për të arritur furnizim me ujë të sigurt dhe gjatë
gjithë kohës dhe kanalizime për konsumatorët e ujit në të gjithë
Shqipërinë, e njëkohësisht të japë efekte pozitive në mjedis
nëpërmjet përmirësimit të furnizimit me ujë dhe menaxhimit të
ujërave të ndotura.
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Përfitimet
Mbështetje për Reformën në Sektorin e Ujit
Ujë i pijshëm i sigurt dhe largime efiçente të ujërave të ndotura
për të gjithë, janë të mundura vetëm nëse ka struktura efektive
dhe efiçente të menaxhimit, politika sektoriale dhe strategji
të mirë-projektuara. Në kuadër të reformës administrative
territoriale të vitit 2014, Programi WSR mbështet MTI-në në
përgatitjen e një projektligji i cili përcakton në mënyrë të qartë
rolet dhe funksionet e njësive të qeverisjes vendore dhe të
pushtetit qendror. Ky ligj është thelbësor për realizimin e politikës
së decentralizimit në vend.
Zhvillim i Kapaciteteve për furnizim me ujë efiçent dhe
kanalizime me kosto të ulët
Duke synuar rikuperimin e kostos operacionale për të gjithë
ndërmarrjet komunale të ujit dhe kanalizimeve, dhe duke
pasur parasysh se shpenzimet e energjisë paraqesin 30-35% të
shpenzimeve të përgjithshme operative, programi WSR është

Nga e majta në të djathtë:
Nënshkrimi i MM nga ERRU dhe Ministria e Shëndetësisë, Tiranë,
Maj 2014
Inspektime të pompave dhe skanime të energjisë, Vlorë, Gusht 2013
Fotot: © Ekipi WSR

përqëndruar në përdorimin me efikasitet të energjisë. Vetëm 15
nga 58 ndërmarrjet arritën të mbulonin shpenzimet në vitin 2012
dhe nisur nga kjo, deri në korrik 2015 do janë kryer skanime për
energjinë që përdoret, si edhe analiza të kosto-përfitimeve në 21
ndërmarrje, të shoqëruara me rekomandime për ngritur sisteme
pompimi të ujit me efiçencë dhe optimizim në përdorimin e
energjisë. Njëkohësisht janë analizuar të gjitha mundësitë për
përfitimin e energjisë së ripërtëritshme.
Forcim i Rregullimit në Sektorin e Ujit
Enti Rregullator i Ujit (ERRU) është mbështetur nga WSR
për të përmbushur në mënyrë efektive mandatin e tij ligjor si
autoriteti rregullator për sektorin. Mbështetja përfshin zhvillimin
e kapaciteteve, shërbimeve këshillimore në nivel strategjik
dhe organizativ, dhe mbështetje në zhvillimin dhe shtjellimin
e instrumenteve rregullatore. Politika Tarifore që mbrojnë
përdoruesit gjatë përcaktimit të tarifës, Rishikim i Ligjit regullator
8102/1996, Raporte Vjetore të Performancës së Sektorit (që nga
viti 2011); Raportim vjetor nga ERRU në Parlament, përmirësim i
Monitorimit dhe Raportimit brenda sektorit mbi cilësinë e ujit të
pijshëm.

Fakte dhe shifra
Ndihma e ofruar nga Programi i GIZ-WSR, përveç mbështetjes
në arritjen e furnizimit me ujë dhe kanalizime, efiçente dhe
ekonomikisht të qëndrueshme, kontribuoi gjithashtu në arritjen e
një sërë objektivash në kuadër të procesit të reformës në sektor.

■

“Kodi i Ujësjellës-Kanalizimeve” përcakton qartë
marrëdhëniet midis palëve të interesuara, ofruesve të
shërbimeve dhe konsumatorëve.

Nivel Rregullator
Puna profesionale e ERRU ka dhënë këto rezultate: 56 nga 58
ndërmarrjet janë liçensuar ose janë në proces liçensimi; 44 nga
58 ndëmarrjet aplikojnë një tarifë të miratuar; Modeli i kontratës
së shërbimit ndaj klientit është zhvilluar me Programin WSR,
përdorimi i të dhënave më të sakta dhe të besueshme nëpërmjet
përmirësimit të bashkëpunimit ndër-institucional; 4 nga 58
ndërmarrje operojnë në përputhje me nivelet e përcaktuara për
mbetjet e klorit në vend të 47 nga 58 siç raportuar më parë; një
Sistem i ri i Raportimit eshte në zbatim e sipër.
Nivel Operacional
■

Ndërtimi i sistemit të ligatinave në Fshatin e Fëmijëve SOS,
përshtatur në trajtimin e ujërave të ndotura shërben edhe
si një platformë demonstrimi për iniciativat kërkimore/të
trajnimit.

■

Përmirësimi i efiçencës operacionale bazuar në skanime të
energjisë dhe analizën e kosto-përfitimeve për 21 ndërmarrje.
Për shkak të efiçencës së ulët të pompimit, 25-50% dhe
projektimit jo të mirë të sistemeve, në shumë ujësjellësa,
përmes ndërhyrjesh të thjeshta, ekzistojnë mundësi të mëdha
për optimizim të përdorimit të energjisë.
•

Në Patos një ujësjellës i ri do t’u sigurojë ujë 24 orë në
ditë mbi 35.000 banorëve. Uji i prodhuar nga sistemi
i ri do të përdorë 45 % më pak energji elektrike sesa
konsumohet sot. Për këtë investim nevojiten rreth
2.400,000 € të cilat shlyhen në një periudhë prej 4.5
vjetësh vetëm nga kursimi i energjise elektrike që arrin
mbi 5 milion kWh/vit.

•

Në Ersekë, me rinovimin e sistemit të furnizimit me rënie
të lirë përfshirë turbinën me kosto 100.000€ për prodhim
energjie rreth 400.000 kWh/vit, si dhe eleminimin e
sistemit të pompimit, kursehen pothuajse të gjitha
shpenzimet e mëparshme të energjisë dhe mundësohet
që 300.000€ investim të rikthet brenda 5 vjetësh.

Nivel politikash
■

Strategjia për Sektorin e Ujit 2011-2017 monitorohet dhe
vlerësohet rregullisht, dhe në mbështetje të një sektori
shërbimi të decentralizuar dhe të orientuar drejt kërkesave
të konsumatorit. Janë miratuar gjithashtu elementë të
rëndësishëm të Direktivës Kuadër të BE-së mbi Ujin (EUWFD) si p.sh mbulim të shërbimit universal dhe parimi i
rekuperimit të kostove. Rëndësi e veçantë i është dhënë
njohjes së të drejtës së njeriut për ujë të pijshëm dhe shërbime
të ujësjellës-kanalizimeve, ku kostoja e shërbimeve nuk duhet
të kalojë 5% të të ardhurave.
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