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Vlora, bukuria dhe mrekullia e natyrës, vendi ku gjen gjithçka,
pjesa që Zoti kishte ruajtur për vete!

Një institucion të reformuar
dhe të forcuar

Rol aktiv në funksionin
kordinues

Vizion i ri

Burime cilësore njerëzore

Çfarë bëmë?

Brand i ri identifikues
si hap i parë i ofertës turistike
të Qarkut Vlorë

BNB - Programi i
Menaxhimit të Burimeve
Njerëzore

Model të ri të investimeve dhe të bashkëpunimit me njësitë vendore
Investime dhe projekte me buxhetin e qarkut për 3 vjet, _______ Lek
Investime dhe projekte me fonde të donatorëve për 3 vjet, _________ Lek
Marrëveshje bashkëpunimi institucionale rajonale dhe ndër-rajonale
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BNB - Programi i Menaxhimit të Burimeve Natyrore
Këshilli i qarkut të Vlorës është përfshirë në programin e menaxhimit të qëndrueshëm të
bregdetit për ruajtjen e karakteristikave natyrore të zonës, rehabilitimin e burimeve natyrore
të dëmtuara për shkaqe natyrore ose njerëzore dhe administrimin racional të tyre, si edhe
promovimin e këtyre vlerave autoktone, me qëllim konceptimin e një turizmi të qëndrueshëm, të
aplikueshëm për vizitorët e së tashmes dhe të së ardhmes. Qëndrueshmëria mjedisore
konsiderohet të jetë çelësi për të nxitur rritjen ekonomike, sidomos në sektorin e turizmit pa
rrezikuar pasuritë natyrore, por përkundrazi duke e përdorur mjedisin si një mundësi për të
ndjekur një model të ri zhvillimi.
Objektivat e këtij programi fokusohen në:
•
Ruajtjen e karakteristikave natyrore të zonës,
•
Rehabilitimin e burimeve natyrore të dëmtuara për shkaqe natyrore ose njerëzore
•
Administrimin racional të tyre
•
Promovimin e këtyre vlerave autoktone
Mbi 100 projekte me tematika të integruara si: përmirësim dhe ruajtje e vlerave të zonave të
mbrojtura; rehabilitimi dhe sigurimi monumenteve natyrorë, rivitalizim i zonave peisazhike
dhe shtim i sipërfaqeve të gjelbëruara, rrjet pikash panoramike, rrjet shtigjesh sportive,
peshkimi dhe akuakultura, bujqësia dhe blegtoria, hidrologjia dhe resurset ujore, energji e
rinovueshme.

3 projekte të financuara nga Fondi i Zhvillimit Rajonal
Brenda periudhës 2015-2016 Qarku Vlorë zbatoi 3 projekte të financuara nga FZHR, pjesë e
paketës së programit BNB.
Projekti për pikën panoramike dhe sportive në Llogara është kthyer tanimë në një destinacion
panoramik të gjithë udhëtarëve që udhëtojnë prej Llogarait drejt bregut të Rivierës, si edhe
një vend shumë i rëndëSishëm i sportit të parashutizmit. Rezultati i këtij projekti do të shërbejë
si stacioni kryesor i lëshimit të parashutistëve në kampionatin botëror të sporteve ajrore që
do zhvillohet në Vlorë në maj 2017. Ky projekt shërben si model i projekteve të tjerë të këtij
lloji të identifikuar në qarkun e Vlorës, si psh: në Shashicë.
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Projekti për krjimin e një shtegu sportiv të Gjipesë, në shërbim të turizmit kulturor dhe atij
të aventurës me shëtitje në natyrë dhe vizita në kanionin e Gjipesë, Manastirin e Shën
Theodhorit, etj, është projekti i parë i këtij lloji që zbatohet në qarkun e Vlorës. Si pjesë e një
rrjeti të propozuar shtigjesh sportive të identifikuar në gjithë qarkun e Vlorës, ky është modeli
i i parë i suksesshëmm në funksion të turistëve që preferojnë këtë lloj turizmi.

Kalaja e Porto Palermos është një prej destinacioneve më tërheqëse për vizitorët në
bregdetin jugor. Jo vetëm si gjurmë e trashëgimisë kulturore, por edhe me një pozicion
gjeografik shumë interesant ku shkrihen vlera tipike natyrore të vendit, pajisja e saj me
dylbitë vrojtuese është një vlerë e shtuar e promovimit të potencialeve të shumëfishta që
ky vend posedon.
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Modele të rinj për promovimin e rajonit
South Inspires You – Jugu të frymëzon

Brand i ri promovues për gjithë qarkun e Vlorës, fillesa e ofertës së re turistike
Kjo logo e re identifikuese e qarkut të Vlorës është pjesë e platformës turistike Mysterious
South Albania Inspires You, pjesë e projektit të integruar për zonën bregdetare të qarkut të
Vlorës të mbështetur nga Agjencia Gjermane për Zhvillim GIZ. Kjo logo e re është bërë pjesë
e disa inisiativave që qarku ka ndërmarrë: pajisja e institucionit me një velë me këtë logo
promovuese, që shërben edhe si objekt identifikues gjithëpërfshirës në të gjitha eventet me
bazë parashutizmin. Promovimi nga ajri i imazhit të ri turistik të rajonit jugor bëhet i mundur
nga bashkëpunimi i Qarkut Vlorë me Aeronautikën Shqiptare. Gjithashtu, nën këtë logo u
promovuan disa prej produkteve tipike të qarkut të Vlorës me rastin e festave të fundvitit,
si: mjalti, rakia, vera, vaji i ullirit, djathi artizanal, produkte artizanale me bazë ullirin, etj. Kjo
shportë produktesh u përcoll si një mënyrë e veçantë promovuese për këshilltarët, drejtues
të tjerë institucionalë, partnerë dhe donatorë.
Krijimi i një oferte turistike bazuar në integrimin e burimeve natyrore bregdetare dhe zonave
të thella të qarkut si dhe të burimeve të shumta kulturore, duke ruajtur mjedisin me emetime
zero ka qenë që prej fillimit pjesë e vizionit të ri të qarkut të Vlorës. Kjo ofertë turistike sigurisht
që bazohet në potencialet dhe resurset natyrore dhe të trashëgimisë kulturore materiale
dhe shpirtërore, që e bëjnë qarkun e Vlorës të identifikueshëm dhe tërheqës në mënyrë
të konkurrueshme në tregun turistik. Identifikimi i zyës së informimit për turistët në bashkinë
Himarë nën këtë logo është tregues, jo vetëm i mbështetjes, por edhe i njësimit me këtë
vizion që përcjell qarku i Vlorës.
Krijimi i një oferte turistike bazuar në integrimin e burimeve natyrore bregdetare dhe zonave
të thella të qarkut si dhe të burimeve të shumta kulturore, duke ruajtur mjedisin me emetime
zero ka qenë që prej fillimit pjesë e vizionit të ri të qarkut të Vlorës. Kjo ofertë turistike sigurisht
që bazohet në potencialet dhe resurset natyrore dhe të trashëgimisë kulturore materiale
dhe shpirtërore, që e bëjnë qarkun e Vlorës të identifikueshëm dhe tërheqës në mënyrë të
konkurrueshme në tregun turistik.
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Promovimi i këtyre potencialeve, jo vetëm si pjesë e panaireve të ndryshme kombëtare dhe
ndërkombëtare apo takimeve për njohjen dhe bashkëpunimet me qarkun e Vlorës, por
edhe si pjesë e integruar e aktiviteteve dhe vizitave të organizuara në territor, specifikisht
në pikat më tërheqëse turistike kanë qenë në fokusin e punës së stafit të qarkut Vlorë. Kjo
qasje e veçantë ka shërbyer edhe si model i partnerëve ndër-rajonalë, të cilët e kanë bërë
pjesë të axhendave në rajonet e tyre.

Shembull tipik është Konferencave Ndërkombëtare e Rrjetit të Ngushticave Detare në
Tetor 2015, ku, në program u integruan takimet e punës me vizitat e partnerëve në sitin
arkeologjik të Orikut, në bazën e Pashalimanit, në Muzeun Historik të Pavarësisë e shoqëruar
me një guidë turistike të treguesve tipikë të natyrës, kulturës dhe historisë së Vlorës. Kjo
axhendë u pasurua edhe me programin artistik të isopolifonisë dhe një menu karakteristike
të ushqimeve tradicionale. Ky model u konsiderua si praktika më e mirë që u përfshi në
aktivitetet e përbashkëta me partnerët në vendet respektive.
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Qasje e re në marrëdhënie me këshilltarët dhe njësitë vendore
Në funksion të rolit koordinues
të njësive vendore që përbëjnë
qarkun, përmes sugjerimeve dhe
punës së përbashkët me këshilltarët,
si përfaqësuesit e drejtpërdrejtë
legjitimë të interesave dhe kërkesave
për zhvillim që territoret respektivë
paraqesin, qarku Vlorë ka inicuar një
qasje të re në disa aspekte:
1- Investimet vendore

Investimet për njësitë vendore janë konsideruar, jo më si investime sporadike të veçuara, por
ndërhyrje periferike në integrim dhe harmonizim me investimet kryesore. Këto lloj investimesh
janë inkurajuar si pjesë e kuotës së të ardhurave mbështetëse që njësitë vendore ofrojnë për
institucionin e qarkut. Gjithashtu, janë organizuar dëgjesa publike si mekanizmi më efektiv
i realizimit të investimeve të suksesshme në shërbim të qytetarëve, si: dëgjesa publike për
ujësjellësin dhe masterplanin e në vijën bregdetare të qarkut të Vlorës dhe për ujësjellësin
me vetërrjedhje që furnizon tre bashki jugore të qarkut, Sarandë, Himarë dhe Delvinë. Këto
dëgjesa publike kanë për qëllim analizimin në brendësi të çështjes duke përfshirë edhe
banorët, që janë një pikë kryesore për mbarëvajtjen e projektit dhe nxjerrjen ne pah të
problematikave përmes opinioneve dhe mendimeve të tyre, në lidhje me ujërat e ndotur
që shkarkohen në mjedis.

Projekti Masterplani për ujërat e zeza në vijën bregdetare të qarkut Vlorë është shumë i
rëndësishëm mbasi mjedisi, bregdeti dhe ujërat e tij janë një pasuri e paçmuar e zonës
së Qarkut të Vlorës. Në këtë projekt përfshihet e gjithë vija bregdetare, duke filluar nga
Llogaraja deri në kufi me Greqinë.
Projekti Ujesjellësi për ujin e pijshëm me vetërrjedhje që furnizon tre bashki është i ndarë në
katër objekte: vepra e majës, gjurma, depoja qendrore në Sarandë dhe depoja qendrore
në Delvinë. Nëpërmjet këtij projekti, është menduar të ulen kostot dhe të rritet ekonomia
duke i ofruar qytetarit shërbim me kosto të ulët. Kjo sjell ndikim të drejtpërdrejtë tek banorët
e qarkut si dhe zhvillimin e turizmit në gjithë qarkun Vlorë.
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2- Zhvillim i mbledhjeve të këshillit

Në mënyrë që të gjithë këshilltarët të kenë një njohje të mirë dhe perspektivë të integruar
të të gjithë territorit të qarkut, përveç territorit që përfaqësojnë, ashtu si edhe me qëllim
promovimin e potencialeve të çdo njësie vendore, bashkie, është inicuar që mbledhjet e
këshillit të zhvillohen jo vetëm në Vlorë, por edhe në bashki të tjera. Në Korrik 2016, mbledhja
e rradhës u realizua në bashkinë e Sarandës.
3- Përfshirje e këshilltarëve në projektet me fonde të BE-së dhe inisiativa të tjera

Këshilltarët janë zëdhënësit më të mirë të problematikave dhe zgjidhjes së tyre në territoret
respektive, prandaj edhe përfshirja e tyre aktive në inisiativat e ndryshme që qarku ka
ndërrmarë me grupe të ndryshme interesi, në takimet informuese dhe përfaqësuese për
projekte të ndryshme, specifikisht në programet me fonde të BE-së kanë qenë tregues i këtij
këndvështrimi të ri dhe vizionar për bashkëpunimin e frytshëm.
Shërbimi ndaj qytetarëve
Në përmbushje të funksionit të vet për shërbimin ndaj qytetareve, administrata e Qarkut
Vlorë ka bashkërenduar punën dhe përgjegjësitë sipas drejtorive përkatëse, duke
integruar përvojën me vizionin e ri dinamik, edhe në këtë drejtim. Fluksi i kërkesave për
konfirmim dokumentash arkivore ka qënë shumë i lartë, duke qenë territori i Qarkut Vlorë
konsiderueshëm i madh, prandaj edhe përqëndrimi dhe serioziteti i punës ka qënë maksimal.
Nga ana e qytetarëve janë shprehur vlerësime pozitive në lidhje me trajtimin dhe zgjidhjen
e problematikave të tyre.
Përveç dokumenteve arkivorë shërbimi ndaj qytetarëve ka konsistuar në:
1Legalizimin e shtëpive deri në vitin 1991 dhe emergjencat civile
2Dokumente nga Drejtoria e Administrimit dhe Menaxhimit të tokës
3Asistencë nga Njësia e mbrojtjes së fëmijëve
4Aktivitete promovuese dhe në nderim të figurave të rëndësishme qytetare
Në kuadër të shërbimeve që Këshilli i Qarkut Vlorë ofron për komunitetin gjatë periudhës
2016 – 2017 është rritur së tepërmi bashkëpunimi ndërinstitucional për mundësinë e ofrimit
të këtyre shërbimeve. Kryesisht me bashkitë përkatëse të këtij qarku është bërë një punë e
jashtëzakonshme për koordinimin e të gjitha forcave. Vlejnë për të theksuar puna që është
bërë për zbatimin e VKM-së 608 “Për përcaktimin e proçedures së kalimit të pronësisë të
pasurive të paluajtëshme, të ndërtuara deri më 10.08.1991, e të truallit funksional të tyre,
kur nuk posedohen akte fitimi pronësie, si dhe për regjistrimin e tyre”, i ndryshuar si dhe
VKM-së VKM-së Nr. 329, datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe proçedurat e dhënies së ndihmës
shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore dhe
fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”.
Për sa i përket zbatimit të VKM-së 608, aktualisht kemi këtë situatë të paraqitur nga
korrespondenca e kryer me bashkitë:
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Prill – Dhjetor 2016
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Janar – Prill Viti 2017
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Nga komunikimet
dhe diskutimet
që janë kryer
mekryer
specialistët
e bashkive
respektive kemi
Nga komunikimet
dhe diskutimet
që janë
me specialistët
e bashkive
gjetur një zgjidhje
të përbashkët
për
të ofruar
këtë shërbim
më mirë
brenda
respektive
kemi gjetur një
zgjidhje
të përbashkët
për tësaofruar
këtëdhe
shërbim
sa afateve
ligjore të përcaktuara
në këtë
VKM.ligjore të përcaktuara në këtë VKM.
më mirë dhe brenda
afateve
Përsa i përket zbatimit të VKM-së 329, nga ana e institucionit tonë është ngritur komision për
Përsa
i përket
zbatimit tëtëVKM-së
329, në
nga bashkitë
ana e institucionit
tonë
ështëNë
ngritur
verifikimin në
vend
të situatave
ndodhura
e qarkut
Vlorë.
bashkëpunim
komision
për verifikimin të
në bashkive
vend të situatave
të ndodhura
bashkitë
e qarkut
me specialistët
e emergjencave
janë verifikuar
nënë
vend
rastet
duke u mbajtur
Vlorë. përkatëse
Në bashkëpunim
me specialistët
e emergjencave
të bashkive
janë Vlorë dhe
proçes verbalet
si dhe kanë
gjetur zgjidhje
rreth 12 raste
në Bashkinë
vend rastet
duke
u mbajtur
proçes
verbalet
përkatëse
si paraqitur
dhe kanë raste për
18 raste në verifikuar
Bashkinënë
Selenicë
duke
qenë
se vetëm
këto
dy bashki
kanë
gjetur
zgjidhje
rreth
12
raste
në
Bashkinë
Vlorë
dhe
18
raste
në
Bashkinë
zbatimin e kësaj VKM-je.
Selenicë
duke qenë se vetëm
dy baza
bashki e
kanë
paraqiturtëraste
për zbatimin
e rastet e
Bashkëpunimi
ndër-institucional
ka këto
qenë
operimit
qarkut
Vlorë në
kësaj
VKM-je.
emergjencave civile, kryesisht të përmbytjeve të ndodhura në bashkinë e Vlorës. Në
përmbushje të funksionit që i jep ligji, qarku Vlorë ka ofruar të gjitha kapacitetet njerëzore,
Bashkëpunimi
kainstitucioneve
qenë baza e operimit
tëpjesë
qarkute Vlorë
në të punës
duke lehtësuar
veprimetndër-institucional
operative krahas
të tjera,
grupeve
rastet e civile.
emergjencave civile, kryesisht të përmbytjeve të ndodhura në bashkinë e
për emergjencat
Vlorës. Në përmbushje të funksionit që i jep ligji, qarku Vlorë ka ofruar të
gjitha kapacitetet njerëzore, duke lehtësuar veprimet operative krahas
institucioneve të tjera, pjesë e grupeve të punës për emergjencat civile.

Administrata e Qarkut Vlorë, në përmbushje të funksionit të vet ka ofruar shërbimet ndaj
qytetarëve në disa drejtime:
12345-

Legalizimi i shtëpive para vitit 1990;
Drejtoria e Administrimit dhe menaxhimit të tokës
Njësia e mbrojtjes së fëmijëve
Emergjencat civile
Aktivitete promovuese dhe në nderim të figurave të rëndësishme qytetare

Legalizimi i shtëpive para vitit 1990;
Drejtoria e Administrimit e Mbrojtjes së Tokës, një nga Drejtoritë më funksionale në
shërbimin ndaj qytetarëve ka pasur një rritje të vazhdueshme si në cilësi dhe saktësinë e
shërbimit dhe përgjigjes brenda afateve të caktuara. Gjatë kësaj periudhe nga DAMT
është rritur shumë saktësia dokumentare e aplikuesve, por njëkohësisht është shtuar niveli i
kontrollit në zbatim të ligjit 7501, duke bërë të mundur zbatimin korrekt të ligjit. Në funksion
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të IMT, drejtoria ka evidentuar dëmtimet e tokave nga faktorë të ndryshëm dhe ka ofruar
zgjidhjet e duhura.
Nga kjo drejtori janë ofruar shërbimet për qytetarët:
•
Konfirmim te AMTP sipas Ligjit 7501 date 17/09/1991
•
Paisje me dokumentacion te pasurive per vitet 1950-1952
•
Paisje me harta kadastrale te qytetareve
•
Dhenie te Bonitetit te tokave
•
Ndryshime te Nr Kadastral te tokave
•
Paisje me vertetime te llojeve te ndryshme sipas nevojave te qytetareve
Gjithashtu është realizuar harta e tokave te ndara e te pandara për qarkun e Vlorës.
Njësia për mbrojtjen e fëmijëve
Njësia e të Drejtave të
Fëmijëve (NJDF) pranë
qarkut Vlorë ka punuar
shumë në drejtim të
aktivizimit
të
Komitetit
Drejtues me pjesëmarrjen,
jo vetëm të specialistëve,
por edhe të titullarëve të
institucioneve, anëtarë të
këtij komiteti, njëkohësisht
vendim-marrës
dhe
përgjegjës në institucionet
që përfaqësojnë, si pjesë
e
bashkëpunimit
për
sigurinë dhe mirëqënien e
fëmijëve. Këshilli i Qarkut
Vlorë, duke e konsideruar
fëmijën si interesin më të
lartë, ka ndikuar përmes
këtyre takimeve në zgjidhjen e rasteve specifike dhe në përmirësimin e politikave sociale.
Zgjidhja e rasteve të paraqitur ka qenë një model suksesi i bashkëpunimit ndër-institucional,
duke i dhënë peshën dhe rëndësinë e duhur çdonjërit prej rasteve.
Zgjidhje e rasteve të fëmijëve në risk përmes bashkëpunimit të aktorëve rajonalë dhe
lokalë me njësinë për mbrojtjen e fëmijëve.
Një rast specifik i trajtuar gjatë kësaj periudhe ka qenë sistemimi i një fëmije nga Palasa,
bashkia Himarë, i cili u bë fillimisht një problem mediatik, kombëtar, duke mos patur parasysh
rrezikun në të cilin prekej jeta e këtij fëmije. Pavarësisht presionit të medias, ministrisë dhe
disa institucioneve që këmbëngulën për ta çuar fëmijën në një qendër zhvillimi, NJDF në
mbledhjen e Komitetit Drejtues e drejtuar nga kryetari i Këshillit të Qarkut , arriti të sistemojë
fëmijën në shtëpinë e fëmijës në Sarandë,duke i dhënë atij shansin e një shkollimi dhe jete
normale njësoj me bashkëmoshatarët e tij. Zgjidhja e këtij rasti ishte tregues i faktit se si
zgjidhen gjërat kur merren përgjegjësitë dhe koordinohen më së miri aktorët kryesorë të
Komitetit.
Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës
Me qëllim përfaqësimin sa më dinjitoz në Festivalin Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës,
qarku i Vlorës, si institucioni koordinues për organizimin e fazave përgatitore ftoi të gjitha
grupet folklorike që përfaqësojnë vlerat burimore të krahinave të tyre. Pasi u përcaktuan
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5 zona etnokulturore: Novoselë,
Selenicë, Kotë, Orikum dhe Vlorë
grupet
pjesëmarrës
konkulluan
dhe u vlerësuan nga një juri e
përbërë nga muzikologë, etnologë
dhe koreografë të mirënjohur.
Pas përzgjedhjes në audicionet
e zhvilluara u përzgjidhën grupet
finaliste që do përfaqësonin qarkun
e Vlorës në FFKGJ.
Qarku i Vlorës u paraqit me dinjitet
sidomos natën e fundit të Festivalit
Folklorik Kombëtar Gjrokastër me 15
numra folklorikë të larmishëm. Në
qendër të programacionit ishte isopolifonia, karakteristikë për Qarkun
e Vlorës, por nuk mungoi vallja e
vajzave Çame dhe vallja e burrave
të Labërisë. Në skenën e festivalit grupet folklorike pjesëmarrëse paraqitën edhe larmishmëri
të varianteve të veshjeve popullore të Qarkut Vlorë.
Vlen të përmendet vallja e burrave të Drashovicës, e cila ngriti në këmbë gjithë spektatorët
dhe krijoi një atmosferë festive plot duartrokitje. Ajo u pëzgjodh natën finale për të bërë
mbylljen e Festvalit dhe përshëndetjen e gjithë të ftuarve duke krijuar një çast magjik dhe
emocionues. Një tjetër aspekt i shërbimeve të qarkut të Vlorës është nderimi i figurave të
rëndësishme qytetare që kanë patur impakt në përçimin e vlerave të qarkut dhe më gjerë.
Duke e konsideruar, jo thjesht si një veprim procedurial, por një akt të vlerësimit shpirtëror,
që ka shërbyer si burimi kryesor i qëndrueshëm i vlerave të një komuniteti dhe më gjerë të
shoqërisë, stafi i qarkut të Vlorës ka qenë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm në përzgjedhjen
dhe nderimin e këtyre figurave qytetare.
Nderim i figurave të rëndësishme qytetare që kanë patur impakt në përçimin e vlerave të
qarkut dhe më gjerë

.
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Bajkaj Land sh.a
Menaxhimi i mbetjeve të ngurta, modeli i funksionimit të vend-depozitimit të
mbetjeve në jug të qarkut të Vlorës

Në kuadër të Projektit “Menaxhimi i Integruar
dhe Pastrimi i Zones Bregdetare” u financua dhe
ndërtua Landfilli sanitar në Bajkaj-Palavlisi strukturë
mbështetëse në funksion të përmirësimeve
mjedisore të bregdetit të jugut, fokusuar në pesë
bashkitë: sarandë, Himarë, Delvinë, Finiq dhe
Konispol.

me shërbimet e fokusuara kryesisht në:

Nën kujdesin e Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe
me Vendim Nr.39, datë 11/11/2014, të Këshillit të
Qarkut Vlorë u krijua shoqëria aksionere “Bajkaj
Land” Sh.a, e cila funksionon si një shoqëri publike.
Në 1 shtator 2015 nisi puna me kapacitet të plotë

•   Pranimin,

depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve urbane në përputhje me kushtet teknike
dhe sanitare të funksionimit të Landfillit.

Trajtimin e llumrave të ndotur si rezultat i trajtimit të mbetjeve në vend depozitim në
përputhje me parametrat e lejuar mjedisorë.

•

Menaxhimin e gazrave të prodhuar në vend depozitimin e mbetjeve urbane bazuar
në kushtet teknike dhe mjedisore të ruajtjes së parametrave sipas përcaktimeve.

•
•

Transport të mbetjeve urbane nga Stacioni i Transferimit Himarë në Landfill Bajkaj.

Raport i detajuar mbi punen.
Prej periudhës së nisjes së punës së landfilled-it me kapacitet të plotë, sasia totale për
periudhën shtator 2015 - mars 2017 ka qenë në masën 17.257 ton/mbetje urbane. Ky landfill
është e vetmja vepër e këtij lloji në vendin tonë që është vënë në shfrytëzim të plotë me një
funksionim në bazë të kushteve të përcaktuara në rregulloren operacionale të landfillit,me
një infrastukturë të kompletuar, si nga ana teknike e shfrytëzimit, edhe nga ana financiare
duke e përmirësuar ndjeshëm ambientin e gjithë zonës bregdetare dhe funksionimin pa
asnjë efekt mjedisor në zonat përreth landfillit.
Disa nga problematikat që janë ndeshur gjatë punës janë:
•
Sasia e mbetjeve të ardhura nga 5 bashkitë e jugut të vendit janë shumë larg, jo
vetëm parashikimeve të sasive të mbetjeve që kanë bërë studimet e bankës botërore
sëbashku me organet e qeverisjes vendore për një masë rreth 40.000ton/mbetje në vit,
por aktualisht gjendemi edhe shumë larg asaj sasie mbetjesh që duhej të sillnin faktikisht
bashkitë. Kjo problematikë gjenerohet nga mungesa e infrastukturës së pastrimit që kanë
bashkitë me kazanë dhe mjete teknollogjike, si dhe të mungesës së angazhimit të duhur të
sistemit të pastrimit nga vetë këto bashki.
•
Kjo sasi e ulët me rreth 22-25 ton/mbetje në ditë nga rreth 100 ton/mbetje në ditë që
është kapaciteti përpunues në landfill ka bërë të mundur vështirësimin e zhvillimit të aktivitetit,
sidomos në aspektin teknik dhe të mirëmbajtjes së landfillit, duke vënë në pikëpyetje tarifën
e përcaktuar në fillim prej 15 dollar/ton.
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Projekte dhe inisiativa për investime
Mbi 100 projekte të hartuara në bashkëpunim me ekspertët dhe njësitë vendore me shtrirje në
të gjithë qarkun; mbi 30 projekte të aplikuara te donatorët, rreth 15 projekte të zbatuara per më
pak se 3 vjet.

Projekti: Inventarizimi i gjithë potencialeve turistike të qarkut me mbështetje të Agjencisë
Gjermane për zhvillim GIZ.
Në kuadër të një studimi kombëtar mbi menaxhimin
e zonës bregdetare të vendit, Agjencia Gjermane
për Zhvillim GIZ gjeti mbështetje për facilitimin dhe
koordinimin e njësive vendore dhe grupeve të tjera të
interesit te Qarku i Vlorës. Pas disa takimeve informuese
midis palëve GIZ mbështetit nevojën e identifikuar nga
qarku i Vlorës për hartëzimin e potencialeve turistike
të qarkut të Vlorës. Për realizimin e këtij projekti qarku
i Vlorës basshkëpunoi me Departamentin e turizmit në
Universitetin Ismail Qemali në Vlorë.

Studimi mbi identifikimin e potencialit turistik në rajon u fokusua në inventarizimin e burimeve
aktuale rajonale për turizmin të orientuar në dy aspekte kryesore:
1- Potencialet turistike
2- Përshkrimi i situatës aktuale në fushën e turizmit.
Inventarizimi i potencialit turistik do të shërbejë në promovimin e ofertës turistike si atraksion
natyror, kulturor, infrastrukturës turistike dhe aktiviteteve të bazuara në mbrojtjen e natyrës.
Rëndësia e këtij projekti qëndron, jo vetëm në promovimin e potencialeve rajonale për
zhvillimin e turizmit, por në një kuadër më të gjerë, edhe si burim referues dhe mbështetës
për zhvillimin dhe planifikimin e territorit, në koordinim me njësitë vendore të qarkut dhe
institucionet rajonale me drejtim turistik.
Projekti rehabilitues dhe promovues për urat e vjetra, pjesë e trashëgimisë në Lumin e
Vlorës.
Projekti “Veprat e Artit, Urat, rruget
dhe Ujesjellesat ne lumin e Vlores”,
me qëllimin e identifikimit, pastrimit
dhe promovimit të këtyre veprave,
si pjesë e trashëgimisë për zonën e
Lumit të Vlorës u konkludua me një
ekspozitë fotografish nga këto vepra,
të ekspozuar në ambjentin e Muzeut
historik për të gjithë qytetarët vlonjatë
si dhe komunitetit turistik. Disa prej
këtyre veprave, sipas ekspertëve që
kanë zbatuar këtë projekt përmbushin
kriteret për t’u shpallur monumente
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kulture, duke u kthyer kështu në atranksione kulturore dhe turistike. Ky projekt përbënte
fazën e parë të një projekti të integruar me qëllim evidentimin dhe promovimin e të gjitha
objekteve kulturore që shtrihen në të gjithë qarkun e Vlorës.
Projekti për përmirësimin e kushteve të banesave të komunitetit rom me fonde të
Ministrisë së Zhvillimit Urban.
Ky projekt u zbatua në njësinë
administrative Novoselë dhe
Llakatund.
18 shtëpi të komunitetit rom
u rikonstruktuan në rrjetin
hidraulik, energjetik, sistemimin
e brendshem me dyer, dritare e
suvatim dhe rregullim teëçative
të shtëpive. Projekti u drejtua
nga stafi i qarkut Vlorë, të cilët
punuan dhe koordinuan punën
në terren, në bashkëpunim
me njësitë administrative dhe
komunitetin e organizuar rom.
Gjithashtu, ky projekt ishte
shembulli i raportit efektiv midis institucioneve si në planin vertikal Qarku dhe Ministria e
Zhvillimit Urban, ashtu edhe në planin horizontal, qarku me njësitë e qeverisjes vendore.

18 shtëpi të rikonstrukturuara në Novoselë dhe Llakatund.

Projektet e bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Greqi 2007-2013
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e-OLIVE: Përmirësimi i cilësisë së vajit të ullirit
përmes përdorimit të teknologjisë inovative TIK
Projekti u zbatua gjatë periudhës prej 28/08/2014 deri ne 28/08/2016, me një buxhet për
palën shqiptare prej 149,304.44 €.
Ky projekt influencoi në zhvillimin e nje metode inovative në procesin e hartimit dhe modelimit
të rritjes së ullishtave, në procesin e monitorimit dhe parashikimit të sëmundjeve të ullirit si
dhe në vizibilitetine prodhuesve të vajit të ullirit në një treg më të gjerë europian dhe global.

Si rezultat i bashkëpunimit të frytshem midis partnerëve të këtij projekti janë hartuar edhe
projekte të tjerë në kuadër më të gjerë të programeve të tjera europiane.
Gjithashtu, për qëndrueshmërinë e rezultateve të këtij projekti është realizuar një marrëveshje
bashkëpunimi midis Qarkut Vlorë dhe bashkisë Konispol, në zonen e të cilës, në Xarë, u
implementua ky projekt. Kjo marrëveshje parashikon në vazhdim një agronom nga bashkia
Konispol dhe sherbimin e IT nga Qarku Vlorë për të vazhduar përditësimin e platformës
elektronike në shërbim të fermerëve dhe prodhuesve të vajit të ullirit.
SAIMON: Rrjeti satelitor i monitorimit në kohë reale të rrezikut të eutrofikimit të ujrave detare
në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi
Ky projekt synoi vendosjen e një rrjeti
monitorimi satelitor të vazhdueshëm
dhe në kohë reale lidhur me rrezikun e
eutrofikimit të ujërave bregdetare të
gjithë zonës të përfshirë në programin
ndërkufitar IPA Shqipëri Greqi, që
do të jetë i vlefshëm për qytetarët,
komunitetin shkencor dhe autoritetet
përgjegjëse
përmes
një
faqe
interaktive në ëeb GIS. U zbatuar ne
periudhen prej Shtator 2014-shtator
2016, me nje buxhet total per palen
shqiptare prej 150.000 EURO.
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Për herë të parë në Greqi dhe Shqipëri u zhvillua dhe
zbatua bashkarisht në nivel insitucionesh publike dhe jo
për qëllime kërkimore, një përqasje shumë inovative për
të adresuar problemin mjedisor të rrezikut të eutrofikimit.

Projekti ndër-rajonal i Ngushticave Detare “PASSAGE”
Ulja e CO2 në transportin detar dhe tokësor, projekti të ri i rrjetit të ngushticave detare, cili
fokusohet në rajonet kufitare detare i.
Pjesëmarrësit e projektit janë rajonet e
ngushticave detare nga Franca,Gjermania,
Finlanda, Anglia, Italia, Greqia, dhe Shqipëria
e përfaqësuar nga Këshilli i Qarkut Vlorë me
mbështetje dhe asistencë nga Agjencia
Rajonale e Zhvillimit Ekonomik Auleda dhe
aktorë të tjerë që operojnë në këtë fushë
veprimtarie specifike. Projekti ka nisur në
maj 2016.Përmes këtij projekti partnerët
do të shkëmbejnë përvojat, iniciativat
dhe projektet që janë të suksesshme në
reduktimin e emisioneve të CO2 në rajonet
kufitare detare dhe në bazë të përvojës së
fituar do aplikohen iniciativa që reduktojnë
emetimet e CO2 dhe në këtë mënyrë të kontribuohet për një ekonomi të qëndrueshme.
Këshilli i Qarkut Vlorë përfshihet në studimin e nivelit të karbonit që vjen nga transporti
detar dhe rrugor, ndotja e që nga studimet e bëra duket të jetë në masë të barabartë. Në
lidhje me trafikun rrugor dhe detar janë disa mekanizma referues si Konventa e MARPOL, që
ka përcaktuar një indeks, të cilin mund ta llogaritim matematikisht në baze të të dhënave
për peshën e anijes, fuqinë motorike, llojin e karburantit dhe përqindjen e karbonit në të. Të
dhënat për anijet do të merren nga Regjistri detar, ndërkohë që kalkulimet matematikore do
kryhen duke u mbështetur në ekspertizën e Universitetit të Vlorës (dega e Inxhinierisë Navale
dhe Navigacionit). Ndërkaq për transportin rrugor të dhënat për emetimet e karbonit do
merren nga sistemi i monitorimit satelitor, i cili gjeneron të dhëna ditore për prezencën e
CO2.
Në përfundim të këtij studimi
do organizohet një Konferencë
Shkencore, ku do prezantohen të
dhënat e studimit, rekomandime dhe
politika për Drejtorinë e Transportit
detar në Ministrinë e Transportit. Ky
studim do shërbejë njëkohësish edht
në përditësimin e Planit Strategjik në
Planin e Veprimit për Mjedisin.
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Projekti social për viktimat e trafikimit dhe dhunës në familje në qendrën Vatra me fonde
të Ministrisë së Mirëqënies dhe Rinisë
Në kuadër të bashkëpunimit me aktorë jo publikë,
qarku i Vlorës mbështet prej tre vjetësh me fonde
të Ministrisë së Mirëqënies dhe Rinisë qendrën PsikoSociale Vatra për shërbimet sociale kundrejt
viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje që
asistohen në këtë qendër. Ky projekt ka qenë i
suksesshëm, jo vetëm në drejtim të përkrahjes
së këtij target grupi dhe fuqizimit ekonomik për
riintegrimin e tyre në jetën sociale, por edhe në
raportet me njësitë e qeverisjes qendrore në nivel
ministror dhe njësitë e qeverisjes vendore në nivel
rajonal dhe lokal. Qarku ka monitoruar në mënyrë periodike këto shërbime dhe ka raportuar
te Ministria e Mirëqënies dhe Rinisë, ashtu si edhe është përfshirë në aktivitete të ndryshme
ndërgjegjësuese dhe informuese me karakter social.

Inisiativa dhe aktivitete të tjera
I drejtuar me vizionin e ri të koordinimit efektiv të institucioneve dhe palëve të interesit me
qëllim zhvillimin e integruar të territorit, qarku i Vlorës ka bashkëpunuar me institucionet
qendrore dhe vendore, ashtu si me donatorë dhe partnerë potencialë në aspektin e
informimit, lehtësimit dhe aksesit të procedurave, ndërmjetësimit dhe harmonizimit të palëve
për inisiativa dhe propozime me tematika prioritare të zhvillimit territorial.

Konkursi: Memoriali i Polifonisë së Pilurit
Shpallja e një konkursi të tillë ishte një mënyrë e re e promovimit të
vlerave kulturore dhe shpirtërore që qarku Vlorë përfaqëson duke
ofruar profesionistë të fushës brenda dhe jashtë vendit në një konkurrim
transparent. Kjo erdhi si nismë e qarkut të Vlorës me mbështetjen e
Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe bashkisë Himarë. Përzgjedhja e fshatit
Pilur për ngritjen e një memoriali përfaqësues të isopolifonisë labe
lidhet me veçantinë që kjo zonë ka përcjellë në dekada përmes
këngës polifonike dhe figurës së shquar, ikonë të polifonisë, rapsodit
Lefter Çipa. Konkurrimi u zhvillua në dy faza: në fazën e parë të gjithë
konkurrentët prezantuan idetë e tyre, në total 20 koncept ide. Në
përfundim të kësaj faze u përzgjdhën shtatë konceptet më cilësore
prej një jurie me profesionistë të njohur të fushës, të cilat u paraqitën
në fazën e dytë si projekte të plota. Cmimin e parë në këtë konkurrim
e morën z. Algert Toçia dhe Drini Zyka me idenë e quajtur “Gurë dhe
tinguj”. Elementi “gur” personifikon lashtësinë dhe “tingujt” zërat e shpirtit që depërtojnë
fushat, malet dhe kapërcejnë kufijtë me jehonën e bukur të shumëzërave, karakteristikë jo
vetëm për Pilurin, por për gjithë jugun e Shqipërisë.
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Aktivitete të përbashkëta me aktorë rajonalë dhe lokalë, jo vetëm si pjesëmarrës, por si
bashkë-organizator, duke qenë sensitivë ndaj target grupeve të margjinalizuara.

Model bashkëpunimi rajonal dhe ndër-rajonal
për projektet e BE-së dhe më shumë...
Përfshirja në projektet rajonale të zhvillimit me fonde të BE-së janë të bazuar në
partneritetet e qëndrueshëm. Për këtë qëllim, qarku i Vlorës krijoi rrjetin e bashkëpunëtorëve
lokalë dhe rajonalë, publikë dhe jo publikë, me qëllim informimin, ngritjen e kapaciteteve,
shkëmbimin e përvojave dhe hartimin e zbatimin e projekteve të përbashkëta. Kjo marrëdhënie
e inicuar nga qarku i Vlorës është formalizuar përmes akteve të marrëveshjes dypalëshe, jo
vetëm me partnerë brenda vendit, por edhe me partnerë potencialë jashtë vendit, kryesisht
në zonat ndërkufitare.
Gjithashtu qarku i Vlorës është angazhuar seriozisht në drejtim të forcimit të partneriteteve
ekzistuese, përballë vështirësisë së mungesës së besimit nga ana e partnerëve, pasojë e
veprimeve dhe pasivitetit të periudhës paraardhëse.

Marrëveshje të reja dhe forcim partneritetesh
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Përfshirje të aktorëve rajonalë dhe lokalë në bashkëpunimet ndër-rajonale
Njohja dhe aktivizimi në rrjetet lobuese të rajoneve, me qëllim promovimin, përftimin e
modeleve pozitivë përmes shkëmbimit të përvojave dhe oportuniteteve për investim është
një objektiv i rëndësishëm për arritjen e vizionit të ri për qarkun e Vlorës.

50 përfaqësues politikë dhe teknikë nga 16 rajone europiane të Rrjetit të Ngushticave
Detare, pjesë e të cilës është edhe qarku i Vlorës, u mblodhën në Vlorë në tetor 2015, në
konferencën politike për diskutimin dhe çështjeve kyç të ngushticave detare dhe paraqitjen e
tyre para politikëbërësve në Komisionin Europian. Kjo inisiativë e re për qarkun e Vlorës, rezultoi
i suksesshëm në arritjen e një prej objektivave kryesorë: promovimin e potencialeve dhe
ngritjen e interesit për qarkun e Vlorës para përfaqësuesve politikë të rajoneve të rëndësishme
europiane, shumica e të cilëve e shkelnin tokën shqiptare për herë të parë.

Propozimet e përbashkëta rajonale dhe ndërajonale në një raport të drejtë brenda partnerëve
ka qenë dhe është një sfidë, që qarku i Vlorës e ka ndërmarrë seriozisht, bazuar në prioritetet e
zhvillimit rajonal për të arritur rezultate të qëndrueshme dhe me impakt të këtyre projekteve
në të gjithë qarkun.
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Pjesëmarrje në IPA II 2014-2020 me fonde të BE-së
Në shkurt 2016 u lançua thirrja e parë për projekte strategjike në programin ndërkufitar GreqiShqipëri 2014-2020. Këshilli i Qarkut Vlorë u përfshi me dy propozime të perbashkëta me qarqet
e tjera të të dyja vendeve, fokusuar në menaxhimin e mbetjeve urbane dhe menaxhimin
përmes monitorimit inteligjent të ujit të pijshëm. Të dyja projektet janë vlerësuar pozitivisht dhe
Qarku Vlorë është në pritje të kontraktimit të këtyre projekteve.

WASTE RREACT – REAGO PËR MBETJET
Menaxhimi i mbetjeve përmes riciklimit dhe kompostimit të mbetjeve në 7 rajonet
ndërkufitare greke dhe shqiptare.
Ky projekt 3 vjeçar mbështet ndërtimin e infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve dhe
promovimin e mbrojtjes së mjedisit si dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore
në të shtatë rajonet nderkufitare.
Partnerët:
• Rajoni i Epirit
• Rajoni i Ishujve Jonianë
• Qendra e Menaxhimit të Mbetjeve për Maqedoninë Perëndimore
• Qendra për kërkim dhe teknologji
• Qarku Gjirokastër
• Qarku Korçë
• Qarku Vlorë
• Qarku Berat

Rezultatet e pritshme:
Ndarja e diferencuar që në burim i mbetjeve, grumbullimi dhe kompostimi në
të gjithë zonën ndërkufitare
•
Aktivitete eksperimentale për vlerësimin e proceseve të ndryshme biologjike të
trajtimit të mbetjeve
•
Ndertimi për herë të parë në Greqi dhe Shqipëri i një rrjeti “spotesh të gjelbra”
me qëllim nxitjen për mbledhjen dhe aplikimi i një sistemi të veçantë për mbledhjen e
mbetjeve
•
Krijimi i një platforme të përbashkët ndërkufitare per monitorimin e mbetjeve dhe
promovimin e iniciativave të menaxhimit të mbetjeve në të shtatë rajonet
•
Rritja e ndërgjegjësimit mjedisor përmes fushatave ndërgjegjësuese
•

Nga sa më sipër pritet që, më shumë se 10.000 ton i mbeturinave të ngurta do të trajtohen
në mënyrë të qëndrueshme (ose përmes kompostimit apo riciklimit).
Ky projekt është parashikuar të zbatohet në tre bashkitë jugore të qarkut Vlorë: Delvina,
Konispol dhe Finiq në bashkëpunim me “Bajkaj Land” sh. a.
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SAVE WATER – KURSE UJIN!
Përmiresimi i menaxhimit të ujit dhe infrastrukturës së furnizimit me ujë përmes teknologjisë
SMART, politikave dhe instrumenteve.
Buxheti total 3.500.000 EUR; periudha 36 muaj;
Qarku Vlore 510.000 EUR, 15% i bashkefinancimit 76.500 EUR.
Partnerët
•
•
•
•
•
•
•
•

Rajoni i Ishujve Jonianë
Rajoni i Epirit
Qarku Vlorë
Qarku Korçë
Qendra e mjedisit – rajoni i Maqedonisë Perëndimore
Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve të Janinës
Universiteti Jonian- Komiteti i Kërkimit
Universiteti i shkencave të aplikuara në Maqedoninë Perëndimore

Objektivi Kryesor: Rritja e kapacitetit të infrastrukturës ndërkufitare në menaxhimin e
ujit përmes planifikimit dhe rehabilitimit të infrastrukturës së furnizimit me ujë të pijshëm
duke përmirësuar monitorimin e cilësisë së ujit të pijshëm.
Rezultati i pritshëm është përmirësimi i kapacitetit të monitorimit prej autoriteteve rajonale
dhe vendore nëpërmjet aplikimit mjeteve teknologjike me kosto te ulet – vendosja e
sensorëve në infrastrukturat ekzistuese të furnizimit me ujë të pijshem, me qëllim reduktimin e
humbjes së ujit, matjen dhe monitorimin e presioneve të ndryshme të shkaktuara nga njerëzit
apo dhe ndryshimet klimatike.
Rezultate:
Rrjetëzim transnacional për njohjen dhe vlerësimin e presioneve të ujit të pijshëm
Harta GIS për hartëzimin e burimeve të ujit, furnizimin, presionet dhe kërkesat
Database me informacione të përditësuara, me qëllim menaxhimin për të ardhmen
Një rrjet SMART sensorësh për monitorimin efektiv të ujit të pijshëm
Veprime pilot për implementimin e sensorëve në rrjet
Studime të ndryshme
Një plan veprimi specifik transnacional për parandalimin dhe zbutjen e rreziqeve
Portal për ndërgjegjësimin e qytetarëve
Grupet kryesore të synuara:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Popullsia lokale; 2. administrata rajonale dhe njësitë vendore; 3. Turistët.
Ky projekt per qarkun e Vlores është parashikuar të zbatohet në njësine administrative
Novoselë në bashkëpunim me bashkinë Vlorë.
1.

Thirrja II – Projektet dytesore
Thirrja e dytë për projektet ndërkufitare IPA Greqi-Shqipëri 2014-2020 u hap në 17 maj 2016.
Gjatë periudhës së hapur të kësaj thirrjeje Qarku Vlorë ka aplikuar në 13 projekte me një
diversitet partneritetesh në të dyja anët e kufirit me një buxhet total prej afërsisht 1.278.500
EUR. Qarku i Vlorës ka ndërmjetësuar dhe lehtësuar përfshirjen në projekte të ndryshme të
njësive vendore dhe institucioneve të tjera publike dhe jo publike, duke ofruar mundësi të
hapur.
Gjithashtu, si anëtar i Komitetit të Përbashkët të Monitorimit të programit Greqi-Shqipëri
2014-2020 për vlerësimin e projekteve me impakt në qarkun e Vlorës dhe më gjerë qarku
21

Vlorë ka luajtur një rol aktiv në vlerësimin dhe lobimin për projekte cilësorë.
Në kuadër të programeve të tjerë të zhvillimit me fonde të BE-së dhe donatorë të tjerë qarku
Vlorë ka aplikuar mbi 15 projekte në programet: ADRION, MED, MED BALCAN, IADSA...
Në 15 mars 2017 – 15 Maj 2017 është hapur thirrja për projekte ndërkufitare në Programin
Shqipëri-Itali Mal i Zi 2014-2020. Qarku Vlorë ka realizuar disa takime me partnerë potencialë
dhe është në procesin e hartimit të propozimeve të përbashkëta me partnerët e përshtatshëm
të këtij programi.

Gjithashtu, qarku Vlorë është duke vlerësuar bashkëpunëtorët e brendshëm lokalë dhe
rajonalë për krijimin e partneriteteve të qëndrueshëm që do sigurojnë edhe një zbatim
korrekt dhe të suksesshëm të projekteve të përbashkëta me thirrjen e këtij programi.

			

Misioni vazhdon...
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Shtojcë
Nr
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Titujt e projekteve
“Rritja e aftesive per menaxhimin e katastrofave
natyrore nëpërmjet teknologjive SMART”

Partneriteti
1. Universitetin Jonian,
2. Qarku Vlore
3. Qarkun e Ishujve Joniane,
4. Qarku Korce
5. Prefektura e Qarkut Vlore
“Zhvillimi i një sistemi inovativ per trajtimin e
1. Universisetin e Janinës,
mbetjeve spitalore”
2. Rajonin e Decentralizuar të Epirit dhe Maqedonisë Perëndimore,
3. Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
4. Qarku Vlore
5. Spitalin Rajonal Vlorë
“Sistem mbikëqyrjeje, kontrolli dhe parandalimi të 1. Ministria e Shendetit, Shqiperi
popullimit të mushkonjave në tre zona ndërkufitare 2. Universiteti Jonian
turistike: Vlorë-Korfuz-Thesprotia”
3. Qarku Vlore
4. Ministria e Bujqesise

Buxheti total
500,000 EUR.

Menaxhimi eficent i mbetjeve të hoteleve kateringut në zonat turistike”,

1,000.000EUR.

1. Universitetin Jonian
2. Bashkinë e Korfuzit
3. Qarku Vlore
4. Bashkia Sarandë
5. Universitetin Kombëtar Teknik të Athinës
“Kultura e Ullirit: Kontributi në rritjen e sektorit 1. Bashkinë e Nikolaos Skoufas (Greqi),
të ullirit, duke promovuar praktikat e e mira të 2. Institutin e Edukimit Teknologjik të Epirit, Unversitetin Jonian,
kultivimit
3. Qarku Vlore
4. Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë
OLIVE-CULTURE
5. Bashkinë Berat
“Krijimi i sistemi parandalues uje-ajer per monito- 1. Universitin e Janinës,
rimin dhe menaxhimin e ujt dhe ajrit nga ndotja e 2. Rajonin e Decentralizuar të Epirit dhe Maqedonisë Perëndimore,
aktiviteteve portuale ne Igumenice dhe Vlore.
3. Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
4. Qarku Vlore
MonËAirPort
5. Portin e Vlorës
6. Qendra Adriatiku
“Zhvillimi turistik dhe kulturor përmes krijimit të 1. Bashkinë Gjirokastër,
ofertave të reja si mekanizëm për zgjatjen e sezonit 2. Dhomën e Tregtisë Janinë,
turistik”TCD
3. Zyrën turistike Florinë,
4. Qarku Vlore
5. Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë
“Qendër Kulturore dhe Digjitale” (CD-Hub)”
1. Dhomën e Tregtisë së Lekfadës,
2. Dhomën e Tregtisë së Thesprotisë,
3. Institutin e Edukimit Teknologjik të Epirit –Llogaria e Vecantë e fondeve
të Kërkimit;
4. Universitetit “Ismail Qemali”
5. Këshilli i Qarkut Vlorë
“Përvoja turistike në zonën ndërkufitare– Experi- 1. Bashkinë e Argos Orestikos,
ence Pro”
2. Këshillin e Qarkut Korcë,
3. Rajonin e Maqedonisë Perëndimore,
4. Rajonin e Ishujve Jonianë,
5. Këshillin e Qarkut Vlorë
“Bashkepunimi Greko-Shqiptar per manaxhimin
1. Universitin e Patras,
e qendrueshem te burimeve detare kulturore dhe
2. Rajonin e Ishujve Joniane,
natyrore per zhvillimin e turizmit (GRECO -AL3. Universitetin “Ismail Qemali” Vlore,
BANIANSEAS)
4. Keshillin e Qarkut Vlore
“Përmirësimi i ekonomisë lokale duke përdorur
1. Universitetin Jonian-Departamentin e Historisë, Bashkinë Korfuz,
produkte të reja e të qëndrueshme turistike dhe
2. Universitetin Ismail Qemali, Vlorë
shërbime me natyrë edukuese bazuar në zonën
3. Këshillin e e Qarkut Vlorë
e spikatur të UNESCO-s Greqi-Shqipëri aty ku
4. Ministrinë e Edukimit, Kërkimit dhe Fesë – Qendra e Edukimit Mjedisor
natyra, historia dhe muzika formojnë një muze të të Korfuzit,
vërtetë (N.I.C.E.)”
“Turne në nivel ndërkufitar për personat me aftësi
1- Universitetin e Janinës (Departamenti i Arkeologjisë),
të kufizuar: D-Tour”,
2- Universitetin Jonian (Departamenti i shkencave kompjuterike),
3- Organizaten Elepap ne Janine
4- Këshilli i Qarkut Vlorë
Permiresimi i biodiversitetit te faunes detare ne
1- Rajonin e Ishujve Joniane,
detin Adriatiko-Jonian” EMAR FABIO
2- SEEP – Organizaten per edukimin social dhe mbrojtjen
mjedisore
3- Keshilli i Qarkut Vlore
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900.000EUR.

300.000EUR.

700.000EUR.

700.000EUR

700.000EUR

650.000EUR

700.000 EUR.

700.000 EUR.

650.000EUR

596.000 EUR.

500.000 EUR.

Këshilli i Qarkut Vlorë
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