Fuqizimi i Strukturave të Qeverisjes Vendore dhe Rajonale dhe Bashkëpunimit
mes të Zgjedhurve Vendorë në Shqipëri – Faza 2

SHPREHJE INTERESI

PYETËSOR PËR NISMAT E BASHKËPUNIMIT NDËRVENDOR (BNV)
Për të aplikuar për Nivelet 2, 3 dhe 4 të mbështetjes nga projekti, ju lutem, shprehni interesin
tuaj duke dërguar formularin e plotësuar (shtojca 4) pranë:
Zj. Edlira Muhedini
LeV I, Menaxhere Projektit
Zyra e Këshillit të Evropës
Sheshi Skenderbej
Pallati i Kultures, Kati I
Tiranë
Shprehja e Interesit duhet të dorëzohet pranë Zyrës së KiE në Tirane deri në datën 7 qershor
2013.
Ky pyetësor përmban tri rubrika.
Seksioni A, Të dhëna të Përgjithshme, siguron informacion për njësinë e qeverisjes vendore
që i përgjigjen pyetësorit. Jep të dhëna për numrin e popullsisë dhe vendndodhjen e njësisë, duke
ofruar, kështu, një kuptim më të mirë të përvojës së veçantë të njësisë në BNV dhe propozimeve
për nisma të reja bashkëpunimi.
Qarku i Beratit shtrihet ne pjesen jugore te Shqiperise se Mesme dhe perbehet nga
rrethet Berat, Kuçove dhe Skrapar.
Qendra administrative, per :
 Rrethin Berat ,qyteti Berat ,
 Rrethin Kuçova , qyteti Kuçove.
 Rrethin Skrapar ,qyteti Çorovode .
Qendra administrative e qarkut ndodhet ne qytetin Berat .
Pozita gjeografike e tij eshte :
 Gjeresi gjeografike veriore 40052’50’’dhe jugore 40021’05’’
 Gjatesi gjeografike lindore 19033’43’’ dhe perndimore 20026’34’’
Siperfaqia e qarkut eshte 1798 km2dhe kufizohet me qarkun Korçe,Elbasan,Fier
dhe Gjirokaster.Popullesia e qarkut eshte 240 000 banore, rregjistrimi i vitit 2011.
Eshte nje rajon qe perbehet nga zona fushore ,kodrinore dhe malore.
Zona fushore dhe kodrinore nis me rrethin e Kuçoves me lartesi mesatare 80m mbi
nivelin e detit,vazhdon me rrethin Berat me nje teren te pjerret kodrinor-malor ,me
nje lartesi mesatare 460m; dhe me tej me rrethin e Skraparit me lartesi mesatare
750-850 m, ne te cilen jane vendosur te gjitha fshatrat e rrethit .
Maja me larte eshte maja e Tomorrit 2417m mbi nivelin e detit .

Seksioni B, Propozime për Nisma BNV, ofron informacion për secilën BNV që propozohet, si
psh: fusha e bashkëpunimit, pozicioni gjeografik i partnerëve, madhësia, motivimi dhe
përkushtimi i drejtuesve, parashikimet për burime financiare, fazat e zbatimit dhe afatet kohore.
Qarku Berat perbehet nga 25 njesi vendore ,(5 bashki dhe 20 komuna ).
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Pjesen me te madhe te popullsise e bejne Bashkite 124 354 banore ndersa Komunat
115 745 banore .
 Rrethi Berat, ka 2 bashki dhe 10 komuna,nr.i popullsise total 156254 banore.
Ne projektin ne Nismen BNV perfshihet Bashkia Berat Nr popullsise 64 590banore
dhe dy Komuna, Roshnik Nr popullsise.3 955 banore, Vertop Nr popullsise 7 479
banore.
 Rrethi Skrapar, 2 bashki dhe 8 komuna, nr.i popullsise total 34613 banore.
Ne projektin ne Nismen BNV perfshihet Bashkia Polican Nr. popullsise 9 621 banore,
dhe Komuna Bogove Nr popullsise 2 547 banore.
Seksioni C, Përvoja të mëparshme apo aktuale në BNV, siguron informacion mbi përvojën e
NjQV aplikante në realizmin e BNV-ve.
Bashkepunuar me bashkine Berat per projektin “Menaxhim i Integruari i Mbetjeve
Urbane ”,ne kuader te projektit “Mbeshtetje e Integruar per Decantralizim “
Ju lutem, kini parasysh:
i) Në këtë pyetësor BNV NUK i referohet:
 organizatave kombëtare apo rajonale që përfaqësojnë njesite vendore pranë qeverisë
 ri-përcaktimit të kufijve apo juridiksioneve të njesive vendore nëpërmjet
bashkimeve/shkrirjeve
 bashkëpunimit ndërkufitar me njesite vendore te vendeve fqinje, me përjashtim të rasteve
të veçanta.
ii) vendor : K, Komunë; B, bashki
iii) BNV i referohet bashkëpunimit mes njësive vendore

A. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË APLIKANTIT
Emërtimi i Komunës ose Bashkisë
________________________
Qarku
Berat
Numri i popullsisë
240000 banore
Emri dhe mbiemri i Kryetarit
Z . Petrit SINAJ
Telefoni
+355(0)32 234 283
Email
keshilliqarkut_berat@yahoo.it
Personi i autorizuar i kontaktit
Z. Bledar BLANA
Telefon dhe Email
0674070354,bledi_blana@yahoo.com

D. NISMA E PROPOZUAR E BNV-së (kopjojeni këtë rubrikë për çdo propozim BNV-je, maksimumi tre )
1. Emërtimi i Nismës për BNV që propozoni :
Studimi i Rabadm
Rajonit “Parku Kombetar Mali Tomor”
Siperfaqa e pergjithshme e parkut 4000 ha, te ndare:
 A.Fond Pyjor :
Pyje te larte 1716 ha
Cungishte
192 ha
Shkure
442 ha
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 B- Kullota e Livalle 890 ha
 C- Toka Bujqesore 270 ha
 D- Siperfaqe shkembore jo produktive 490 ha.
Koordinatat Gjeografike
Gjatesi gjeografike : X 40 grade, 44 min, 05 sek dhe 40 grade,47 min, 10 sek.
Gjersi gjeografike : X 20 grade, 01 min, 30 sek dhe 20 grade,18 min, 50 sek.
Kufijte
 Veri : Kufizohet nga fshatrat Ulove e Brasnik rrethi Gramsh.
 Jug : Fshati Bargullas Skrapar dhe shkembi i kuq.
 Lindje: Vija ujendarse e kreshtes se Malit Tomor, ku kufizohet me rrethet
Gramsh e Skrapar.
 Perendim: Lagjet perendimore te fshatit Kapinove, fshati Portocan, fundi
perendimor i fshatt Lybeshe,fundi perendimor i fshatit Tomor i vogel, fshati
Peresnak dhe lagja vreshe e fshatit Dardhe.
Lartesia mbi nivelin e detit
Parku Kombetar “Mali Tomor” shtrihet ne kuata Min 600 m dhe Max 2417 m
Klima
Parku Kombetar “Mali Tomor” ka klime mesdhetare temperaturat varjojne min -5.5
grad celsius dhe max 35 grad celsius, muaji me i ftohte Janari dhe me i nxehti Koriku.
Relievi
Parku Kombetar “Mali Tomor” ka reljev teper te ashper, me pjerresi qe shkon nga
15% deri ne 100% ka valezime te shumta me kurize qe zbresin deri ne zonat fushore
Ne pjesen e siperme ka formacione shkembore deri ne lartesine 2417 m.
Toka
Parku Kombetar “Mali Tomor”shtrihet ne nje larmi formacionesh e tipe tokash.
Keshtu ne pjesen e poshteme shtrihet brezi i tokave te hinjta,kafe, argjilore,shtufore
dhe granilore.Ne mes shtrihet brezi i tokave te murrme pyjore dhe ne pjesen e siperme
brezi i tokave livadhore malore.
2. Nisma juaj e BNV mbulon fushën e (vendosni X në të gjitha fushat që përfshihen):
1

Zhvillimi Ekonomik

5

Planifikimi i Territorit

Zhvillimi i Turizmit

6

Shërbime Elektronike

3

Menaxhimi i Mbetjeve

7

Tjetër

4

Shërbime Sociale

8

Tjetër

2

x

3. Nisma juaj e BNV është identifikuar si prioritare në :
a.
b.
c.

Strategjinë e Zhvillimit të NjQV
x

Strategjinë e Zhvillimit Rajonal/Planin Rajonal për Mbetjet
Strategjinë Kombëtare
tjetër (shpjegoni)

d.

4. Përcaktoni fazën në të cilën ndodhet nisma juaj për BNV
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a.

x

Propozim i ri që duhet diskutuar me partnerët

b.

Diskutimet jo-zyrtare me K/B partnere kanë përfunduar

c.

Marrëveshja zyrtare me K/B partnere është përfunduar
Tjetër (shpjegoni

d.

5. Ju lutem, rendisni K/B pjesëmarrëse (nëse është e nevojshme, mund të shtoni fletë tjetër)






Bashkia Berat
Komuna Vertop.
Komuna Roshnik
Komuna Bogove
Bashkia Polican

6. Në mendimin tuaj, cila nga format e mëposhtme ligjore do të mund të zbatohej për BNVnë që ju propozoni?
a.

OJQ

b.

kompani aksionere

d.

x

kontratë

e

nuk e di

f.

tjetër
(ju lutem, specifikojeni)

7. Listoni, ju lutem, të gjitha grupet shoqerore që do të përfitojnë nga BNV-ja e propozuar
(secilin grup të margjinalizuar vendoseni në një rresht të veçantë):
Nga ky projekt perfitojne te gjithe banoret e komuniteteve te NJQV me nje
popullesi reth 90 mije banore ,te permendura si me poshte :






Bashkia Berat me 64 590 banore
Komuna Vertop Berat me 10 fshatra dhe 7 479 banore.
Komuna Roshnik Berat me 13 fshatra dhe 3 955 banore
Komuna Bogove Skrapar me 8 fshatra dhe 2 547 banore
Bashkia Polican Skrapar me 9 621 banore

8. A keni bërë ndonjë parashikim fondesh për të mbështetur BNV-në e propozuar:
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Ju lutem specifikoni, duke përfshirë buxhetin aktual vjetor dhe/ose buxhetin afatmesëm, si dhe mundësitë për
parashikime në buxhetin e vitit të ardhshëm. Listoni, gjithashtu, çdo informacion për fonde nga partnerë të tjerë
apo donatorë të mundshëm1, nëse ka.

 Parashikimi i investimeve totale ne Park kap vleren e 563 622 356 leke
9.

Përshkruani fazat kyçe për ndërtimin e nismës BNV, të propozuar nga ju :
Gjate vitit 2005 me fonde te Ministrise se Brendshme nga Grandet Konkurusese
per kete zone eshte bere nje studim i cili ka parashikuar disa faza :
 Studim i pergjithshem mbi biodiversitetin duke vleresuar habitatet qe
krijohen ne Parkun Kombetar “Mali i Tomorit”
 Studim mbi prognozen Turistike gjate vitit, (Piku i tyre)
 Studimi mbi gjendjen sociale te zones.
 Studim mbi Bibliografine, Zakonet, Folklorin
Ndertim i Infrastruktures Rrugore :
 Rruga Berat-Duhanas- Qafa e Pazjanit- Kostren- Dardhe- Çezma e Tarikos
vlera e projektit 124 740 000 leke.
 Rruga Berat- Bogdan- Perisnake- Çezma e Tarikos, vlera 86 846 900 leke
 Rruga Berat-Fushe Peshtan- Karkanjoz -Tomor, vlera 37 366 560 leke
 Rruga Berat- Fushe Peshtan-Drenove Lybeshe ,vlera 28 607 040 leke .
 Rruga Berat-Mbrakull – Kapinove,vlera 26 001 360 leke.
 Traseja rrugore Dardhe – Ulove (Gramsh) vlera 18 103 238 leke
 Traseja rrugore Dardhe – Sotir (Gramsh) vlera 25 984 725 leke
 Traseja Kampingu Lybeshe- Kampingu Kapinove vlera 51 955 600 leke
 Rruge kembsore qe te shpien ne Park vlera 538 274 leke
Ndertim i 3 ( tre ) kampingjeve.
 Kampingu “Çezma e Tarikos” vlera 57 167 500 leke.
 Kampingu Lybeshe ,vlera 35 120 000 leke
 Kampingu Kapinove ,vlera 31 947 500 leke
Ndertim i 2 ( dy)Teleferikve.
 Teleferiku Lybeshe – Stradum vlera 20 000 000 leke
 Teleferiku Tomor – Kalaja e Tomorit vlera 18 000 000 leke
Pyllezime i dy zonave “Stradomi (Lybeshe), Qafa e Skures.
 Pyllezimi kap vleren 16 221 222 leke

10. Ju lutem, përdoreni hapësirën e mëposhtme nëse doni të jepni informacion shtesë në
lidhje me këtë rubrikë:
Mali Tomor ngrihet si nje kupole madheshtore ne zemren perendimore te
Gadishullit Ballkanik.Pyjet e shumta, livadhet e kullotat, ujerat e ujevarat, shpatet
thike, vendet si Stradomi (Lybeshe), Currilat Becke (Dardhe), Kalaja e Tomorit,
1

Tek donatorët e mundshëm përfshihen edhe fondet nga Fondi për Zhvillimin Rajonal, projektet e financuara nga BE dhe çdo
projekt apo institucion tjetër që mbështet nismën e BNV-së .
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livadhet mbi fshatin Dardhe, sheshet e bukura te Kapinoves, livadhet mbi burimi
i çobanit mbi lagjen Danushe, pyjet me ah dhe rrobul ne fshatin Qafe – Dardhe,
ajri i paster dhe i fresket ne pyjet e ketij mali, flora e shumte barishtore si dhe
fauna e kesaj zone jane pasuri, qe ne vetvete ky mal i ka grumbulluar e mbartur
ne territorin ku ai eshte i shtrire.
Ato krijojne nje ambjent teper joshes, teper shplodhes e mbreslenes per çdo
vizitor qe ka mundesi te shkele,kaloje apo te banoje per disa dite ne çdo cepe e
skaje te territorit te ketij mali.

C. PËRVOJA TË MËPARSHME DHE AKTUALE/NË VAZHDIM NË BNV
(kopjojeni seksionin C për të gjitha nismat BNV që keni)

Bashkepunuar me bashkine Berat per projektin “Menaxhim i Integruari i Mbetjeve
Urbane ”,ne kuader te projektit “Mbeshtetje e Integruar per Decantralizim
11. Emërtimi i BNV-së:
“Mbeshtetje e Integrauar per Decentralizim”

12. Lista e K/B pjesëmarrëse
1.

Keshilli i Qarkut

9.

2.

Bashkia Berat
 Komuna Vertop.
 Komuna Roshnik
 Komuna Bogove
 Bashkia Polican

10.

3.
4.
5.

11.
12.
13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.

13. Cila K/B ishte e para që ndërmori nismën për bashkëpunim? Ju lutem vendosin emrin.
Keshilli i Qarkut Berat

14. Objektivat e bashkëpunimit, ju lutem, në listën e mëposhtme të funksioneve vendosni X
tek TË GJITHA funksionet e përfshira :
Me një qëllim të vetëm

x

Shumë funksionale

1

x

Zhvillimi ekonomik lokal

2

x

Promovimi i turizmit

3

Tregjet

16
6
17

E papërcaktuar

Planifikimi urban, menaxhimi i territorit
Lejet e ndërtimit (KRRT)

18 x
Rrugët, trotuaret dhe sheshet vendore
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4

Rrjeti lokal i tregtimit

19

Furnizimi me ujë dhe kanalizimet

5

Ujitja

20

Ndriçimi i rrugëve dhe dekorimi i qyteteve

6

Policia bashkiake

21

7

Taksat dhe tarifat vendore

22

Zhvillimi dhe nxitja e biznesit të vogël

8

Arsimi tetëvjeçar

23

Shërbimet sociale (shtëpitë e fëmijës dhe azilet)

9

Arsimi i mesëm

24

Shërbimet e transportit dhe tranzitit publik

10

Kujdesi shëndetësor parësor

25

Licensimi i transportit

11

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore

26

Shërbimet e funeralit dhe varrezave

12

Aktivitete argëtuese

27

x

Mbrojtja e pyjeve, kullotave, e burimeve natyrore

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta

28

x

Mbrojtja mjedisore

14

Strehimi

29

Shërbimet veterinare

15

Asistenca sociale

30

Të tjera

13

x

x

Mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike

Cila është forma ligjore e BNV-së suaj?

15.
a.

OJQ

b.

kompani aksionere

d.

forma ligjore është ende në diskutim
x

f.

kontratë
tjetër
(ju lutem, specifikojen)

16. Financimi i BNV-së suaj; cilët janë kontribuesit dhe në çfarë përqindjeje:
FINANCIMI NË % I BUXHETIT TË BVVsë

KONTRIBUES
x

donator (ë)

%

financimi nga donatori (ët)

qeveria qendrore

%

financim nga qeveria qendrore

K/B

%

financim nga K/B

Bashkia/komuna juaj

%

financimi juaj

tjetër

%

financim tjetër

nuk e di

%

TOTALI I BUXHETIT TË BNV-SË

17. Ju lutem, përdorni hapësirën e mëposhtme nëse doni të jepni informacion shtesë:
Projekti Mbeshtetje e Integrauar per Decentralizim eshte nje projekt i financuar
nga BE- PNUD ka filluar 2011-2012 e cila synon Hartimin e Strategjise Rajonale
te Zhvillimit 2012 – 2016, kjo Strategjia udhehiqet nga nje vizion i perbashket
zhvillimi dhe ndryshimi ,qe:
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“Berati te behet shume shpejt nje Rajon ku Qytetaret dhe femijet e tyre te
mund te jetojne, punojne dhe zhvillojne veten permes arsimimit, punes dhe
nderveprimit social, te gezojne shendet te mire dhe nje mjedis te favorshem
natyror dhe kulturor”.
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