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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 240000 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 750850 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.
Ne projektin ne Nismen BNV ,perfshihen Bashkia Çorovode nr.i popullsise 7968
banore, Komuna qender 2 055 banore, Komuna Cepan 1 525 banore dhe Komuna
Potom 1 265 banore.
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Seksioni C, Përvoja të mëparshme apo aktuale në BNV, siguron informacion mbi përvojën e
NjQV aplikante në realizmin e BNV-ve.
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:
Menaxhimi i Destinacionit Turistik Kanionet e Osumit
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.
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4. Përcaktoni fazën në të cilën ndodhet nisma juaj për BNV
x

a.

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)
B/K; Qarku

K/B; Qarku

1.

Bashkia Çorovode

7

2.

Komuna Qender

8

3.

Komuna Çepan

9

4.

Komuna Potom

10

5.

11

6.

12

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

x

d.

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):
Ne kete projekt perfshihen te gjithe banoret e komuniteteve te NJQV te permendura
si me poshte :
 Bashkia Çorovode Skrapar me 7 968 banore
 Komuna Qender Skrapar me 11 fshatra dhe 2 055 banore.
 Komuna Çepan Skrapar me 14 fshatra dhe 1 525 banore
K
o
m
u
n
a
P
o bërë ndonjë parashikim fondesh për të mbështetur BNV-në e propozuar:
8. A keni
t
o
m
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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.

 Parshikikimet per Investimin ne kanionet e Osumit kap vleren e 476 000 000 leke

Përshkruani fazat kyçe për ndërtimin e nismës BNV, të propozuar nga ju :

9.

Studimin e zones per te percaktimin e pikave te pershtatshme per shfrytezimin e
resurseve natyrore te lumit Osum.











Ky studim do te synoje :
Krijimin e kampingeve dhe parkimeve rulote,dhe sigurisht krijimin e infrastruktures se
nevojshme te tyre,me synim final mos ndotjen e mjedisit dhe shfrytezimin racional te
tij.
Ndertimi i pikave te shplodhjes dhe ambjenteve te thjeshta dhe portative ne keto pika
te shlodhjes, te shoqeruara keto me pika te funizimit me energji elektrike provizore,
uje,ambjente hidrosanitare etj.
Ndertimin e ballkoneve ne zona te studjuara ku turistet te kene mundesi te sodisin
resurset dhe potencialet turistike te zones.Gjykohet ndertimi i tyre ne te dy anet e
kanionit ne 2-3 vende te pershtatshme dhe teper piktoreske.
Ndertimin e shkalleve ne vende ku pjeresia e kanionit eshte e bute per mundesimin e
soditjes dhe zbritjes se turisteve ne thellesi te kanionit.
Ndertimin e urave tip “baiely” per kalimin ne te dy anet e kanionit, me qellim lehtesimin
ne eksplorimin e zones.
Vendosjen e sinjalistikes se nevojshme ne te gjithe gjatesine e kanionit si psh: skica,
garta, shigjeta treguese, guida per udhezimin e turisteve.
Koha

Fazat kyçe
1.

/

2.

/

3.

/

4.

/

10. Ju lutem, përdoreni hapësirën e mëposhtme nëse doni të jepni informacion shtesë në
lidhje me këtë rubrikë:
Kanionet e lumit Osum jane shpallur monument Natyre per vlerat e veçanta
natyrore.Ato vizitohen çdo vit afersisht nga 3000 turiste te huaj dhe vendas.Kanionet
shtrihen ne territorin e bashkise Çorovode, komunave Qender, Çepan dhe Potom, ku

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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jetojne rreth 10.000 banore ,te cilat jane nder zonat me te varfera te rajonit,me nivel
te larte papunesie e infrastrukture te dobet.
Zona ka potenciale per zhvillimin e turizmit natyror ne zone por nga ana tjeter mungon
infrastruktura e pershtatshme fizike dhe turistike.
Kjo nisem synon kthimin e kanioneve ne nje burim zhvillimi social-ekonomik.
Ne kete zone zhvillohet Turizmi aventuror ‘Albania Raftin Group”, Mendojme se kylloj
turizmi mund te pasurohet dhe me aktivitete te tjera te tilla si: Kamping rreth luginave,
ne ecje apo çiklizem malor. Rajoni ka nevoje per kryerjen e studimeve mbi investimet
dhe ndertimet qe ti pershtaten relievit dhe karakteristikave te zones.
C. PËRVOJA TË MËPARSHME DHE AKTUALE/NË VAZHDIM NË BNV
(kopjojeni seksionin C për të gjitha nismat BNV që keni)

11. Emërtimi i BNV-së:
Mbeshtetje e Integruar per Decentralizim

12. Lista e K/B pjesëmarrëse
1.

Bashkia Corovode Skrapar

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

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

E papërcaktuar

Planifikimi urban, menaxhimi i territorit

Promovimi i turizmit

16
6
17

3

Tregjet

18

Rrugët, trotuaret dhe sheshet vendore

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

Mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike

7

Taksat dhe tarifat vendore
22
Zhvillimi dhe nxitja e biznesit të vogël
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x

Zhvillimi ekonomik lokal

2

X

Lejet e ndërtimit (KRRT)
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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

13

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta

28

Mbrojtja mjedisore

14

Strehimi

29

Shërbimet veterinare

15

Asistenca sociale

30

Të tjera

x

Mbrojtja e pyjeve, kullotave, e burimeve natyrore

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 synoi Hartimin e Strategjise Rajonale te Zhvillimit
2012 – 2016, kjo Strategjia udhehiqet nga nje vizion i perbashket zhvillimi dhe
ndryshimi:

Berati do 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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