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Në bazë të nenit 26, pika 1, 2 dhe 3 nga Ligji për zhvillim të barabartë regjional në
Republikën e Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 63?07), e në pajtueshmëri me nenin 4,
paragrafi 1 pika 8 nga Vendimi për themelimin e Qendrës për zhvillim të regjionit planifikues
verilindor përgatiti:
RAPORT VJETOR PËR IMPLEMENTIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË REGJIONIT
PLANIFIKUES VERILINDOR 2009 – 2014 për vitin 2011
Raporti vjetor për implementimin e Programit për Zhvillim të Regjionit Planifikues Verilindor
2009 - 2014 e përfshinë periudhën janar – dhjetor 2011.
Në koordinim me 6 – të njësitë e vetqeverisjes lokale në regjionin e planifikuar Qendra për
Zhvillim të RVLP, ka realizuar aktivitete në vitin 2011, në pajtueshmëri me qëllimet e
verifikuara strategjike dhe prioritetet në planin vjetor akcional për vitin 2011.
Raporti vjetor për implementim të programit për zhvillim të Regjionit Planifikues Verilindor
2009-2014 për 2011, përfshinë aktivitete të liduhura me realizimin e projekteve të financuar
nëpërmjet programeve për zhvillim të barabartë regjional të Ministrisë së Vetqeverisjes
Lokale dhe Byrosë për Zhvillim Regjional, nëpërmjet financimit nga fondet e Unionit
Evropian dhe donatorëve të tjerë.
Në Raportin vjetor janë përfshirë edhe projekte nga sfera e Zvillimit regjional të financuar
nga ministritë tjera të linkut në R. e Maqedonisë, e të cilat përputhen me qëllimet strategjike
të Programit për zhvillim të RPVL 2009-2014, si dhe projekte ku Qendra paraqitet si partner
ose për të njejtit ka marrë informata për implementimin dhe zbatimin e tyre.
Edhe përskaj tabelave të dërguara me rregull deri te komunat, me qëllim që të inkorporohen
projektet e realizuara nga ana e NJVL në vitin 2011, e të cilat janë në përputhje dhe
kontribuojnë për realizimin e qëllimeve strategjike dhe prioriteteve të Programit për zhvillim
të RPVL 2009 – 2014, Qendra nuk ka marrë kurrfarë informacioni kthyes, dhe për atë ky
raport është i mangët për këto të dhëna.

Vizioni i Programit për zhvillim të Regjionit Planivikues Verilindor rekomandon qëllimet që
duhet arritur:

Vizioni i RPVL:
Regjion ndërkufitur i zhvilluar socio – ekonomik, me komuna të cilat zhvillohen
dinamikisht, me shkallë të lartë të rritjes ekonomike, infrastrukturë të zhvilluar, mjedis
të pastër jetësor dhe kualitet më të mirë jetësor.
Qëllimet strategjike, masat dhe prioritetet kryesore janë vegël bazë për ndjekjen e
suksesshmërisë së realizimit të qëllimeve të parashtruara në Programin për zhvillim të
Regjionit Planifikues Verilindor.

Projektet e miratuar nëpërmjet Byrosë për Zhvillim Regjional (MLS) për vitin
2011:
1. Projekti – Krijimi i kushteve për zhvillim rural, zhvillim të turizmit dhe mobilitetit në
regjion nëpërmjet përgatitjes së dokumentacionit teknik për infrastrukturë rrugore
Qëllimi strategjik nr. 2 – Të ndërtojmë infrastrukturë bashkëkohore të rëndësisë
ndërkombëtare me përkrahje të fondeve shtetërore dhe europiane
Prioriteti 2. Rekonstruimi dhe ndërtimi i infrastrukturës rrugore dhe të hekurudhës
Masa 2.1 Dokumetacioni i përgatitur teknik dhe projektues për bashkëkohorizimin rrugëve
lokale, regjionale dhe magjistrale ekzistuese dhe ndërtimin e të rejave
2. Projekti – Dokumentacioni projektues për gazifikimin e Komunës së
komunave Kratovë dhe Kriva Pallankë
Qëllimi strategjik nr. 2 – Të ndërtojmë infrastrukturë bashkëkohore të rëndësisë
ndërkombëtare me përkrahje të fondeve shtetërore dhe europiane
Prioriteti 4. Gazifikimi i pjesës më të madhe të regjionit
Masa 4.1 Përgatitja e dokumentacionit teknik dhe projektues për nevojat e gazifikimit

3. Projekti – Përgatitja e dokumentacionit projektues për furnizim regjional me ujë të
komunave Likovë dhe Kumanovë
Qëllimi strategjik nr.2 – Të ndërtojmë infrastrukturë bashkëkohore të rëndësisë
ndërkombëtare me përkrahje të fondeve shtetërore dhe europiane
Prioriteti 1. Rekonstruimi dhe ndërtimi i infrastrukturës komunale për ujësjellës
Masa 1.1 Përgatitja e dokumentacionit teknik dhe projektues për sisteme të ujësjellësit në
regjion

Projekte të financuar nga UE:
4. Projekti – Përfitimet nga zgjerimi i Unionit Europian për Zhvillim regjional (Projekti
është në partneritet me Qendrën Regjionale LITIJA – R. e Sllovenisë) nga Programi Evropa
për Qytetarët
Qëllimi strategjik nr. 1 – Të arrijmë rritje ekonomike të shtetit në përgjithësi
Prioriteti 2. Ngritja e kapaciteteve për planifikim dhe realizim në RPVL
Masa 2.4 Rrjetëzimi dhe këmbimi i përvojave me regjionet e UE

5. Projekti- Përforcimi i kapaciteteve për bashkëpunim të përbashkët ekonomik
ndërmjet Rajonit të Qustendilit (R. e Bullgarisë) dhe RPVL (R. e Maqedonisë) nga
programi për bashkëpunim ndërkombëtar ndërmjet R, së Maqedonisë dhe R. së Bullgarisë
(IPA)
Qëllimi strategjik nr.1 Të arrijmë rritje ekonomike më të madhe se rritja ekonomike e shtetit
në përgjithësi
Prioriteti 2. Ngritja e kapaciteteve për planifikim dhe realizim në RPVL
Masa2.4 Rrjetëzimi dhe këmbimi i përvojave me regjionet e UE
Prioriteti 4. Tërheqja e investitorëve të vendit dhe të huaj
Masa 4.3 Vendosja e partneritetit ndërmjet subjekteve të biznesit në regjion dhe jashtë tij
6. Projekti – Përforcimi i kapaciteteve administrative në nivel qëndror dhe lokal për
përputhjen dhe implementimin e ligjvënësisë së UE në menaxhimin regjional me
mbeturina në RM (Projekti është në bashkëpunim me MZHSP dhe UE – fondet paraqasëse
IPA - 1)
Qëllimi strategjik nr.3 – Të investojmë në ardhmërinë tonë nëpërmjet mbrojtjes së mjedisit
jetësor në regjion
Prioriteti 1. Vendosja e sistemit funksional për menaxhim regjional të integruar me
mbeturina
Masa 1.2 Përgatitja e planeve, studimeve, analizave, dokumentacionit të nevojshëm dhe
aplikacioneve projektuese për ndërtimin e deponisë regjionale dhe infrastrukturës tjetër të
nevojshme

Projekte të kofinancuar nga Ndihma ndërkombëtare bilaterale:
7. Projekti – Ngritja e aftësive të ekipeve të ekspertëve dhe institucioneve regjionale
në Regjionin Verilindor të R. së Maqedonisë (Projekti është i kofinancuar nga fondi për
ndihmë zhvillimore bilaterale ndërkombëtare i R. së Sllovenisë të vdendeve në zhvillim në
sferën e vetqeverisjes lokale dhe zhvillimin regjional gjatë viteve 2011 dhe 2012, si
institucion përgjegjës paraqitet Shërbimi i Qeverisë së R. së Sllovenisë për vetqeverisje
lokale dhe politikë regjionale)
Qëllimi strategjik nr.1 Të arrijmë rritje ekonomike më të madhe se rritja ekonomike e shtetit
në përgjithësi
Prioriteti 2. Ngritja e kapaciteteve për planifikim dhe realizim në RPVL
Masa 2.4 Rrjetëzimi dhe këmbimi i përvojave me regjionet e UE

Projekte të financuar nga Byroja për Zhvillim Regjional për 2010 – 2011:
Në vitin 2011 është bërë miratimi dhe implementimi nga ana e Këshillit për Zhvilli regjional të
Regjionit Planifikues Verilindor edhe projekte të cilët janë filluar kah mesi i vitit 2010:

8. Projekti – Përgatitja e planeve lokal si bazë e vendosjes së sistemit regjional për
menaxhim me mbeturina në Regjionin Planifikues Verilindor
Qëllimi strategjik nr.3 - Të investojmë në ardhmërinë tonë nëpërmjet mbrojtjes së mjedisit
jetësor në regjion
Prioriteti 1. Vendosja e sistemit funksional për menaxhim regjional të integruar me
mbeturina
Masa 1.2 Përgatitja e planeve, studimeve, analizave, dokumentacionit të nevojshëm dhe
aplikacioneve projektuese për ndërtimin e deponisë regjionale dhe infrastrukturës tjetër të
nevojshme
9. Projekti – Krijimi i parakushteve të bazës për zhvillim të turizmit (SPORT - it) në
Regjionin Planifikues Verilindor - faza 1
Qëllimi strategjik nr. 5 – Ta përmirësojmë jetën në regjion nëpërmjet shfrytëzimit të
mundësive për zhvillim rural dhe zhvillim të turizmit
Prioriteti 2. Shfrytëzimi i potencialeve natyrore dhe trashëgimisë kulturo – historike në
funksion të zhvillimit të turizmit dhe zhvillimit rural
Masa 2.1 Vendosja në hartë e potencialeve turistike në regjion, dokumentet e përgatitur
strategjik dhe planet aksionale për zhvillim të turizmit në RPVL
Masa 2.2 Studimet e përgatitura për shfrytëzim optimal të pasurive natyrore dhe
trashëgimisë kulturo – historike në funksion të zhvillimit të turizmit dhe zhvillimit rural
Masa 2.4 Promovimi turistik i trashëgimisë natyrore, kulturore dhe historike të regjionit

10. Projekti – Studim për nevojat e investimeve të ardhshme në infrastrukturën e
ujësjellësit dhe kanalizimit në Regjionin Planifikues Verilindor me kritere të
prioritarizimit të investimeve dhe sistemet e menaxhimit
Qëllimi strategjik nr. 2 – Të ndërtojmë infrastrukturë bashkëkohore me rëndësi
ndërkombëtare me përkrahje nga fondet shtetërore dhe europiane
Prioriteti 1. Rekonstruimi dhe ndërtimi i infrastrukturës komunale për ujësjellës
Masa 1.1 Dokumentacioni i përgatitur teknin dhe projektues për sisteme të ujësjellësit në
regjion

11. Projekti – Krijimi i parakushteve për zhvillim rural, zhvillim të turizmit dhe
mobilitetit në regjion nëpërmjet përgatitjes së dokumentacionit teknik për
infrastrukturë rrugore dhe nëpërmjet vënies në harta të infrastrukturës ekzistuese
rrugore dhe analizimi i nevojave për infrastrukturë të re
Qëllimi strategjik nr. 2 – Të ndërtojmë infratrukturë bashkëkohore të rëndësisë
ndërkombëtare me përkrahje nga fondet shtetërore dhe europiane

Prioriteti 2. Rekonstruimi dhe ndërtimi infrastrukturës rrugore dhe hekurudhës
Masa 2.1 Përhatitja e dokumentacionit teknik dhe projektues për bashkëkohorizimin e atyre
ekzistuese dhe ndërtim të lokacioneve të reja, rrugëve regjionale dhe magjistrale

12. Projekti – Krijimi i parakushteve për kualitet më të lartë të jetës: Studim dhe
dokumentacione teknike për shfryzëzim më të mirë të infrastrukturës sociale në
Regjionin Planifikues Verilindor
Qëllimi strategjik nr. 6 – Të kontribuojmë në përmirësimin e kualitetit të jetesës në
regjion nëpërmjet zhvillimit të infrastrukturës sociale dhe shërbimeve
Prioriteti 1. Vendosja e sistemit funksional arsimor
Masa 1.1 Përmirësimi i kushteve hapsinore (kabinete, mësojtore)
Prioriteti 4. Implementimi i mbrojtjes sociale të popullatës në kushte tranzicioni
Masa 4.2 Sigurimi i përkujdesit social për personat e moshuar dhe të pamundur në mjediset
rurale
Masa 4.4 Përkujdesi social i grupeve të margjinalizuara të popullatës
Qëllimi strategjik nr. 5 – Ta përmirësojmë jetën në regjion nëpërmjet shfrytëzimit të
mundësive për zhvillim rural dhe zhvillim të turizmit
Prioriteti 1. Përmirësimi i kualitetit të jetesës në mjediset rurale
Masa 1.1 Përgatitja e studimeve, analizave, dokumentacionit urbanistik dhe teknik dhe
aplikacioneve projektuese për përmirësimin e jetesës në mjediset rurale
13. Projekti – Studim për zhvillim optimal të ujrave gjeotermal në Regjionin
Planifikues Verilindor për zhvillim të turizmit dhe bujqësisë
Qëllimi strategjik nr.2 – Të ndërtojmë infrastrukturë bashkëkohore të rëndësisë
ndërkombëtare me përkrahje nga fondet shtetërore dhe europiane
Prioriteti 5. Shfrytëzim i qëndrueshmë të burimeve regjeneruese të energjisë (erës, diellit,
ujit dhe biomasës)
Masa 5.1 Dokumentacionet e përgatitura projektuese, aplikacionet dhe dokumentacioni
teknik për shfrytëzimin e burimeve regjeneruese të energjisë (erës, diellit, ujit dhe biomasës)
Qëllimi strategjik nr. 4 – Ta zhvillojmë bujqësinë në regjion në bazë të dijeve bashkëkohore
dhe inovacionit
Prioriteti 1. Avancimi i bujqësisë
Masa1.1 Studimet e përgatitura, analizat, dokumentacioni urbanistik dhe teknik dhe
aplikacionet projektuese për zhvillim të bujqësisë

14. Projekti – Përgatitja e të dhënave digjitale në format adekuat GIS,
Për projektet prej nr. rendor 9 deri në nr. rendor 13 në formë vektore të bazës së digjitalizuar
kartografike të Regjionit Planifikues Verilindor 1:100.000
Qëllimi strategjik nr.2 - Të ndërtojmë infrastrukturë bashkëkohore të rëndësisë
ndërkombëtare me përkrahje nga fondet shtetërore dhe europiane
Prioriteti 3. Urbanizimi i pjesës më të madhe të regjionit dhe inkorporimi i GIS

I/B
Qendra për Zhvillim të Regjionit
Verilindor Planifikues

