Qendra për zhvillim e rajonit planor Verilindor
„Ilindenska“p.n.1300 Kumanovë, Maqedoni tel/fax: ++38931424878
e-mail: info@northeastregion.gov.mk, www.northeastregion.gov.mk

PlANI I VEPRIMIT për vitin 2013, për implentimin
e Programës për zhvillim të RPVL 2009-2014
(propozim)

Në bazë të nenit 20, paragrafi 1, alineja 3 te Ligjit per zhvillim rajonal te balansuar ("Gazeta
Zyrtare e RM" nr 63/2007), Këshilli për zhvillim i rajonit planor Verilindor në mbledhjen e vet të
rregullt miratoi:

PLANI I VEPRIMIT vjetor për vitin 2013
Për implementimin e Programës për zhvillim të rajonit planor Verilindor
2009 - 2014

Dhjetor, 2012

PERMBAJTJA
1. Hyrje
2. Objektivat strategjike, prioritetet, masa dhe treguesit për zbatimin e Programit për
Zhvillim te RVLP në vitin 2012
3. Institucioni kompetent për zbatimin e masave të zhvillimit rajonal
4. Burimet indikative të financimit të zhvillimit rajonal
4.1. Lëvizjet makroekonomike parashikuar për 2012 vjet
4.2. Fondet nga buxheti i RM të vitit 2012 për zbatimin e projekteve në fushën e zhvillimit
rajonal te balancuar
5. Plani i Veprimit për vitin 2012 për zbatimin e Programit për Zhvillim te RPVL 2009-2014
6. Informacioni dhe komunikimi

3

Akronimet dhe Shkurtesat
RPVL
KZHRPVL
QZHRPVL
ML
BZHR
AMFBZHR
KE
OETL
BE
MTL
CBS
GPSH
IPA
IPARD
MPL
MMPH
MBPEU
MPB
MPJ
MTPT
MPPS
ME
OJQ
MASH
MSH
NVM
SWOT
KB
UNDP
OS
PFB
RQ
AP
PPP
NPK
PJMG
AMZHB
QZHR
NJVL
BS
ARRSH
ELEM
DHP
BZHA

Rajoni planor Verilindor
Këshilli për zhvillimin e rajonit planor Verilindor
Qendra për Zhvillimin e rajonit planor Verilindor
Ministritë lineare
Byroja për Zhvillimin Rajonal
Agjencioni për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural
Komunitetit Evropian
Organizata Evropiane për Tregti të Lirë
Bashkimi Evropian
Marrëveshja e Tregtisë së Lirë
Enti shteteror per statistika
Bruto prodhimi shteror
Instrumenti për ndihme paraaderuese
IPA per Zhvillim Rural (Komponenti IPA 5)
Ministria e Pushtetit Lokal
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme
Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
Ministria e Ekonomisë
Organizatat jo qeveritare
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Ministria e Shëndetësisë
Nderrmarrjet e vogla dhe te mesme
Analiza e aneve te forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet
Kombete e bashkuara
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
Objektivat strategjik
Pariteti i fuqise se blerjes
Regjistri qendror
Agjencioni për punësim
Partneriteti publik- privat
Ndërmarrja Publike komunale
Person juridik për menaxhimin me gaz
Agjencioni për mbështetjen dhe zhvillimin e bujqësisë
Qendra e Zhvillimit rajonal
Njësia e vetadministrimit lokal
Biznes sektori
Agjencioni I rrugeve shteterore
Elektranat e Maqedonisë
Drejtorati per te hyra pubklike
Byroja për Zhvillimin e Arsimit

4

1.Hyrja
Ligji për zhvillim të barabartë(balancuar) rajonal ("Gazeta Zyrtare e RM" nr 63/07) së bashku
me rregulloret në disa sektorë të tjerë, është i përbërë nga baza e zhvillimit të ardhshëm të
RM, ndërsa Strategjia e Zhvillimit Rajonal të Republikës së Maqedonisë për periudhën 20092019 ("Gazeta Zyrtare RM "nr 119/09) dhe Plani i Aksional për zbatimin e Strategjisë për
Zhvillimin Rajonal për periudhën 2010-2012 (" Gazeta Zyrtare e RM nr "62/10) janë
dokumentet e para që përbëjnë planin e ndërhyrjeve në mbështetje të zhvillimit rajonal në
RM.
Bazuar në programin e zhvillimit rajonal për 2009-2014 SIPRI, ky propozim- Plan veprimi
(Plani i veprimit në tekstin e mëtejmë) do të përfaqësojë prioritetet për zhvillimin rajonal në
RVLP në vitin 2013.
Qëllimi i këtij plani është që të mundësojë transparencë në përfaqësimin e qasjes së
zhvillimit dhe politikave dhe të informojë qëndrimin publik në RVLP dhe më gjerë, të cilat
janë çështje të mëdha në zhvillimin rajonal në RVLPI në vitin 2012 dhe për të mundësuar
koordinimin e aktiviteteve të palëve të ndryshme në nivel qendror, rajonal dhe lokal për
zhvillimin rajonal në RVLP.
Jo më pak objektivi i rëndësishëm i këtij Plani të Veprimit është forcimi i kapaciteteve për
planifikimin, promovimin dhe mbështetjen e zhvillimit rajonal: Të Qendrës për zhvillimin e
RPVL, Këshilli i RPVL-së si dhe kapacitetve komunale që ndërlidhen me zhvillimin rajonal.
Korniza ligjore për planin e veprimit për zbatimin e programit në vitet 2012 RPVL
gjendet në Ligjin për zhvillim të barabartë(balancuar) rajonal ("Gazeta Zyrtare e RM" nr.
63/07) përcakton Planin e Veprimit si dokument operacional afatshkurtër,
në të cilat do jenë të përcaktuar bartësit, mjetet financiare dhe grafiku kohor për
implementimin e Projekteve. Baza për përgatitjen e Planit të Veprimit për zbatimin e
Programit të Zhvillimit të RPVL-së për 2009-2014 është përcaktuar në nenin 20 të Ligjit për
zhvillim të barabartë(balancuar) rajonal, i cili parashikon Sjelljen e një Plani të veprimit
njëvjeçar për zbatimin e Programit për Zhvillim të rajonit planor.. Neni 26 i të njëjtit ligj
parashikon që Qendra për zhvillim e rajonit planor të përpilojë një propozim Plan-veprimi
për zbatimin e Programit për Zhvillimin e rajonit planor.
Përmbajtjeve e Planit të veprimit për zbatimin e Programit për zhvillimin e rajonit planor
është e rregulluar me Rregulloren mbi metodologjinë për përgatitjen e dokumenteve të
planore për zhvillimin rajonal. ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 102/09). Neni 24 i kësaj
metodologjie përcakton se Plani i veprimit për zbatimin e programit për zhvillimin e
përgjithshëm duhet të përmban:


Objektivat strategjike, prioritetet dhe masat për zbatimin e prioriotetite mbi zhvillimin
rajonal;



Treguesit(indikatorët) për të ndjekur zbatimin e masave të zhvillimit rajonal;



Institucioni përkatës për zbatimin e masave të zhvillimit rajonal;



Tabela treguese financiare për shumën e kostos dhe burimeve të financimit të
zhvillimit rajonal

Plani i Veprimit i Qendrës për zhvillim të RPVL në vitin 2013, paraqet një dokument që si
pikënisje për zhvillimin e një Programi të RPVL 2009-2014 dhe Planit të veprimit të Qendrës
për Zhvillimin e RPVL per 2012. E njëjta gjë është përgatitur në përputhje me metodologjinë
për përgatitjen e dokumenteve të planifikimit për zhvillimin rajonal ("Gazeta Zyrtare e RM" nr.
102/09). Procesi është koordinuar nga stručen një bashkëpunëtor jashtë, një bërthamë e
ekipit që ka punuar në përgatitjen e Planit të Veprimit është i përbërë nga punonjësit e
Qendrës për Zhvillim në RPVL. Gjatë përgatitjes së Planit të Veprimit për implementimin e
programit për zhvillimin e RPVL, janë marrë parasysh prioritetet e përmbajtjes së duhur dhe
dokumentet përkatëse të Republikës së Maqedonisë, si dhe në kuadrin e Planit të Veprimit
janë plotësisht të çvendosura prioritetet e Programit të Zhvillimit 2009-2014 të RPVL .
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Në bazë të nenit 13 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal ("Gazeta Zyrtare e RM" nr
63/07), Plani i Veprimit për Zbatimin e Programit për Zhvillimin e RPVL 2009-2014, për vitin
2012, Këshilli i RPVL i cili duhet ta sjellë deri në fund të tremujorit të 2012.
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2.Objektivat strategjike, prioritetet, masat dhe treguesit për zbatimin e
Programit për zhvillim të RPVL në vitin 2012
Preobrazbata në SIPRI nga rajoni pazhvilluar në rajon periferik të zhvillimit të
qëndrueshëm ekonomik, rritje të qëndrueshme ekonomike dhe konkurrencës, rajoni
me dallime kapërcyera socio-ekonomike në rajon, nuk mund të arrihet pa një Vizion
për zhvillimin strategjik të RPVL:
Rajon i zhvilluar ndërkufitar socio-ekonomik,me komuna të zhvilluara në
mënyrë dinamike me
shkallë të lartë të rritjes ekonomike, me një
infrastrukturë të zhvilluar, mjedis të pastër dhe cilësi më të mirë të jetës.
Bazuar në Vizionin e përcaktuar, si dhe të politikës strategjike për zhvillimin
rajonal të RPVL, që dalin nga analiza SWOT e faktorëve - Mbështetja e mundësive
për zhvillimin e rajonit dhe për të kapërcyer dobësitë - në Tabelën 1 janë dhënë
objektivat strategjike për zhvillimin e RPVL me prioritetet e duhura në periudhën
2009-2014.
Realizimi i objektivave strategjike nuk mund të ndodhë vetëm nëpërmjet partneritetit
me palët e interesuara për zhvillimin rajonal, si dhe fokusin e veprimtarive në bazë të
burimeve në rajon, investimet nga jashtë dhe thithja e fondeve kombëtare dhe
ndërkombëtare programeve dhe fondeve. Gjithashtu, partneritetit privat-publik duhet
të jetë një nga mekanizmat themelor për lidhjen e interesave publike dhe private në
procesin e zhvillimit socio-ekonomik të RPVL.
Plani i veprimit për zbatimin e Programit për Zhvillim Rajonal të SIPRI për
2013është e përfaqësuar nga tabela treguese e cila ndjek objektivat strategjike të
Programit për Zhvillim Rajonal 2009-2014 dhe në RPVL ofron një pasqyrë të
masave dhe aktiviteteve që do të planifikojë Qendra për zhvillim të RPVL, për
realizimin e objektivave strategjike të parashikuara në Program, si dhe tregues të
përshtatshëm të performancës dhe të burimeve të informacionit për verifikimin
e tyre. Gjithashtu, Plani i Veprimit do ti vë në dukje kërkesat indikative, burimeve
dhe burimet finansiare për zbatimin e aktiviteteve dhe përfshin ato dhe burimet e
mundshme të financave dhe bartësit e aktiviteteve.
Burimet e nevojshme dhe fondet, si dhe burimet e financimit dhe përgjegjësitë për
zbatimin e aktiviteteve që janë të përfshirë në Planin e Veprimit është vetëm për
qëllime të vlerësimit planor. Burimeve reale dhe financiare fondet e nevojshme do të
përcaktohet në procesin e përgatitjes së kërkesave të projektit dhe në procesin e
përgatitjes së tenderit në dokumentacionin për zbatimin e projekteve, të cilat do të
jenë në dispozicion me më shumë informacione.
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Tabela 1
Objektivat strategjik

1

Për të arritur një rritje ekonomike më të lartë
se rritja ekonomike e shtetit në tërësi

Prioritetet
1.Krijimi i kushteve për vënien e potecialeve natyrore ekzistuese dhe potencialet ekonomike të rajonit në funksion
të zhvillimit ekonomik
2.Ngritja e kapaciteteve për planifikimin dhe zbatim në RPVL
3. Nxitja e ndërmarrësve për zhvillimin e NVM
4. Tërheqja e investitorëve vendas dhe të huaj
1. Rikonstruksioni dhe ndërtimi i infrastrukturës komunale për furnizim me ujë
2. Rikonstruksioni dhe ndërtimi i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore

2

Të ndërtojmë një infrastrukturë moderne me
karakter ndërkombëtar me mbështetjen e
fondeve kombëtare dhe evropiane

3.Urbanizimi i pjesës më të madhe të rajonit si dhe futja në SGJI(sistemi gjeo informativ)
4. Gasifikimi i pjesës më të madhe të rajonit
5. Shfrytëyimi i qëndrueshëm i burimeve të ripërtëritshme të energjisë (era, dielli, uji dhe biomasa)
6. Shfrytëzimin e qëndrueshëm të potencialeve ujore në bujqësi, turizmit dhe zhvillimit rural

3

4

Të investojmë për pasardhësit tanë në
mbrojtjen e mjedisit jetësor në rajon

Ta zhvillojmë bujqësinë në rajon në bazë të
kuptimeve dhe risive bashkëkohore

1. Ngritja e një sistemi funksional për menaxhimin e integruar rajonal të mbeturinave
2. Uljen e nivelit të ndotjes së ujit dhe tokës
3. Menaxhimi i integruar i pasurisë pyjore
1.Nxitja e zhvillimit të bujqësisë
2. Nxitja e zhvillimit të blegtorisë
3.Nxitja dhe zhvillimi i industrisë përpunuese ushqimore
4. Shfrytëzimi i qëndrueshëm i frutave pyjore dhe bimëve medicinale
1. Përmirësimi i cilësisë së jetës në zonat rurale
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Ta përmirësojmë jetën në rajon përmes
shfrytëzimit të mundësive për zhvillimin rural
dhe zhvillimit të turizmit

2. Shfrytëzimi i burimeve natyrore dhe të trashëgimisë kulturore dhe historike në funkcion të zhvillimit rural dhe
turizmit
3. Krijimi i kushteve për zhvillimin e bizneseve familjare dhe zejtarisë
4. Promovimi i vërtetësi dhe avantazhet krahasuese të rajonit
1. Krijimi i një sistemi funksional arsimor

6

Të kontribuojmë drejt përmirësimit të cilësisë
së jetës në rajon nëpërmjet zhvillimit të
infrastrukturës sociale dhe shërbimeve

2. Krijimi i një administrate efektive dhe efikase publike
3. Krijimi i kushteve për qasje të kujdesit shëndetësor në të tre nivelet
4. Zbatimi i mbrojtjes sociale të popullatës në kushtet e tranzicionit
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3. Institucioni përgjegjës për zbatimin e masave të zhvillimit rajonal
Roli dhe përgjegjësitë e aktorëve të ndryshëm në planifikimin dhe implementimin e
zhvillimit të programit RPVL i përcaktuar me Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal, i cili
përcakton bartësit e mëposhtëm të politikave për zhvillim rajonal të RPVL: Qeveria e
Republikës së Maqedonisë, Këshilli rajonal për zhvillim të balancuartë Republikës
së Maqedonisë, Ministrisë së Pushtetit Lokal dhe Këshillit për zhvillim të RPVL
kurse për planifikimin e zhvillimit rajonal dhe implementimin e dokumenteve planore për
planifikimin e zhvillimit rajonal janë: Byroja e zhvillimit Rajonal, Qendra për zhvillimin
e RPVL dhe administratat lokale të mbuluar në RPVL: Kumanovë, Likovë, Staro
Nagoriç, Rankovc, Kratovë dhe Kriva Pallankë.
Këshilli për zhvillimin e RPVL është përgjegjës për politikën e zhvillimit të rajonit
planor, nëpërmjet krijimit të planifikimit të dokumenteve për zhvillimin rajonal, koordinimin
e bartësve të zhvillimit në rajon, dhe nxitjen e bashkëpunimit ndërkufitar me rajonet në
vendet e tjera.
Qendra për zhvillim e RPVL vepron si organ operacional kryesor i të cilit funksion është
përgatitja dhe zbatimi i planifikimit të dokumenteve për zhvillimin e RPVL. Qendrat e
zhvillimit për punën e tyre u përgjigjen Këshillave të tyre për rajonet e planore të
zhvillimit.
Njësitë e vetadministrimit lokal: Kumanovë, Likovë, Staro Nagoriç, Rankovc, Kratovë
dhe Kriva Pallankë duhet bashkërisht të marrin pjesë në përgatitjen dhe zbatimin e
projekteve rajonale, dhe janë gjithashtu përgjegjës për dorëzimin e kërkesave për
projektet e zhvillimit të financimit në zonat me nevojat specifike për zhvillim dhe zhvillimi
i fshatrave që janë të vendosura në territorin e tyre.
Në mënyrë që maksimalisht të shfrytëzojnë burimet financiare në dispozicion për
zhvillimin rajonal, të gjitha institucionet përkatëse për zbatimin e masave për zhvillimin
rajonal për të arritur koordinim të lartë të ndërsjellë dhe bashkëpunimit të ndërsjellë në
krijimin dhe zbatimin e projekteve me rëndësi në rajon.
Plani i veprimit për zbatimin e Programit për zhvillimin rajonal të RPVL për vitin 2012
paraqet kornizën e parë për sistemin e themelimit dhe zhvillimit për të mbështetur
zhvillimin rajonal në RPVL dhe bazën për bashkëpunim me ministritë e linjës,
donatorëve dhe aktorëve të tjerë të interesuar për t'u bërë të përfshirë në procesin e
zbatimit, qëllimet strategjike të vendosura nga ana e Zhvillimit rajonal të RPVL 20092014-ta.
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4. Burimet indikative të financimit për zhvillimin rajonal
Në bazë të nenit 27 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal (. "Gazeta Zyrtare" nr 63/07), si
burime të financimit për zhvillimin rajonal lajmërohen:
1. Buxheti i Republikës së Maqedonisë
2. Buxhetet e qeverive lokale,
3. Fondet në dispozicion,
4. Burime të tjera ndërkombëtare,
5. Donacione dhe sponsorime nga personat fizikë dhe juridikë
6. Burime të tjera të parashikuara me ligj.
Në nenin 28 të të njëjtit ligj përcakton stimulimet e mëposhtme për zhvillim rajonal:
Depozitimet e kapitalit, grantet e pakthyeshme, financimi dhe kofinancimi për përgatitjen e
analizave, studimeve, dokumenteve planifikuese dhe planeve të veprimit; financimin e
ndërtimit të kapaciteteve institucionale për zhvillimin rajonal në Maqedoni dhe ndihma
shtetërore në formën e huave, kredive në kushte të favorshme, të garancive të kredisë, të
sigurimit të kreditit,lehtësimet tatimore, subvencione dhe instrumenteve të tjera sipas ligjit.
Me Vendimin për klasifikimin e rajoneve planore sipas shkallëssë zhvillimit për periudhën
2008-2012 ("Gazeta Zyrtare" nr. 162/08) se rajonet e planore janë klasifikuar në bazë të
Vendimit në kritere të ngushta dhe treguesve për të përcaktuar shkallën e zhvillimit të
rajoneve planore ("Gazeta Zyrtare" nr. 162/08),RPVL është klasifikuar si rajon planor më i
pazhvilluar në raport me të tjerët. RPVLI është parashikuar për të marrë 16.6% të fondeve
totale në dispozicion, për çdo vit që do të ndahen nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë.
Programet qeveritare dhe nënprogramet pasqyrojnë aktivitetet e Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë të ndërmarra për të ofruar prioritetet strategjike. Këto prioritete janë përcaktuar
dhe të përfshira në disa dokumente të Qeverisë. Fondet për programet e qeverisë janë
dhënë nga fondet buxhetore, donacionet dhe kredive nga Banka Botërore dhe institucioneve
të tjera financiare ndërkombëtare. Programet qeveritare të themeluara në përputhje me
aktivitetet e rregullta të ministrive individuale, duke i dhënë përparësi financimit të tyre.
Politika fiskale e themeluar në buxhetin për vitin 2012 siguron zbatimin e këtyre programeve,
vazhdimësinë në zbatimin dhe monitorimin e performancës në përmbushjen e prioriteteve
strategjike.

4.1. Tendencat e pritshme makroekonomike për vitin 2013
Rritja ekonomike në Republikën e Maqedonisë në vitin 2013 pritet të jetë rreth 2%

4.2.Mjetet nga buxheti për vitin 2013 për zbatimin e projekteve në fushën e zhvillimit
të balancuar rajonal
Programi per zhvillim te balancuar rajonal per 2013-ten
Për të inkurajuar zhvillimin e balancuar rajonal në Republikën e Maqedonisë, përmes
programit për Zhvillimin rajonal,nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin 2013, neni
280,01, në baze te informacioneve finansiare nga Byroja per zhvillim te balancuar do te jene
ne shume prej 48.750.100 denare. Qendra per zhvillim e rajonit planor Verilindor muhd te
aplikoje me Propozim-projekte ne shume prej 8.092.516 denare.
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Programa për zhvillim të balacuar rajonal për 2013-tën
Sipas Programes nga Buxheti i republikes se Maqedonise per 2013-ten,alokohen mjete n;
shume prej 48.750.100 denare për implementimin e projekteve për zhvillimin e e rajoneve
planore të aplikuara nga ana e Qendrave për zhvillim të rajoneve planore.Duke pasur
parasysh alokimin emjeteve sipas shkallës zhvillimore. Qendra për zhvillim e rajonit planor
Verilindor mund të aplikojë me Propozim-projekte në shumë prej 8.092.516 denarë.

5. Plani i Veprimit për 2013-tën për inplementimin e Programës për zhvillim të RPVL
2009-2014
Plani i Veprimit për 2013-tën i parasheh të gjithë projektzet dhe aktivitete të cilat do t ë
finansohen nëprmjet MPL, BZHBR, mjetet vetanake nga ana e Qendrës për zhvillim të
RPVL, si dhe pjesëmarrja në projekte të finansuara nga fondet EU ose donatorë
tjerë.Projektet të cilët janë të lejuara ose janë në fazën e miratimit në Planin e veprimit dhe
janë të cekura në shuma projektuiese.
Shpërndarja e harxhimeve në Planin e Veprimit për 2013-tën sipas Objektivave strategjik
dhe prioriteteve nga Programa për zhvillim e RPVL 2009-2014 dhe është e dhënë në
tabelën e mëposhtme

Taberla 2
Prioriteti 1
OS 1

535.000

Prioriteti 2
12.000

Prioriteti 3

Prioriteti 4

Prioriteti 5

Prioriteti 6

1.113.252

Total
1.660.252

6.361.150

6.361.150

86.358.790

2.248.346

90.607.136

OS 5

50.000

50.000

100.000

OS 6

30.500.000

OS 2
OS 3
OS 4

Total

30.500.000
129.228.538

Ky Plan veprimi është bazë për monitorimin e zbatimit të programit për zhvillimin e RPVL
2009-2014 si bazë për matjen e performancës së Qendrës për zhvillim të RPVL në zbatimin
e aktiviteteve të projektit.
Në tabelat e mëposhtme është paraqitur Plani i veprimit për vitin 2013 për zbatimin e
Programit të Zhvillimit të RVLP 2009-2014:
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Masat

Aktivitetet

Indikatorët

Përgjegjës për
zbatimin e
masave

Objektivi Strategjik 1: Për të arritur rritjen më të madhe ekonomike se rritja ekonomike e vendit në tërësi

Prioriteti 1

1. Krijimi i kushteve për vendosjen e
potencialeve ekzistuese natyrore dhe
ekonomike të rajonit për zhvillimin
ekonomik

1.2 Studimet e bëra për të përcaktuar
sektorët prioritare ekonomike për zhvillimin
e rajonit

Shpenzimet

Burimi i
finansimit

1.660.252

535.000

Menaxhimi I zhvilluar të
cilësisë manual, notat e
përmirësuara nga vlerësimi i
parimeve të qeverisjes së
mirë lokale, trajnim
kampionët për analizë
territorial (1 ditë 10
Përmirësimin e
pjesëmarrës) Punëtori për
konkurrencës
rajonale ne rajonin ngritjen e hipotezën e
zhvillimit ekonomik të rajonit
planor.Programi (10 pjesëmarrës), workshop
është drejtuar drejt Kryesore (30 pjesëmarrës),
Mini-fokus punëtori (3 nga
konvergjencës
Northeast Rajoni 10 pjesëmarrës), intervista
(30 pjesëmarrës), analiza e
Planifikimit në
sektorit kampion për
Komponentin 3: zhvillimin ekonomik të rajonit
Zhvillimi Rajonal veri-lindore (20 intervista),
të asistencës së prezantimi ngjarje nga gjetjet
para-anëtarësimit e analizës territorial (50
pjesëmarrës) prezantimi dhe
në BE në
miratimi i analizës territoriale
konkurence
nga ana e Këshillit për
Zhvillimin e veri-lindore të
Rajonale
rajonit planifikues (gjithsejt
180 t; konsulltuar elemente t;
zhvillimit rajonal T;
RPVL),Propozim intervenime
te perpiluara per zhvillim
rajonal.

Preda Plus
QZHRPVL

535.000

Preda plus
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Prioriteti 2

2. Ngritja e kapaciteteve për planifikim dhe
zbatim në RPVL

2.1. Ngritja e kapaciteteve te Keshillit dhe
Qendres per zhvillim te RPVL dhe NJVL

12.000

Perkrahja dhe
nderlidhja e 8
Numri I takimeve te
Qendrave te ZHR ne mbajtura
RM

QZHR

6.000

QZHR

6.000
2.3. Zhvillimi i bashkëpunimit ndërkufitar me
rajonet e tjera

Aplikim ne thirrjen
Vendim I Keshillit
e trete per
rajonal per zhvillim per
bashkepunim
pjesemarrje ne thirrje
nderkufitar

QZHR
QZHR
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2.4 Rrjetëzimi dhe shkëmbimi i përvojave me
rajonet e BE-së

Krijimi një faqe
-Web faqja aktive
web të përbashkët
me qendrën
rajonale- Litija, R.
Sllovenisë
Krijimi një faqe
web të përbashkët
me Administartën
rajonaleQustendill,R.Bullg - Web faqja aktive
arisë
Komitet i krijuar i
përbashkët
ndërkufitar për
bashkëpunim
ekonomik
ndërmjet RPVL
me Administratën
rajonale të
Qustendillit

Prioriteti 4

QZHR,Qendra për
zhvillim Litija
Në buxhet nga
2012.

QZHR,
Administrata
rajonale-Qustendill Në buxhet 2012

QZHR,
Administrata
- Nënshkrimi i një
rajonalememorandumi për
Qustendill,Biznes
bashkëpunim
sektori në RPVL
- Janë mbajtur
dhe Rajoni i
mbledhje të Komitetit
Qustendilit
të përbashkët

4.Terheqja e investitoreve vendas dhe te huaj

4.4.Modelet e krijuara per partneritet publikoprivat

UE,MPV,QZHR

Në buxhet nga
2012

1.113.252
Dokumentacionin
e tenderit për
ndërtimin e
kapaciteteve PPP
për prodhimin e
energjisë elektrike
dhe ngrohjes
përmes djegies së
mbeturinave në
RPVL

Dokumentacioni i
perpiluar teknik i
tenderit dhe miratuar
nga ana Keshillit per
ZHR per krematorium

Operatori
ekonomik dhe
QZHR,

1.113.252

Ministria e
pushtetit vendor
Dhe BZHR
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Masa

Aktivitete

Indikatorë

Përgjegjës për
zbatimin e
masave

OBJEKTIVI STRATEGJIK 2:TË ndërtojmë një infrastrukturë moderne me rëndësi ndërkombëtare, me përkrahje nga
fondet kombëtare dhe evropiane

Prioriteti 2

Shpenzimet

Burimi i
finansimit

6.361.150

2. Rikonstruksioni dhe ndërtimi i
infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore
6.361.150

2.1 Dokumentacioni teknik dhe projektues
i përpiluar për modernizimin e rrugëve
ekzistuese si dhe ndërtimi i rrugëve të reja
lokale,rajonale dhe magjistrale

përpilimi i
dokumentacionit
teknik për rrugët
lokale në RVLP

- Raport pozitiv nga
revizioni projektuar
66km
Rrugë lokale në
RPVL
-Miratimi i
rezultateve të
projektit nga
Këshilli për
zhvillimin rajonal

Operatori
ekonomik,QZHR

2.1 Përpilimi i dokumentacionit projektues
dhe teknik për modernizimin e rrugëve
ekzistuese dhe ndërtimin e rrugëve të reja
lokale, rajonale dhe magjistrale

Përgatitja e
-Raport pozitiv nga
dokumentacionit
teknik për parking revizioni projektuar
dhe komunikacion 50km
Rrugët lokale në
nentokesor me
RPVL
objekte afariste
ne sheshin
-Miratimi i
Marshal Tito –
rezultateve të
Komuna e
projektit nga KZHR
Kumanoves

Operatori
ekonomik,QZHR

5.211.150

1.150.00

MPV, BZHR

MPV,
BZHR,Komuna e
Kumanoves
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Masa

Aktivitete

Indikatorë

Përgjegjës për
zbatimin e
masave

OBJEKTIVI STRATEGJIK 3: Të investojnë në pasardhësit tanë me mbrojtjen e mjedisit jetësor në rajon

Prioriteti 1

1. Ngritja e një sistemi funksional për
menaxhimin e integruar rajonal të
mbeturinave

Shpenzimet

Burimi i
finansimit

90.607.136

86.35.790

1.2 Përpilimi planeve të nevojshme,
studime, analiza, dokumentacionin teknik
dhe aplikimet e projekteve për ndërtimin e
deponive rajonale dhe infrastrukturës
tjetër të nevojshme

Përgatitja e
studimit të
fizibilitetit për
ndërtimin e
kapaciteteve për
të prodhuar
energji elektrike
dhe energji
termike përmes
djegies së
mbeturinave në
RPVL

-Raport pozitiv nga
revizioni
-Miratimi i
rezultateve të
projektit nga ana e
Këshillit për
zhvillim i rajonal

Operatori
ekonomik,QZHR

1.2 Janë përpiluar studime të nevojshme,
analiza, dokumentacione teknike dhe
aplikacione projektuese për ndërtimin e
deponise rajonale me infrastrukture te
nevojshme

Përgatitja e
dokumentacionit
teknik për
menaxhim me
mbeturina ne
RPVL

Miratimi I planit
rajonal per
menaxhim me
mbeturina nga ana
e Bordit per
nmenaxhim me
mbeturina n; RPVL

-Konsultant I
zgjedhur me
tender nga
Komisioni
europian

358.790

86.000.000

QZHR

EU dhe MMHPJ
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Prioriteti 2

2.Zvogelimi I shkalles se ndotjes se
ujerave dhe tokes

2.248.346

2.1.Studime dhe analiza dhe
dokumentacione teknike aplikacione
projektuese te nevojshme per ndertimin e
rrjeteve te kanalizimeve si dhe kolektore
dhe stacione filtrues

Dokumentacio I
perpiluar teknik I
satcionit pastrues
per pastrimin e
ujerave fekal ne
f.Likove

2.2.Sisteme te ndertuara per bartjen dhe
mbledhjene e ujerave te zeza

Ndertimi I nje
pjese te
kanalizimit fekal
ne
f.Sllupcan,Komun
a e Likoves

Raport pozitiv nga
revizioni
-Miratimi i
rezultateve të
projektit nga ana e
Këshillit për
zhvillim i rajonal
Gjatesia e
ndertaura e
kanalizimit fekal
Miratimi i
rezultateve të
projektit nga ana e
Këshillit për
zhvillim i rajonal

Operatori ekonomi
dhe
QZHR

1.098.346

MPV,BZHR

Operatori
ekonomik
QZHR

1.150.000

MPV,BZHR
,Komuna e
Likoves
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Masa

Aktivitete

Indikatorë

Përgjegjës për
zbatimin e masave

OBJEKTIVI STRATEGJIK 5: Për të përmirësuar jetën në rajon, duke shfrytëzuar mundësitë për zhvillimin rural dhe
turizmin
Prioriteti 1

50.000
Promovimi i
programit LIDER
për zhvillimin rural

- Numri i
trajnimeve në vit

QZHR, AMFBZHR,
MBPEU

50.000

2. Shfrytëzimi i burimeve natyrore dhe
itrashëgimisë kulturore dhe historike në
funksion të zhvillimit të turizmit dhe
zhvillimit rural
2.4 Promovimi turistik i trashëgimisë
natyrore, kulturore dhe historike e rajonit

Masa

Burimi i
finansimit

100.000

1. Përmirësimi i cilësisë së jetës në
zonat rurale
1.3 Popullatë e informuar dhe edukuar

Prioriteti 2

Shpenzimet

AMFBZHR,
MBPEU

50.000
Pjesëmarrja në
panaire për
promovimin e
turizmit në RPVL

Aktivitete

- Numri i
shfaqjeve në
panairet e
turizmit për vit

Indikatorë

QZHR, NJVL

50.000

Përgjegjës
për
Shpenzimet
zbatimin e masave

QZHR

Burimi
finansimit

i

OBJEKTIVI STRATEGJIK 5:Te kontribuojme për të përmirësuar jetën në rajon, duke shfrytëzuar mundësitë për
30.500.000
infrastructure sociale dhe sherbime
Prioriteti 1

1. Krijimi i një sistemi arsimor funksional

30.50.000
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Zbatimi i projektit
të bashkëpunimit
ndërkufitar
me
Republikën
e
Bullgarise
ne
partneritet
me
komunen
e
1.3 Angazhimi I grupeve margjinale ne Dupnices. Ndërtimi
i
qasjeve,
sistemin arsimor
ashensorëve dhe
WC për personat
me
aftësi
të
kufizuar në shtatë
(7) shkolla fillore
në RPVL, titulluar

-Projekti I zbatuar
si dhe
Pranuar nga
kontrollues të
kostove të
projektit

QZHR(lider partner)
Komuna e Dupnices

30.500.000

UE,
MPV,(IPA
komponenta)

(TOGETHER)
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Projektet të cilat do të financohen me mjete "rajonale", nga fondet lineare të
ministrive e duhet të identifikohen më tej, në bashkëpunim me ministritë përkatëse, në
kuadër të programeve në dispozicion dhe nënprogrameve të ministrive tjera relevante për
zhvillimin rajonal në vitin 2013.
Këtë vit mungesa e koordinimit dhe bashkëpunimit në planifikimin dhe zbatimin e
masave nga ana e ministrive si dhe fondeve lineare, buxhetet e të cilave janë të ndarë
(me prefiksin "rajonal") shumica e fondeve për zhvillim rajonal, Këshilli i RPVL dhe Qendra
për zhvillim e RPVL kanë identifikuar si më në rrezik për zbatimin e Programit për
Zhvillim 2009-2014 të RPVL dhe Planit të veprimit.
6.Informimi dhe komunikimi
Sa i përket planit të mëparshëm të veprimit, vendimtare për zbatimin e Programit për
Zhvillim RPVL është të gjitha palët e interesuara për të zhvilluar një marrëdhënie të
programit të pronësisë ndaj Programës. Në lidhje me këtë aktivitetet e informacionit dhe
komunikimit politikën e zhvillimit të balancuar rajonal në përgjithësi dhe RPVL në RM janë të
një rëndësie të veçantë. Këto aktivitete duhet të synojnë:






Informimi i publikut me objektivat e përgjithshme të politikës publike të objektivave
të balancuara rajonale të zhvillimit dhe prioritetet e Programit të Zhvillimit RPVL
2009-2014;
Senzibilizimi të gjitha grupeve të synuara;
Qartësimi i roleve në të gjitha grupet e synuara në secilin veç e veç.
shkëmbimin e informacionit ndërmjet vendimmarrësve, për zbatimin e koordinuar të
politikës së zhvillimit të balancuar rajonal dhe
sigurimin e informacionit në kohë me qëllim të përgatitjes së projekteve cilësore.

Qendra për Zhvillim e RPVL dhe Këshilli për zhvillim RPVL në varësi të qëllimit të
informacionit dhe komunikimit do të duhet të bashkëpunojnë me grupe të ndryshme. Duke
marrë parasysh objektivat e informacionit dhe komunikimit grupeve të synuara mund të
strukturohen dy grupe: të jashtme dhe të brendshme.
Grupet e synuara të jashtme mund të përfshihen:






Qytetarët e RPVL dhe më gjerë, si shfrytëzues të shërbimeve
Organizatat qytetare nga RPVL dhe më gjerë, si pjesëmarrës në procesin e
përcaktimit të nevojave dhe prioriteteve
Shoqatat e Biznesit nga RPVL dhe më gjerë, si pjesëmarrës në procesin e
përcaktimit të nevojave dhe prioriteteve
Media nga RPVLdhe më gjerë, si kanale të informacionit dhe komunikimit
Donatorët.

Grupet e synuara të brendshme mund të njihen si:







Anëtarët e Këshillit për Zhvillimin Rajonal të balancuar në RM(ministrave përgjegjës
dhe kryetarëve të komunave, kryetarë të këshillave të planor )
Anëtarët e këshillave të RPVL dhe rajoneve të tjera të planore (85 kryetarët e
komunave)
Kryetarët e Këshillave të komunave nga NJVL nga RPVL dhe rajoneve të tjera
planore,
Nëpunësit shtetëror në nivelit qendror (nëpunësit e lartështetëror në ministritë që
punojnë për të zbatuar programet e një rëndësie rajonale,
Nëpunësit shtetërorë në nivel lokal (nëpunësit shtetëror në sektorët e zhvillimit
lokal)
Qendrat tjera për zhvillim të rajoneve planore.
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Për informim dhe komunikim te grupet e synuara, kanalet themelore të komunikimit që do të
përdoren nga Këshilli për zhvillim i RPVL dhe Qendra RPVLse mediat elektronike dhe
mediave të shtypura, të internetit, materiale të shtypura, forume të organizuara, ngjarjet
promovuese etj. Ky lloj i informacionit dhe komunikimit do të prodhojë efektin më të madh
duke zbatuar një sërë aktivitetesh të ndryshme të organizuara nga krijuesit e politikave të
zhvillimit të balancuar rajonal, i cili do të drejtohet nga një ose më shumë grupe të synuara.
Jo më pak e rëndësishme është monitorimi i zbatimit të Programit zhvillimit të RPVL
të.Monitorimi synon për të siguruar ritmin e duhur të zbatimit të veprimtarive që duhet të
çojnë tek:



të kuptuarit më të mirë të politikës së zhvillimit të balancuar rajonal në RPVL
progresi në ndërtimin e vetëdijes për të mirat e politikës së zhvillimit të balancuar
rajonal në RPVL

Monitorimi do të bëhet përmes analizës së mediave të shkruara dhe mediat elektronike
përmes për web faqeve të MPV, Byrosë dhe qendrës për zhvillim të RPVL përmes
aktiviteteve të shumta (mbledhjet e Këshillit të RPVL, forume me sektorin e biznesit dhe
sektorit civil ditë të organizuara të informacionit, konferenca për shtyp, etj.), raportet për
zbatimin e programeve për zhvillimin e RPVLI, të përgatitura nga Qendra për Zhvillimin e
RPVL dhe raportet e vlerësimit paraprak, të vazhdueshëm dhe përfundimtar të projekteve
për zhvillimin rajonal.

Qendra për zhvillim e rajonit
planor Verilindor
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