Republika e Maqedonisë
Ministria e Vetëqeverisjes Lokale

Programi i zhvillimit të qëndrueshëm lokal
dhe decentralizimi 2015-2020

PLANI I VEPRIMIT
për zbatimin e Programit të zhvillimit të qëndrueshëm lokal dhe decentralizim 2015-2020,
për periudhën 2018-2020
I. HYRJE
1. Parathënie
Plani i veprimit i Programit të zhvillimit të qëndrueshëm lokal dhe decentralizim në Republikën e Maqedonisë për
2015-20201 (në tekstin e mëtejmë: Programi) paraqet një hap drejt operacionalizimit të mëtejshëm të Programit dhe
dokumenteve të tjera strategjike kombëtare relevante për promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm lokal dhe decentralizimit
në Republikën e Maqedonisë. Ky hap paraqet elaborimin e standardeve strategjike të parashikuara në dokumentet e
mësipërme, në kontekstin e situatës aktuale në Republikën e Maqedonisë, si dhe në tendencat evropiane dhe globale për
arritjen e qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm.
Plani është një dokument gjithëpërfshirës operacional që përmban një pasqyrë të aktiviteteve të planifikuara të
organeve dhe organizatave shtetërore përkatëse në lidhje me arritjen e prioriteteve dhe synimeve të Programit dhe zotimin e
Republikës së Maqedonisë për vazhdimin e procesit të decentralizimit si instrument për nxitjen e zhvillimit lokal / territorial.
Ky Plan i veprimit, i dytë me radhë, për zbatimin e Programit, i referohet periudhës 2018-2020. pjesa e zhvillimit Plani i
Parë i veprimit për zbatimin e Programit ishte për periudhën 2015-2017.

P Programi është një dokument bazë qeveritar për planifikimin e zhvillimit të vetëqeverisjes lokale dhe decentralizimit në vend. Pjesa e zhvillimit e
miratuar në vitin 2015 dhe e rishikuar ne vitin 2018.
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Një nga sfidat themelore të këtij Plani të Veprimit është se nuk është zëvendësim i planeve të sektorëve të ndryshëm të
mbuluar, por një kornizë për:
 të integruar zhvillimin e qëndrueshëm në planifikimin dhe menaxhimin e zhvillimit në nivel lokal, si qeliza themelore e
zhvillimit të vendit.
 mobilizimin, shoqërimin dhe koordinimin e të gjitha palëve të interesuara në nivel kombëtar dhe lokal, mbi temat që
mund të kontribuojnë në arritjen e qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara.
2. Korniza metodologjike
Plani i Veprimit u hartua në përputhje me metodologjinë që parashikonte zbatimin e një procesi transparent dhe
pjesëmarrës, duke përfshirë të gjitha institucionet relevante dhe palët e interesit të rëndësishme për zhvillimin e
vetëqeverisjes lokale dhe decentralizimit në Republikën e Maqedonisë. Në këtë drejtim, u formua Grupi i punës për hartimin e
planit, me anëtarët e emëruar nga 14 ministri dhe 14 institucione të tjera shtetërore (sekretariatet, agjencitë, drejtoritë,
qendrat, etj.). Përfaqësuesit nga sektori civil, dhomat e tregtisë, rajonet planore dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale u përfshinë
gjithashtu në punën e Grupit të punës.
3. Shtrirja dhe struktura
Gjatë përcaktimit të shtrirjes të Planit të veprimit, janë marrë parasysh:
 angazhimi politik i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për të vazhduar procesin e decentralizimit duke promovuar
zhvillimin lokal / territorial si një komponent të rëndësishëm të politikës kombëtare për zhvillim të qëndrueshëm,
 vizioni i Bashkimit Evropian për - rolin e ri zhvillimor të autoriteteve lokale;
 nevoja për të përmirësuar koherencën e politikave dhe institucioneve për zhvillim të qëndrueshëm, si një nga qëllimet e
Agjendës së re globale për zhvillim të qëndrueshëm 2030, e miratuar nga krerët botërorë në Samitin e Kombeve të
Bashkuara në shtator të vitit 2015.
 nevoja për të forcuar autonominë dhe llogaridhënien e autoriteteve lokale si palë kyçe në proceset e zhvillimit të
qëndrueshëm lokal / territorial.
Gjatë hartimit të strukturës së planit, është marrë parasysh lidhja e Planit të veprimit me:
 qëllimin kryesor dhe prioritetet e Programit të rishikuar për zhvillim të qëndrueshëm lokal dhe decentralizimit në
Republikën e Maqedonisë 2015-2020
 qëllimet e Agjendës Globale të Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2030
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4. Financimi















Financimi dhe bashkëfinancimi i aktiviteteve të përcaktuara në këtë Plan Veprimi do të kryhen përmes fondeve nga:
Projekti "Mbështetje për konsolidimin e sistemit të vetëqeverisjes lokale për të siguruar menaxhim dhe rritje
gjithëpërfshirëse" të financuar nga një grant nga Bashkimi Evropian, me vlerë totale prej 2,352,940.83 EUR
Projekti "Zgjidhje inovative për qasje më të mirë në shërbime në nivel lokal" financuar nga Buxheti i Republikës së
Maqedonisë dhe Granti i UNDP-së në vlerë totale prej 181,726 USD
Projekti "Fuqizimi i Këshillave Komunalë" i financuar nga një grant i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe
Bashkëpunim, në vlerë totale prej 4.000.000 CHF.
Projekti "Zhvillimi rajonal i qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës" i financuar nga një grant i Agjencisë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim, në vlerë totale prej 2,539,997CHF dhe fonde nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë
Projekti "Konkurrentshmëria lokale dhe rajonale (PKLR)" financuar me një grant nga Bashkimi Evropian në vlerë prej
18 milionë euro dhe fonde nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë në vlerë prej 3,200,000 EUR
Projekti "Përmirësimi i menaxhimit të zonës së mbrojtur" financuar nga grantet e Bashkimit Evropian dhe UNDP, në
vlerë totale prej 4,300,000 EUR.
Projekti "Përmirësimi i shërbimeve komunale" (MSIP), i financuar me hua të Bankës Botërore në vlerë prej
56,100,000 milion Euro
Faza e dytë e Projektit Përmirësimi i shërbimeve komunale (MSIP)i financuar me kredi të Bankës Botërore në vlerë
prej 25,000,000 EUR dhe një grant nga Bashkimi Evropian për përmirësimin e infrastrukturës në zonat rurale, në vlerë
totale prej 14,647,500 EUR.
Projekti "Ujësjellësi dhe kanalizimi i komunave" i financuar me kredi nga KfW Banka në vlerë 8.635.000 EUR dhe
grant nga KfW Banka, në vlerë prej 4.850.000 EUR.
Projekti "Mbështetje për zhvillimin e shkathtësive dhe inovacioneve" financuar me kredi të Bankës Botërore në vlerë
prej 17,700,000 EUR
Projekti "Strehimi i grupeve të cenueshme sociale 2007-2019" në vlerë blerëse prej 50.700.000 EUR (nga të cilat 50%
është hua nga Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës dhe 50% nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, duke
përfshirë vlerën e tokës ndërtimore),
Projekte të tjera të financuara nga donatorë të huaj, brenda të cilave zbatohen aktivitetet që lidhen me objektivat e
Programit.
Buxheti i Republikës së Maqedonisë, alokimet për programet e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale për një numër
aktivitetesh lidhur me decentralizimin dhe zhvillimin e barabartë rajonal.
Buxheti i Republikës së Maqedonisë, alokimet për programin e Byrosë për Zhvillim Rajonal, për aktivitete që kanë të
bëjnë me zhvillimin e balancuar rajonal.
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II.

Alokimet buxhetore nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për programet zhvillimore të politikave të ministrive
/agjencive të tjera,
Fondet e dedikuara nga fondet e ndryshme sektoriale dhe tematike dhe instrumentet financiare në nivel kombëtar,
Burime të tjera të financimit

PLANI I VEPRIMIT PER PERIUDHIN 2018 - 2020
Boshti prioritar I:
Politika dhe institucione koherente për
arritjen e synimeve të zhvillimit të qëndrueshëm

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

Rezultati/et i/e pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

1. Përgatitja e një vlerësimi gjithëpërfshirës të kornizës ekzistuese ligjore dhe
institucionale për zhvillim të qëndrueshëm lokal / territorial
• Aktiviteti do të mbështesë përgatitjen e një vlerësimi gjithëpërfshirës të legjislacionit ekzistues
që rregullon kompetencat e autoriteteve lokale, institucioneve të nivelit lokal, mekanizmat dhe
mjetet për qeverisjen lokale përfshirëse, statusin dhe rolin e bashkësive lokale në planifikimin
e zhvillimit të qëndrueshëm dhe ofrimin e shërbimeve lokale. Bazuar në gjetjet e vlerësimit, do
të mbështetet përgatitja e ndryshimeve të duhura ligjore. Ky aktivitet do të rrisë hapësirën dhe
do të përmirësojë cilësinë e shërbimeve të ofruara në nivel lokal, si përmes përmirësimit të
kuadrit të politikave ashtu edhe përmes punës praktike me komunat.
• Vlerësimi i përgatitur i kuadrit ekzistues ligjor dhe institucional për zhvillimin e qëndrueshëm
lokal / territorial me rekomandime për konsolidimin e sistemit të vetëqeverisjes lokale
• MVL
• MF, MSHIA, MD, MTL, MMJPJH, ME, MASH, MBPEU, MK, MM, MSH MPPS, SZMK
• 2018-2020
• BE - IPA / UNDP / BUXHETI I RM-së

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

2. Ndryshime të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale
• Aktiviteti në lidhje me ndryshimin e Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale ka
për qëllim rritjen e kapacitetit fiskal të komunave
Rezultati/et i/të pritur/a • U miratuan ndryshime të Ligjit për financimin e vetëqeverisjes lokale
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Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

MF
MVL, BNJVL
2018-2020
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

3. Ndryshime në Ligjin për zhvillimin e barabartë rajonal
• Ndryshimet e Ligjit për zhvillimin e barabartë rajonal pritet të përmirësojnë politikat e
zhvillimit rajonal duke futur instrumente të reja për të përmirësuar efikasitetin e tyre, në
kontekstin e globalizimit të shpejtë dhe ndryshimeve teknologjike.
Rezultati/et i/të pritur/a • Ndryshime të miratuara të Ligjit për zhvillimin e barabartë rajonal
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • MF, MBPEU, MMJPH, ME, MASH, MK, QZHRP, SZMK
Korniza kohore
• 2019
Financimi
• SDC / BUXHETI I RM
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

4. Ndryshimi i Ligjit për zjarrfikës
• Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për zjarrfikës do të përcaktojnë në mënyrë shtesë fushën
që ka të bëjë me themelimin, organizimin, funksionimin dhe financimin e njësive territoriale të
zjarrfikjes, lidhjet komunale zjarrfikëse dhe shoqatat vullnetare të zjarrfikësve , të cilat do të
përfshijnë edhe mënyrën e përcaktimit dhe alokimit të granteve vjetore për financimin e
mbrojtjes nga zjarri në nivel lokal nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. Kjo do të sigurojë
një qasje të njëtrajtshme dhe do të përmirësojë përfshirjen dhe cilësinë e shërbimeve të
ofruara nga njësitë territoriale të zjarrfikjes.
Rezultati/et i/të pritur/a • Ndryshimet dhe plotësimet të Ligjit për zjarrfikës të miratuara
Institucioni përgjegjës
• MM
Institucionet e përfshira • DMSH, MF, MVL, BNJVL, LZM
Korniza kohore
• 2019
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

5. Ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim
• Me këtë aktivitet do të bëhen ndryshime dhe plotësim i Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim që
synojnë përcaktim plotësues të fushës që ka të bëjë me përgjigjen e parë të përbashkët të
shërbimeve në nivel lokal (Incident command system). Kjo do të sigurojë zhvillimin e
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Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•
•

qëndrueshëm të mbrojtjes dhe shpëtimit në nivel lokal dhe përmirësimin e volumit dhe
cilësisë së shërbimeve të ofruara nga komunat
Ndryshime dhe ploteësime të miratuara të Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim
MM
DMSH, MSH, MPB, MVL, BNJVL, LZM
2019
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

6. Miratimi i Ligjit të ri për natyrën, Ligjit të ri për menaxhimin e mbeturinave dhe Ligjit
të ri për emitimet industriale, me qëllim të përafrimit me Direktivat evropiane të
mjedisit
Miratimi
• Gjatë viteve të fundit, Republika e Maqedonisë ka miratuar një numër të konsiderueshëm të
ligjeve mjedisore me qëllim përmirësimin e cilësisë së mjedisit për qytetarët dhe sigurimin e
një niveli të lartë të cilësisë së jetës. Aktiviteti inicon procesin e miratimit të tre ligjeve të reja,
(Ligjin për natyrën, Ligjin për menaxhimin e mbeturinave dhe Ligjin për emetimet industriale)
me qëllim përafrimin me direktivat e fundit evropiane. Me ta do të kryhet edhe harmonizimi i
duhur i kompetencave të komunave.
Rezultati/et i/të pritur/a • Ligjet e reja të miratuara të përafruara me direktivat e fundit evropiane për mjedisin
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

MMJPH
NJVL, QZHRP
2018-2019
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

7. Analiza e kornizës ligjore e cila rregullon kompetencat e njësive të vetëqeverisjes lokale
për planifikimin, financimin dhe mbështetjen e sportit
Përshkrim i shkurtër
• Brenda aktivitetit do të zhvillohet analiza e: buxheteve për sport në komunat në 2016 dhe
2017; kriteret për financimin e sportit në komuna; analiza sasiore dhe cilësore e sportistëve
dhe klubeve sportive në komuna, përdorimi racional, në kohë dhe efektiv i fondeve nga
buxhetet e NJVL-ve dhe kontrolli i përdorimit të parashikuar të fondeve të alokuara.
Rezultati/et i/të pritur/a • Gjendja e përcaktuar me llojin, shtrirjen, mënyrën e realizimit dhe financimin e kompetencave
të komunave në fushën e sportit dhe rekreacionit
Institucioni përgjegjës
• ARS
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Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

• MVL, MD, MTL, BNJVL, NJVL
• 2018-2020
• BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

8. Analiza e kornizës ligjore që rregullon pronësinë, kategorizimin, përdorimin dhe
mirëmbajtjen e objekteve sportive
Përshkrim i shkurtër
• Me këtë aktivitet do të hartohet një analizë e kornizës ligjore që rregullon pronësinë e
objekteve sportive, inventari do të përcaktojë kushtet në objektet sportive (pronësia,
përdorimi, mirëmbajtja dhe çmimi i përdorimit), do të kryhet kategorizimin i objekteve
sportive në komuna dhe vendosja e standardeve për përdorim dhe siguri në objektet sportive.
Diferencimi i kushteve për përdorim dhe përcaktim të kostos së përdorimit të objekteve
sportive në komunat rurale dhe urbane dhe do të përcaktohen prioritetet për përdorimin e
objekteve shkollore për sport. Bazuar në analizën, do të hartohen Ligji për objektet të sportit
dhe aktet nënligjore për rregullimin e përdorimit, pajisjes, mirëmbajtjes dhe licencimit të
objekteve të sportit.
Rezultati/et i/të pritur/a • Miratim i Ligjit për objektet e sportit dhe aktet nënligjore për zbatimin e tij
Institucioni përgjegjës
• MD / ARS
Institucionet e përfshira • MVL, MTL, NJVL, BNJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

9. Analiza e funksionalitetit të këshillave komunalë për sigurinë në komunikacionin
rrugor
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i aktivitetit është hartimi i një Analize të funksionalitetit të këshillave komunalë për
sigurinë në komunikacion, me rekomandime për harmonizimin e duhur të kuadrit ligjor, i cili
do të përmirësojë mënyrën e funksionimit dhe financimit dhe punën e këshillave në nivel lokal.
Rezultati/et i/të pritur/a • Përmirësimi i kuadrit ligjor për këshillat komunalë për sigurinë rrugore
Institucioni përgjegjës
• KRSKR
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2019-2020
Financimi
• BUXHETI MBI KRSKR
Aktiviteti

10. Analiza e kornizës ligjore që rregullon punën e

Komisioneve për marrëdhënie
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ndërmjet bashkësive
• Detyrimi për themelimin e komisioneve për marrëdhënie ndëretnike vjen nga Ligji për
vetëqeverisje lokale, i cili krijoi këtë mekanizëm për konsultim të grupeve të ndryshme etnike,
në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal, në Njësitë e vetëqeverisjes lokale në të cilat të
paktën 20% nga numri i banorëve të komunës i përkasin një bashkësie të caktuar etnike.
Aktiviteti do të analizojë kuadrin ligjor që rregullon themelimin, kompetencat, organizimin
dhe financimin e këtyre komisioneve, me rekomandime për shtrirjen e tij.
Rezultati/et i/të pritur/a • Situata e përcaktuar nga aspekti i themelimit, kompetencave, organizimit dhe financimit të
komisioneve për marrëdhëniet ndërmjet bashkësive
Institucioni përgjegjës
• SZMK
Institucionet e përfshira • MLS, ARDB, NJVL
Korniza kohore
• 2019-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti

11. Aktivitete për vazhdimin e procesit të decentralizimit në fushën e kulturës

• Me këtë aktivitet do të bëhet një vlerësim i procesit aktual të decentralizimit në kulturë dhe do
të propozohen masa për zgjerimin e tij. Në këtë proces, do të kryhet një analizë mbi interesin
dhe mundësitë e NJVL për të marrë pjesë në institucionet nacionale në fushën e kulturës dhe
do të bëhen ndryshimet e nevojshme ligjore për zbatimin e transferimit të të drejtave
themelore, pasurive të paluajtshme dhe punonjësve në institucione do të transferohen në
komuna. Gjithashtu, do të sigurohen edhe kushte të tjera për marrjen e kompetencave të
komunave.
Rezultati/et i/të pritur/a • Transferimi i realizuar i institucioneve kulturore nga shteti mbi komunat
Institucioni përgjegjës
• MK
Institucionet e përfshira • NJVL, Institucionet kombëtare në fushën e kulturës që do t'i transferohen komunave
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti

12.Aktivitete për vazhdimin e procesit të decentralizimit në fushën e sportit dhe
rekreacionit
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• Me këtë aktivitet do të kryhen aktivitete për vazhdimin e procesit të decentralizimit në fushën
e sporteve përmes transferimit të pronësisë të objekteve të sportit, nga Republika e
Maqedonisë te NJVL-të.
Rezultati/et i/të pritur/a • Është transferuar pronësia e objekteve sportive të Republikës së Maqedonisë në NJLV
Institucioni përgjegjës
• ARS
Institucionet e përfshira • MD, MTL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti

13. Përgatitja e një studimi të plotë të fizibilitetit për instrumentet e reja dhe të
aplikueshme të të hyrave komunale
Përshkrim i shkurtër
• Vendi përballet me një sfidë afatgjate për të përmirësuar mbledhjen e taksave në nivel lokal
dhe për të rritur bazën e të hyrave komunale duke diversifikuar më tej burimet e financimit
komunal dhe duke reduktuar varësinë aktuale të komunës për transferimet nga qeveria
qendrore. Brenda aktivitetit, një studim i fizibilitetit do të përgatitet për të përmirësuar
instrumentet ekzistuese për të ardhurat komunale (taksat dhe tarifat) dhe mundësinë për
futjen e të rejave. Studimi do të paraqesë ndikimin dhe përfitimet potenciale për komunat dhe
qytetarët dhe do të propozojë masa për zbatimin praktik të rekomandimeve për futjen e
instrumenteve të reja të të hyrave komunale.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rekomandime për përmirësimin e instrumenteve ekzistuese komunale të të ardhurave (taksat
dhe tarifat) dhe mundësinë e futjes së të rejave
Institucioni përgjegjës
• MF
Institucionet e përfshira • /
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE - IPA / UNDP
Aktivitete
Përshkrim i shkurtër

14. Përgatitja e vlerësimit të situatës aktuale dhe mënyrave të mundshme të
ripërcaktimit të granteve të destinuara dhe bllok dotacioneve për komunat
• Ky veprim përfshin përgatitjen e një vlerësimi gjithëpërfshirës të situatës dhe mënyrat e
mundshme për të ripërcaktuar metodën dhe kriteret për grante të destinuara dhe bllok
dotacionet për komunat. Vlerësimi do të shërbejë si bazë për një dialog të vazhdueshëm
institucional me ministritë përkatëse mbi qëndrueshmërinë financiare të institucioneve
publike komunale.
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Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi
Aktiviteti

•
•
•
•
•

Rekomandime për ripërcaktimin e granteve të destinuara dhe bllok dotacioneve për komunat
MVL
MF, MASH, MPPS, MK, MPB, BNJVL
2018
BB

15. Promovimi i obligacioneve komunale për financimin e investimeve kapitale prioritare

• Investimet kapitale në NJVL janë ende në përgjithësi të mbështetura nga transferta nga qeveria
qendrore ose të financuara drejtpërdrejt nga subjektet e qeverisë qendrore. Kjo qasje i
dekurajon komunat nga ndjekja e planeve të tyre të investimeve kapitale. Aktiviteti do të
promovojë obligacionet komunale si një instrument për financimin e investimeve kapitale
prioritare.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të projekteve kapitale të financuara përmes obligacioneve komunale
Institucioni përgjegjës
• MF
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE - IPA / UNDP
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti

16. Themelimi i një sistemi funksional të evidentimit dhe monitorimit të detyrimeve dhe
mënyrës së financimit publik në dispozicion në nivel lokal
Përshkrim i shkurtër
• Ligji i ri për regjistrimin dhe evdientimin e detyrimeve vendos një sistem elektronik për
regjistrimin të detyrimeve të ndërmarra por të papaguara dhe detyrimeve të duhura por të
papaguara për të siguruar dhe mbajtur transparencën dhe llogaridhënien dhe për të forcuar
përgjegjësinë për menaxhimin e fondeve publike. Ligji përveç organeve të pushtetit shtetëror
përfshin NJVL, si dhe institucionet publike dhe ndërmarrjet publike të themeluara nga NJVL .
Rezultati/et i/të pritur/a • Sistemi i krijuar për raportimin dhe evidentimin e detyrimeve në të gjitha NJVL
Institucioni përgjegjës
• MF
Institucionet e përfshira • NJVL, institucionet publike dhe ndërmarrjet publike të themeluara nga NJLV
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE - IPA
Aktiviteti

17. Analiza e shpenzëimeve për përdorimin zyrtar të gjuhëve në njësitë e vetëqeverisjes
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Përshkrim i shkurtër

•

Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•
•

lokale
Brenda aktivitetit do të hartohet një analizë për llojin dhe shtrirjen e kostove të NJVL-së që
nevojiten çdo vit për përkthim në gjuhët e bashkësive që janë më shumë se 20% të numrit të
përgjithshëm të banorëve të komunës. Rekomandimet e analizave do të përgatiten si material
për informimin e Qeverisë.
Lloji dhe fushëveprimi i përcaktuar i shpenzimeve për përdorimin zyrtar të gjuhëve në NJVL
SZMK
NJVL
2019-2020
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

18. Përmirësimi i komunikimit horizontale dhe vertikale dhe koordinimi ndërmjet
politikave dhe institucioneve të ndryshme në mënyrë që të arrihen qëllimet e
zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal
Përshkrim i shkurtër
• Programi i Qeverisë për zhvillim të qëndrueshëm lokal dhe decentralizim 2015-2020 është
dokumenti bazë kornizë i vendit për të promovuar politika koherente për zhvillimin e
qëndrueshëm lokal / territorial si një komponent i rëndësishëm i politikës kombëtare për
zhvillim të qëndrueshëm. Sfida kryesore për zbatimin e tij është krijimi i një sistemi të
komunikimit dhe koordinimit horizontal dhe vertikal ndërmjet politikave dhe institucioneve
të ndryshme brenda sektorëve dhe në nivele të ndryshme të qeverisjes, në mënyrë që të
sigurohet që ato të jenë të harmonizuara për të mbështetur arritjen e zhvillimit të
qëndrueshëm në nivel lokal.
Rezultati/et i/të pritur/a • Mekanizëm i vendosur për komunikim dhe koordinim horizontal dhe vertikal si parakusht për
programimin e integruar, planifikimin dhe monitorimin e qëllimeve të zhvillimit të
qëndrueshëm
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • MF, MM, ME, MMJPH, MBPEU, MPPS, MTL, MPB, MASH, MD, MK, MK-DMTK, MVL-BZHR, ARS,
APRM, AERM, AMNRM, KRSKR, DMSH, DZZHIT, SÇE, SZMK, QMK, IPQAAP, IPQAR, QRM -Zyra e
zëvendëskryeministrit përgjegjës për çështjet ekonomike dhe koordinimin me sektorët
ekonomikë, QRM - Kabineti i Ministrit pa portofol përgjegjës për zbatimin e Strategjisë për
përmirësimin e gjendjes së romëve në Republikën e Maqedonisë
Korniza kohore
• 2018-2020
11

Financimi

• BE - IPA / UNDP

Aktiviteti

19. Promovimi i një qasjeje të integruar në planifikimin e zhvillimit të qëndrueshëm në
nivel lokal
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i aktivitetit është të demonstrojë mekanizma për planifikimin e integruar dhe
gjithëpërfshirës të zhvillimit të qëndrueshëm, si një qasje që përfshin institucionet dhe aktorët
në nivel kombëtar dhe lokal të qeverisjes dhe lehtëson mundësinë e zhvillimit të bashkësisë.
Aktiviteti do të mbështesë përgatitjen e planeve të integruara të zhvillimit të qëndrueshëm në
një grup prej 30 komunash.
Rezultati/et i/të pritur/a • Plane të integruara të zhvillimit të qëndrueshëm të hartuara nga 30 komuna
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • MF, MSHIA, MD, MTL, MMJPH, ME, MASH, MBPEU, MK, MM, MSH MPPS, AKP,SZMK, NJVL,
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE - IPA / UNDP
Aktiviteti

20. Sigurimi i ndihmës financiare (grante) për përmirësimin e kapaciteteve të Qendrave
për zhvillim të rajoneve planore për planifikim të zhvillimit rajonal të qëndrueshëm
Përshkrim i shkurtër
• Në kuadër të aktivitetit, do të sigurohet mbështetje financiare për qendrat për zhvillimin e
rajoneve planore, për hartimin / zbatimin e projekteve të investimeve të mesme / të mëdha
dhe projekteve promovuese me rëndësi rajonale. Kjo do të përmirësojë performancën për
përgatitjen / zbatimin e projekteve me rëndësi rajonale dhe absorbimin e fondeve të zhvillimit
të infrastrukturës së BE-së dhe fondeve të tjera.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të projekteve të mëdha dhe inovative me rëndësi rajonale të përgatitura nga
Qendra për zhvillimin e rajoneve planore
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • QZHRP
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• SDC / BUXHETI I RM
Aktiviteti

21. Ngritja e ndërgjegjësimit për përdorimin e trashëgimisë kulturore të palëvizshme dhe
të lëvizëshme si një faktor për zhvillimin e qëndrueshëm lokal / territorial
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• Në kuadër të aktivitetit do të zbatohen disa programe mediatike për trashëgiminë kulturore,
do të botohen publikime me karakter të popullarizuar, për bartësit e trashëgimisë kulturore
dhe aktivitetet për edukimin e vazhdueshëm të autoriteteve lokale mbi rëndësinë dhe
mënyrën e përfshirjes së trashëgimisë kulturore në programet për zhvillim të qëndrueshëm
lokal / territorial.
Rezultati/et i/të pritur/a • Numër më i madh i monumenteve, tërësi monumentesh dhe peizazheve kulturore të përfshira
në planet e integruara të zhvillimit të qëndrueshëm të miratuara nga komunat
Institucioni përgjegjës
• MK-DMTK
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti

22. Sigurimi i mbështetjes financiare për miratimin e planeve të integruara lokale për
përmirësimin e gjendjes së romëve l
Përshkrim i shkurtër
• Objektivi kryesor i aktivitetit është përfshirja e popullsisë rome në procesin e hartimit së
planeve të integruara të veprimit për të përmirësuar gjendjen e romëve në bashkësitë lokale
ku ata jetojnë në numër më të madh. Grupi i synuar janë komunat ku ka një përfaqësim më të
lartë të popullsisë rome.
Rezultati/et i/të pritur/a • Plane veprimi të integruara të miratuara për përmirësimin e gjendjes së romëve në të gjitha
NJVL-të me përfaqësim më të madh të popullsisë rome
Institucioni përgjegjës
• MVL / QRM - Kabineti i Ministrit pa portofol përgjegjës për zbatimin e Strategjisë për
përmirësimin e gjendjes së romëve në Republikën e Maqedonisë
Institucionet e përfshira • NJVL-të (me përfaqësim më të madh të popullsisë rome)
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

23. Krijimi i një sistemi të integruar për monitorimin e cilësisë së jetës në nivel lokal
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Përshkrim i shkurtër

• Republika e Maqedonisë nuk ka një sistem të integruar dhe të zbatueshëm në nivel kombëtar
për matjen e kënaqësisë së qytetarëve me cilësinë e jetës të siguruar nga NJVL. Aktiviteti synon
krijimin e një sistemi të tillë që do të ndihmojë planifikimin e qëndrueshëm të zhvillimit të
secilit vendbanim, nëpërmjet të cilave do t'u kushtohet vëmendje mobilitetit dhe qasjes,
parametrave të strehimit dhe ofrimit uniform të shërbimeve.

Rezultati/et i/të pritur/a • Sistem i vendosur themeluar një sistem i integruar për monitorimin e cilësisë së jetës në të
gjitha komunat
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE - IPA / UNDP
Aktiviteti

24. Vlerësimi i kënaqësisë së qytetarëve me shërbimet lokale përmes hulumtimeve
vjetore
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti do të vlerësojë drejtpërsëdrejti perceptimin e kënaqësisë së qytetarëve me
shërbimet lokale nëpërmjet sondazheve vjetore që do të përdoren për të prodhuar raporte
vjetore për kënaqësinë e qytetarëve.
Rezultati/et i/të pritur/a • Pasqyrë e rregullt për perceptimet e qytetarëve për cilësinë e shërbimeve lokale të mara
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE - IPA / UNDP
Aktiviteti

25. Krijimi i një platforme të institucionalizuar për Zhvillim të qëndrueshëm lokal /
territorial
Përshkrim i shkurtër
• Brenda aktivitetit do të krijohet platforma online (Sistemi i Menaxhimit të Përmbajtjes - CMS)
për shkëmbimin e informacionit, shkëmbimin e njohurive dhe sistemin e grumbullimit të
reagimeve për lloje të ndryshme të përdoruesve që do të ofrojnë mundësi për biseda dhe
forume, dhe të cilat mund të përshtaten dhe konfigurohen lehtësisht sipas nevojave të
përdoruesit. Platforma do të ofrojë informacione, raporte, dokumente të politikave, studime
rastesh dhe produkte dijesh (prezantime, doracakë etj.).
Rezultati/et i/të pritur/a • Internet platformë për zhvillim të qëndrueshëm lokal / territorial
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Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

MVL
NJVL
2018-2020
BE - IPA / UNDP

Aktiviteti

26. Forcimi i Këshillave komunalë përmes rrjetëzimit, kodifikimit, institucionalizimit dhe
ndërtimit të qëndrueshmërisë
Përshkrim i shkurtër
• Ky veprim synon të mbështesë rrjetin e anëtarëve të këshillit komunal nga komuna të
ndryshme si një mënyrë për të përmirësuar komunikimin dhe bashkëpunimin horizontal dhe
për të promovuar formulimin e qëndrimeve të përbashkëta për nevojat dhe interesat e
përbashkëta, pavarësisht përkatësisë së tyre politike. Së bashku, anëtarët e këshillit pastaj
mund të avokojnë për ndryshimet ligjore dhe praktike të nevojshme për këshillat komunalë
për të funksionuar në mënyrë më efektive
Rezultati/et i/të pritur/a • Forcimi i kapaciteteve të një rrjeti të këshilltarëve që përcjellin qëndrimet e këshilltarëve tek
institucionet në nivel lokal dhe kombëtar.
Institucioni përgjegjës
• MVL / MF
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• SDC / UNDP
Aktiviteti

27. Forcimi i kapaciteteve të anëtarëve të këshillit komunal për vendimmarrje
transparente dhe me pjesëmarrje
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i aktivitetit është forcimi i rolit të këshillave komunalë duke forcuar kapacitetet e
anëtarëve të këshillit komunalë, për çështjet e nevojshme për përmbushjen e kompetencave të
tyre. Përmes trajnimeve të dizajnuara enkas dhe specifikave të roleve në module të ndryshme,
këshilltarët do të fitojnë njohuri, pavarësi më të madhe nga partitë politike dhe ndikim më të
madh në pushtetin lokale në adresimin e çështjeve lokale në përgjithësi. Trajnimet do të
zhvillohen në 11 fusha të ndryshme në lidhje me kompetencat e këshillave komunalë, në
gjithsej 24 komuna.
Rezultati/et i/të pritur/a • të paktën një masë inovative të krijuar në mënyrë transparente dhe pjesëmarrëse të miratuar
nga këshillat komunalë në 24 komuna
Institucioni përgjegjës
• MVL / MF
Institucionet e përfshira • NJVL
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Korniza kohore
Financimi

• 2018-2020
• SDC / UNDP

Aktiviteti

28. Sigurimi i ndihmës financiare (grante) për projektet të zhvillimit komunal të
përzgjedhura përmes një procesi konsultimi
Përshkrim i shkurtër
• Ky aktivitet duhet të përmirësojë transparencën dhe llogaridhënien e të gjitha organeve
komunale dhe të përfshijë qytetarët në përcaktimin e prioriteteve të buxhetit lokal. Në bazë të
këtyre proceseve konsultative, komunave do t'u sigurohen grante për zbatimin e projekteve
prioritare të zhvillimit të zgjedhur nga bashkësia. Mbështetja financiare (grantet) do të
përdoret si nxitje për komunat që të përmirësojnë në mënyrë të matshme marrëdhëniet e
këshillit me qytetarët (përfaqësimin dhe legjislacionin), si dhe me organet ekzekutive
komunale (mbikëqyrjen). 24 komuna do të marrin mbështetje financiare (grante) për
zbatimin e investimeve prioritare të propozuara nga qytetarët
Rezultati/et i/të pritur/a • Projekte zhvillimore të komunave të realizuara, të përzgjedhura me pjesëmarrjen e qytetarëve
në përcaktimin e prioriteteve të buxhetit lokal
Institucioni përgjegjës
• MVL / MF
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• SDC / UNDP
Aktiviteti

29. Krijimi i një platforme elektronike për njohuri për këshilltarët komunalë, Kryetarët e
komunave, administratat komunale dhe organizatat joqeveritare
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i platformës elektronike është të shërbejë si një pikë gjithëpërfshirëse e njohurive dhe
burimeve për këshilltarët, por edhe për shfrytëzuesit e tjerë të lidhur në mënyrë strukturore
(kryetarët, administratat komunale). Platforma duhet të dizajnohet që të ketë karakteristika
konvencionale dhe inovative, duke përfshirë ato që lehtësojnë rrjetëzimin dhe diskutimin
midis këshilltarëve.
Rezultati/et i/të pritur/a • e-Platformë për njohuri dhe burime të vëna në dispozicion të të gjithë këshilltarëve komunalë
dhe shfrytëzuesve të tjerë të lidhur në mënyrë të strukturuar
Institucioni përgjegjës
• NJVL / MF
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• SDC / UNDP
16

Aktiviteti

30. Forcimi i kapaciteteve komunale për zbatimin e legjislacionit mjedisor

• Aktiviteti është i orientuar drejt zbatimit të Programit të Qeverisë, i cili inkurajon
koordinimin, bashkëpunimin dhe komunikimin ndërmjet njësive të vetëqeverisjes lokale dhe
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor për zbatimin e duhur dhe të plotë të
kompetencave në fushën e mjedisit nga administrata komunale.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të të punësuarve në administratën komunale të trajnuar për implementimin e
kompetencave komunale në fushën e mjedisit jetësor
Institucioni përgjegjës
• MMJPH
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2021
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

31. Forcimi i kapacitetit të zyrtarëve financiar komunal
• Përmes aktivitetit do të sigurohet trajnim sistematik për zyrtarët financiarë komunalë,
mbledhjen efikase të taksave, menaxhimin e qëndrueshëm financiar dhe kontrollin e
brendshëm financiar (për 120 zyrtarë komunalë). Një sistem i lehtë për menaxhimin e
përmbajtjes - CMS - CMS do të dizajnohet për të siguruar qasje në internet në manualet e
trajnimit dhe në materialet mësimore.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të punonjësve në administratën komunale të trajnuar për operacionet financiare
dhe performansat fiskale
Institucioni përgjegjës
• MF
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE / UNDP
Aktiviteti

32. Forcimi i kapaciteteve të administratës komunale dhe sportive për planifikimin,
komunikimin, menaxhimin dhe kontrollin e fondeve për sport dhe rekreacion në
komunat
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• Në kuadër të aktivitetit, do të sigurohet trajnim në komunat dhe Qytetin e Shkupit për
planifikimin, komunikimin, menaxhimin dhe kontrollin e fondeve për sport dhe rekreacion
dhe për zbatimin e njohurive të fituara në punën e përditshme të administratës komunale dhe
sportive
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të punonjësve në administratën komunale të trajnuar për planifikimin,
komunikimin dhe kontrollin e mjeteve të NJVL-së për sport dhe rekreacion
Institucioni përgjegjës
• ARS
Institucionet e përfshira • NJVL, FEFSSH
është
• 2018
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

33. Forcimi i kapacitetit të administratës komunale për përdorimin e fondeve IPA
• Qëllimi i aktivitetit është forcimi i kapaciteteve të administratave komunale (informimi,
trajnimi, mentorimi, rrjetëzimi) për përdorimin e fondeve IPA, bazuar në vlerësimin paraprak
të nevojave.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të të punësuarve në komuna të përfshira në projekte të financuara nga fondet
IPA
Institucioni përgjegjës
• SÇE
Institucionet e përfshira • NJVL, QYHRP, BNJVL
Korniza kohore
• 2018-2019
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

34. Ngritja e kapaciteteve të shkollave fillore dhe të mesme komunale për përdorimin e
fondeve dhe programeve të Bashkimit Evropian
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i këtij aktiviteti është përforcimi i kapaciteteve të punonjësve në shkollat fillore dhe të
mesme (informacion, trajnim, mentorim, rrjetëzim) për përdorimin e fondeve dhe programeve
të Bashkimit Evropian.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të shkollave fillore dhe të mesme të përfshira në projekte të financuara nga
fondet IPA
Institucioni përgjegjës
• SÇE
Institucionet e përfshira • NJVL, QZHRP
Korniza kohore
• 2018-2019
Financimi
• BUXHETI I RM-së
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Aktiviteti

35. Forcimi i kapacitetit të këshillave komunalë, administratës komunale dhe komisioneve
për marrëdhënie midis bashkësive
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i aksionit është të forcojë rolin e komisioneve për marrëdhëniet ndër bashkësive duke
forcuar kapacitetet e autoriteteve komunale, punonjësve të administratës komunale dhe
anëtarëve të komisioneve për marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Ky aktivitet përfshin
dizajnimin e moduleve të trajnimit dhe asistencën teknike për përgatitjen e rregullores për
punën e komisioneve.
Rezultati/et i/të pritur/a • Vendimet e këshillave komunalë në adoptimin e të cilave përfshihen grupe të ndryshme etnike
në territorin e komunave
Institucioni përgjegjës
• SZMK
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2019-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

36. Forcimi i kapacitetit të administratës komunale për paralajmërimin e hershëm të
rreziqeve nga zjarri i pyjeve
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti synon të përmirësojë gjendjen e paralajmërimit të hershëm të rreziqeve të zjarreve
pyjore përmes përdorimit të sistemit të themeluar QIMZP. Në kuadër të aktivitetit, trajnimi do
të bëhet për përdorimin e sistemit.
Rezultati/et i/të pritur/a • Administrata komunale në të gjitha NJVL në gjendje të përdorin sistemin e paralajmërimit të
hershëm për rreziqet nga zjarri i pyjeve QIMZP
Institucioni përgjegjës
• QMK
Institucionet e përfshira • DMSH, MPB, MBPEU - DPHM, NJVL, NJTZF, Ndërmarrje publike për menaxhimin e pyjeve
shtetërorë - Makedonski Shumi - Shkup , ndërmarrjet publike dhe institucionet publike të
themeluara nga NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

37. Ngritja e kapaciteteve të administratës komunale për përgatitjen e planeve
operacionale për mbrojtjen nga përmbytjet dhe fatkeqësitë teknike dhe teknologjike
• Aktiviteti synon të zhvillojë plane operacionale komunale për mbrojtjen nga përmbytjet
(vlerësimi, bazat e të dhënave, infrastruktura kritike, burimet e reagimit, projekt-masat) nga të
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gjitha NJVL-të, si dhe planet dhe opinionet mbi fatkeqësitë teknike dhe teknologjike.
Rezultati/et i/të pritur/a • Administrata komunale në të gjitha Njësitë e Vetëqeverisjes Lokale në gjendje të hartojnë
plane operacionale për mbrojtjen nga vërshimet dhe planet për fatkeqësitë teknike dhe
teknologjike
Institucioni përgjegjës
• QMK
Institucionet e përfshira • DMSH, MMJPH, NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

38. Forcimi i kapaciteteve të institucioneve komunale publike për trajtimin e rreziqeve,
përmes organizimit të stërvitjeve
Përshkrim i shkurtër
• Njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe QKMK, me kërkesë të institucioneve publike komunale
(kopshte, shkolla, etj.) do të organizojnë stërvitje për t'u marrë me rreziqet me të cilat ata
mund të përballen.
Rezultati/et i/të pritur/a • Institucionet publike komunale të gatshme për të përballuar rreziqet me të cilat mund të
përballen.
Institucioni përgjegjës
• QMK
Institucionet e përfshira • DMSH, MASH, MPPS, MB, NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

39. Ngritja e kapaciteteve të këshillave komunal për sigurinë në komunikacionin rrugor
dhe veprimi i tyre aktiv
Përshkrim i shkurtër
• Ky aktivitet do të mbështesë ngritjen e këshillave komunalë për sigurinë në komunikacionin
rrugor dhe pjesëmarrjen e tyre aktive në NJVL.
Rezultati/et i/të pritur/a • Këshillat komunalë të formuar dhe funksionale për sigurinë në komunikacion.
Institucioni përgjegjës
• KRSKR
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2019-2020
Financimi
• BUXHETI I KRSKR
Aktiviteti

40. Ndërgjegjësimi për rritjen e efikasitetit të energjisë dhe përdorimi i burimeve të
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Përshkrim i shkurtër

•

Rezultati/et i/të pritur/a •
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

ripërtëritshme të energjisë
Aktiviteti synon të përmirësojë situatën me rritjen e efikasitetit të energjisë dhe shfrytëzimin e
burimeve të ripërtëritshme të energjisë në institucionet e sektorit publik në nivel lokal, duke
organizuar fushata për ngritjen e vetëdijes publike për qytetarët dhe subjektet e sektorit
publik në nivel lokal.
Fushatat e organizuara për efikasitetin e energjisë dhe shfrytëzimin e burimeve të
ripërtëritshme të energjisë
AERM
NJVL, institucionet publike dhe ndërmarrjet publike të themeluar nga NJLV
2018-2020
BUXHETI I AERM

Aktiviteti

41. Organizimi i konferencave vjetore për çështjet që lidhen me decentralizimin dhe
zhvillimin e qëndrueshëm në nivel lokal
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti do të mbështesë organizimin e konferencave vjetore ku përfaqësuesit e ministrive,
universiteteve, njësive të vetëqeverisjes lokale dhe sektorit civil do të diskutojnë çështjet
aktuale që lidhen me politikat e Qeverisë lidhur me proceset për zhvillim të qëndrueshëm lokal
dhe decentralizim në Republikën e Maqedonisë dhe globalisht.
Rezultati/et i/të pritur/a • Konferenca të mbajtura për temat aktuale lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm lokal dhe
decentralizimin
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE - IPA / UNDP
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

42. Vendosja e Platformës së Dialogut Civil
• Ky aktivitet do të mbështesë zhvillimin e një platforme specifike për dialog, të dizajnuar për të
bashkëvepruar me një gamë të gjerë të palëve të interesuara, duke përfshirë sektorin civil dhe
qytetarët, institucionet publike dhe pritjet e tyre për aktivitetet e qeverisë, si aspekte të
rëndësishme të kohezionit social dhe demokracive efektive. Sfida kryesore është të sigurojë një
vlerësim të saktë dhe të identifikojë sfidat për arritjen e qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm
në nivel lokal.
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Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

• Platforma e vendosur për ndërveprim me palët e interesuara të shumta
• MVL
• /
• 2018-2020
• BE - IPA / UNDP
43. Aktivitete për lehtësimin e publikimit të të dhënave të hapura nga njësitë e
vetëqeverisjes lokale
Në kuadër të Platformës kombëtare të hapur të të dhënave dhe standardeve të metadatave të të
dhënave të hapura, është e mundur që ato të përdoren nga autoritetet lokale. Përveç kësaj, me
përmirësimin aktual të portalit qendror për të dhëna të hapura, NJVL do të jenë në gjendje të
publikojnë të dhënat e tyre. Brenda këtij aktiviteti do të vihet në dispozicion platforma dhe
ekspertiza për botimin e të dhënave të hapura nga NJVL, dhe do të zhvillojë një fushatë
promovuese për të rritur ndërgjegjësimin për dobinë e të dhënave të hapura.
Rritja e numrit të njësive të vetëqeverisjes lokale që publikojnë dhe përditësojnë të dhëna të
hapura në portalin qendror për të dhënat e hapura të administruara nga MSHIA.
MSHIA
MVL, BNJVL, NJVL
2018-2019
Buxheti i Republikës së Maqedonisë / Ambasada Britanike Shkup

Boshti prioritar II:
Rritja e njohurive bazuar në forcimin e
Konkurrencës dhe inovacionit lokal
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

44. Sigurimi i zgjidhjeve të TI-së për procedurat administrative dhe proceset për njësitë e
vetëqeverisjes lokale
• Në vitin 2015 u hartua një analizë e shërbimeve elektronike të disponueshme dhe të
nevojshme, e cila do shërben si bazë për përcaktimin e masave brenda këtij aktiviteti. Bazuar
në nevojat e identifikuara, do të zhvillohen pako specifike, të përshtatura për nevojat dhe
kapacitetet e përdoruesve, të cilat do të përfshijnë zgjidhje për përmirësimin e efikasitetit të
administratave komunale (monitorimi i programeve horizontale, sistemi i menaxhimit të
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Rezultati/et i/të pritur/a •
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

dokumenteve, shërbimet e digjitalizuara për zyrën e kryetarit të komunës etj.). Programi do të
vihet në dispozicion të të gjitha komunave dhe do të jetë në pronësi të MVL-së pas përfundimit
të projektit.
Pako specifike të përgatitura për ofrimin transparent, efikas dhe ekonomik të shërbimeve
komunale përmes përdorimit të TIK-ut për të gjitha NJVL-të
MVL
MSHIA, NJVL
2018-2020
BE - IPA / UNDP

Aktiviteti

45. Mbështetje për krijimin e faqeve të internetit për komunat që nuk kanë faqe të
internetit
Përshkrim i shkurtër
• Me qëllim të krijimit të një mekanizmi për informimin e banorëve në komunat që nuk kanë
faqe interneti, në kuadër të aktivitetit do të krijohen edhe faqe të internetit për komunat
Petrovec, Bërvenicë, Staro Nagoriçane, Dojran, Karbinci dhe Vallandovë
Rezultati/et i/të pritur/a • Faqe funksionale të internetit të gjashtë komunave
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • MSHIA, Komunat Petrovec, Bërvenicë, Staro Nagoriçane, Dojran, Karbinci dhe Vallandovë
Korniza kohore
• 2017-2018
Financimi
• BUXHETI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË / UNDP
Aktiviteti

46. Vlerësimi i kapacitetit të NJVL për themelimin e qendrave komunale për shërbime me
një ndalesë
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti do të mbështesë hartimin e një analize të infrastrukturës ekzistuese hapësinore,
teknike dhe administrative, me një projekt-koncept për hapjen e qendrave unike funksionale
për shërbime, ku qytetarët do të jenë në gjendje të marrin të gjitha shërbimet administrative
në mënyrë të shpejtë dhe me cilësi më të lartë. Analiza do të sigurojë një vlerësim të gjendjes
aktuale të shërbimeve të ofruara nga qendrat e shërbimit në të gjitha 81 komunat dhe do të
rekomandojë hapat e ardhshëm. Analiza do të mundësojë bërjen e një plani për hapjen e
qendrave të unifikuara, funksionale për shërbime të shpejta, më të lira dhe cilësore për
qytetarët.
Rezultati/et i/të pritur/a • Një vlerësim i situatës është bërë me ofrimin e shërbimeve nga qendrat e shërbimit në të gjitha
NJVL-të
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Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

MVL
MSHIA, NJVL
2017-2018
BUXHETI I RM-së / UNDP

Aktiviteti

47. Krijimi i një sistemi informatik për monitorimin dhe menaxhimin e konsumit të
energjisë të subjekteve të sektorit publik
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti synon të përmirësojë situatën me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave dhe
përgatitjen e raporteve dhe analizave në fushën e efikasitetit të energjisë në sektorin publik në
nivel lokal, nëpërmjet krijimit (vënies në funksionim) të një sistemi informatik për këtë qëllim.
Brenda aktivitetit, do të organizohen ngjarje informative dhe promovuese për të promovuar
sistemin e informacionit. Në të njëjtën kohë, masat për efikasitetin e energjisë do të zbatohen
sipas metodologjive për matjen dhe verifikimin e kursimeve të energjisë.
Rezultati/et i/të pritur/a • Sistemi funksional informativ i themeluar për monitorimin dhe menaxhimin e konsumit të
energjisë në sektorin publik në nivel lokal
Institucioni përgjegjës
• AERM
Institucionet e përfshira • NJVL, institucionet publike dhe ndërmarrjet publike të themeluar nga NJLV
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I AERM
Aktiviteti

48. Vendosja e regjistrimit elektronik të stemave dhe flamujve të komunave

• Ligji për vetëqeverisjen lokale ofron mundësi që komunat të kenë stemën dhe flamurin e tyre.
Ministria e Vetëqeverisjes Lokale mban regjistrin e stemave dhe flamujve të komunave në
Republikën e Maqedonisë. Aktiviteti duhet të mundësojë automatizimin e plotë të procesit të
regjistrimit të stemave dhe flamujve përmes përdorimit të TIK-ut.
Rezultati/et i/të pritur/a • Vendosja e regjistrimit elektronik të stemave dhe flamujve të komunave të RM-së
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • NJVL, ESHPI
Korniza kohore
• 2019-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti

49. Themelimi i bashkëpunimit ndërmjet Qendrave për zhvillimin e rajoneve planore dhe
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Zyrës Kombëtare për Transferimin e Teknologjisë
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti është përqendruar në krijimin e një bashkëpunimi ndërmjet Qendrave për zhvillimin
e rajoneve planore dhe Zyrës Kombëtare për Transferim të Teknologjisë, e cila lidh sektorin e
arsimit të lartë me industrinë dhe promovon hulumtime inovative para ndërmarrjeve
maqedonase. Zyra ka një regjistër të ekspertëve për fusha të ndryshme industriale në vend
dhe një regjistër të laboratorëve dhe shërbimeve që i ofrojnë ato.
Rezultati/et i/të pritur/a • Ofrimi i shërbimeve mbështetëse dhe këshilluese për NVM-të në fushën e çdo rajoni planor
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

MASH
MVL, CRPD, ZNTT
2019-2020
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

50. Mbështetje dhe shërbime konsulence për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM)
brenda Qendrave të zhvillimit të rajoneve planore
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti do të përqendrohet në mbështetjen e NVM-ve, të ofruar në kuadër të Qendrave për
zhvillimin e rajoneve planore, duke themeluar qendra rajonale biznesi dhe ueb portalin për
mundësitë e investimeve në sektorin real dhe përmes partneritetit privat publik.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të NVM-ve që përdorin shërbime këshilluese për zhvillimin e biznesit brenda
Qendrave për zhvillimin e rajoneve planore
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • QZHRP
Korniza kohore
• 2019-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

51. Krijimi i një sistemi të shërbimeve të mentorimit për ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme (NVM)
• Përmes këtij aktiviteti, do të ofrohen shërbime mentorimi për NVM-të duke përcaktuar pikat
kyçe për zhvillimin e tyre dhe duke mundësuar zhvillimin e qëndrueshëm të tyre, përmes
rrjetit të QRMN si mentorë të ardhshëm në nivel rajonal / lokal. Shërbimet do t'i ofrohen
rajoneve planore me një ndikim në zhvillimin e NVM-ve lokale. Sigurimi i shërbimeve të
mentorimit do të rris: nivelin e njohurive, shkathtësive dhe qëndrueshmërisë së QRMN dhe
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konkurrencës dhe qëndrueshmërisë së NVM-ve.

Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

•
•
•
•
•

Rritja e numrit të NVM-ve që përdorin shërbime mentorimi për zhvillimin e biznesit
AMNRM
Qendrat rajonale për përkrahjen e NVM-ve
2018 -2019
BUXHETI I RM-së

52. Ngritja e pikës së informimit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) dhe
sipërmarrësit potencialë
• Aktiviteti duhet të rrisë ndërgjegjësimin e NVM-ve dhe sipërmarrësve potencialë të cilët
dëshirojnë të punojnë vetë dhe të sigurojnë mbështetje këshilluese dhe logjistike përmes Info
pikës për NVM-të. Shpërndarja e informacionit relevant dhe të dobishëm për NVM-të dhe
sipërmarrësit potencial do të kontribuojë në përmirësimin e konkurrueshmërisë së tyre.

Rezultati/et i/të pritur/a • Info pikë e vendosur për qasje më të lehtë në informata relevante dhe të dobishme për NVM-të
dhe sipërmarrësit potencialë
Institucioni përgjegjës
• AMNRM
Institucionet e përfshira • Qendrat rajonale për përkrahjen e NVM-ve
Korniza kohore
• 2018 -2019
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

53. Sigurimi i ndihmës financiare (grante) për realizimin e projekteve prioritare në
drejtim të shërbimeve sociale nga njësitë e vetëqeverisjes lokale
Përshkrim i shkurtër
• Përmes këtij aktiviteti, Qendrat e rajoneve planore do të inkurajohen të aplikojnë për zbatimin
e projekteve të vogla prioritare të përzgjedhura përmes një qasjeje pjesëmarrëse dhe të
përcaktuar nga këshillat e rajoneve planore. Çdo rajon planor do të mbështetet nga një
prokurim sekondar prej 33,750 euro për zbatimin e një projekti.
Rezultati/et i/të pritur/a • E realizuar në tetë projekte prioritare sociale
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Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

MVL
NJVL, QZHRP
2018-2020
BE - IPA / UNDP

Aktiviteti

54. Sigurimi i ndihmës financiare (grante) për ofrimin e shërbimeve lokale nga komunat e
vogla / rurale
Përshkrim i shkurtër
• Përmes kësaj veprimtarie, komunat e vogla (deri në 20,000 banorë), gjegjësisht komunat
rurale (komunat me seli në fshat) do të mbështeten për të ofruar një gamë të gjerë shërbimesh
në përputhje me kompetencat e tyre. Projektet do të mbështeten përmes një thirrjeje për
shprehje të interesit. Në përgjithësi, projektet duhet të jenë përfshirëse, inovative në hartimin
e zgjidhjeve dhe të kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të komunave.
Rezultati/et i/të pritur/a • Projekte të realizuara për shërbime lokale për 30 komuna të vogla / rurale
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE - IPA / UNDP
Aktiviteti

55. Sigurimi i mbështetjes financiare (grante) për teknologji inovative për të përmirësuar
transparencën, llogaridhënien dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e
vendimmarrjes
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti do të bazohet në zhvillimet më të fundit të zgjidhjeve inovative për: proceset
komunale; forcimin e rolit të këshilltarëve në menaxhimin komunal; bashkëpunim më të mirë
me qytetarët; dhe futjen e TIK-ut për të ulur kostot dhe për të përmirësuar efikasitetin.
Zgjidhjet inovative nuk do të mbështeten vetëm në teknologji, por edhe në pjesëmarrjen më të
madhe të përdoruesve të fundit në konceptimin dhe dizajnimin e zgjidhjeve zhvillimore, në
mënyrë që të sigurohet që shërbimet publike të jenë më efikase dhe të orientuara ndaj
nevojave të qytetarëve.
Rezultati/et i/të pritur/a • Roli dhe efikasiteti i këshilltarëve komunalë për konceptimin, zbatimin dhe miratimin e
vendimeve inovative sipas nevojave të qytetarëve
Institucioni përgjegjës
• MVL / MF
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
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Financimi

• SDC / UNDP

Aktiviteti

56. Sigurimi i mbështetjes financiare (vauçerave) për forcimin e konkurrencës së
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe krijimin e ndërmarrjeve të reja

• Aktiviteti realizohet nëpërmjet lëshimit të vauçerëve për përdorimin e shërbimeve këshilluese
në nivel rajonal / lokal, i cili do të sigurojë një numër më të madhe të: sipërmarrësve
potencialë të gatshëm për të filluar zhvillimin e biznesit të tyre (regjistrimi i ndërmarrjes,
fillimi i biznesit); vende të reja pune; firma të reja për të qenë në gjendje të mbijetonin gjatë
viteve të para kritike të ekzistencës; kompani të afta për të arritur norma më të larta zhvillimi;
dhe konsulentë në tregun rajonal / lokal të konsulencë.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të sipërmarrësve potencialë dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që
përdorin shërbime këshillimore për zhvillimin e biznesit
Institucioni përgjegjës
• AMNRM
Institucionet e përfshira • Qendra rajonale për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Korniza kohore
• 2018 -2019
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

57. Promovimi i kuadrit të BE për kërkimin dhe inovacionin "Horizont 2020"
• Qëllimi kryesor i aktivitetit është të promovojë programin Horizont 2020, një instrument
financiar i BE-së që mbështet hulumtimin dhe inovacionin, me qëllimin përfundimtar të rritjes
ekonomike, krijimit të vendeve të punës dhe konkurrencës. Brenda aktivitetit do të
organizohen ditë të informimit dhe do të ofrohet mbështetje për të gjithë aktorët për
përdorimin e suksesshëm të granteve në dispozicion.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të përfituesve të NJVL nga programi "Horizont 2020"
Institucioni përgjegjës
• MASH
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

58. Ngritja e kapaciteteve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) për të siguruar
konkurrentshmërinë e tyre
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• Përmes këtij aktiviteti do të organizohet trajnimi për ngritjen e kapaciteteve të sipërmarrësve
dhe punonjësve të NVM-ve për të siguruar konkurrencë më të madhe në tregjet vendore dhe
globale. Kjo pritet të kontribuojë për një bashkëpunim më të mirë ndërmjet ndërmarrjeve dhe
ofruesve të shërbimeve
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të sipërmarrësve dhe punonjësve të cilët kanë fituar njohuri dhe shkathtësi të
reja që lidhen me sigurimin e konkurrueshmërisë më të madhe të NVM-ve
Institucioni përgjegjës
• AMNRM
Institucionet e përfshira • /
Korniza kohore
• 2018 -2019
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti

59. Forcimi i kapaciteteve të mësimdhënësve dhe profesorëve për tendencat e fundit
sipërmarrëse
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti do të rrisë kapacitetin e mësimdhënësve dhe profesorëve që mësojnë sipërmarrjen
dhe biznesin, trendet më të fundit sipërmarrëse, zgjerimin e njohurive të tyre dhe
përvetësimin e aftësive të reja që lidhen me mësimin sipërmarrës.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të mësimdhënësve dhe profesorëve të cilët kanë fituar njohuri dhe shkathtësi
të reja që lidhen me mësimin sipërmarrës
Institucioni përgjegjës
• AMNRM
Institucionet e përfshira • /
Korniza kohore
• 2018 -2019
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

60. Forcimi i kapaciteteve të kompanive start-up përmes mentorimit nga sipërmarrësit
me përvojë
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i këtij aktiviteti është të inkurajojë sipërmarrësit e rinj që të mos heqin dorë nga vitet e
para të ekzistencës së bizneseve të tyre, si dhe të rrisin vetëdijen dhe vetëbesimin e tyre në
menaxhimin e ndërmarrjes. Brenda aktivitetit do të organizohen punëtori ku sipërmarrësit me
eksperiencë do të paraqesin përvojën e tyre në përballimin e sfidave që nga momenti që hapën
biznesin e tyre deri në momentin që të bëhet vetë-mbështetës.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të sipërmarrësve të rinj që kanë fituar njohuri për menaxhimin e ndërmarrjes
nga mentorë me përvojë
Institucioni përgjegjës
• AMNRM
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Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

• /
• 2018 -2019
• BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

61. Ndërgjegjësimi i grave dhe të rinjve për ndërmarrësi dhe hapjen e biznesit të tyre

Përshkrim i shkurtër

• Me aktivitetin do të organizohen trajnime për të rritur ndërgjegjësimin e grave dhe të rinjve
për përfshirjen e tyre në tregun e punës duke hapur biznesin e tyre. Trajnimi pritet të ofrojë
informacion rreth mundësive të hapura të ofruara nga ndërmarrja dhe të inkurajojë
zhvillimin e frymës dhe kulturës sipërmarrëse të nevojshme për hapjen e biznesit të tyre.
Trajnimet do të organizohen në nivel të rajoneve planore.

Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•
•

Numri më i madh i themeluesve janë gra dhe të rinj
AMNRM
/
2018 -2019
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

62. Sigurimi i ndihmës financiare (subvencioneve) për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të
mesme
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i këtij aktiviteti është përshpejtimi i zhvillimit ekonomik lokal duke subvencionuar
ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme që punësojnë mbi tre persona përmes
bashkëfinancimit deri në 70% të shpenzimeve të dëshmuara, por jo më shumë se 300.000,00
denarë. Do të bashkëfinancohet: prokurimi i pajisjeve dhe mjeteve; dizajni i produktit dhe
prodhimi i identitetit vizual të produktit / shërbimit (website, dizajn logo, material reklamues,
pjesëmarrje në panaire të brendshme).
Rezultati/et i/të pritur/a • Numër më i madh i ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme që përdorin subvencione për
zhvillim dhe promovim
Institucioni përgjegjës
• ME
Institucionet e përfshira • /
Korniza kohore
• 2018
Financimi
• BUXHETI I RM-së
30

Aktiviteti

63. Ofrimi i mbështetjes financiare për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) për
përdorimin e shërbimeve të konsulencës
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti do të mbështesë shërbimet e konsulencës për adresimin e pengesave në procesin e
përpilimit dhe përgatitjes së aplikacioneve dhe projekteve të NVM-ve.
Rezultati/et i/të pritur/a • Numër më i madh i NVM-ve duke përdorur shërbimet e konsulencës për adresimin e
pengesave dhe përgatitjen e aplikacioneve dhe projekteve të zhvillimit
Institucioni përgjegjës
• ME
Institucionet e përfshira • /
Korniza kohore
• 2018
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

64. Ofrimi i mbështetjes financiare për rritjen e konkurrencës së subjekteve afariste nga
industria përpunuese
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti do të subvencionojë një pjesë të kostos së zhvillimit të biznesit nga industria
përpunuese, zhvillimi i tregut dhe zhvillimi i produkteve.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të subjekteve të biznesit nga industria prodhuese që investojnë në zhvillim
Institucioni përgjegjës
• ME
Institucionet e përfshira • /
Korniza kohore
• 2018
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

65. Planifikimi, themelimi, ndërtimi dhe zhvillimi i zonave të zhvillimit teknologjik
industrial
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i kësaj veprimtarie është përshpejtimi i zhvillimit ekonomik duke tërhequr dhe
inkurajuar investimet e huaja dhe vendase direkte në zonat e zhvillimit teknologjik industrial
(në Shkup 1, 2 dhe 3, Tetovë, Berovë, Dellçevë, Gjevgjeli, Kërçovë, Prilep, Shtip, Radovish,
Strugë, Strumicë, Vinicë, Kumanovë dhe Likovë). Aktiviteti pritet të kontribuojë në uljen e
papunësisë, zbatimin dhe zhvillimin e teknologjive të reja dhe rritjen e konkurrueshmërisë së
Republikës së Maqedonisë duke rritur eksportin e produkteve konkurruese.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të të punësuarve në vende pune që kanë të bëjnë me teknologjitë e reja
Institucioni përgjegjës
• DZZHIT
Institucionet e përfshira • MTL, ME, MPB, MBPEU, MMJPH, MSH, APNRM, AKP, APRM, NPHA, MF - DAP, MF - DD,
Korniza kohore
• 2017 -2019
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Financimi

• BUXHETI I RM-së
Boshti prioritar III:
Rritje gjithëpërfshirëse, përmes përmirësimit të cilësisë së jetës

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

66. Krijimi i i portalit "Observatori i shkathtësive"
• Aktiviteti është i drejtuar kah vendosja dhe funksionimi operacional i një portali publik të
aksesueshëm për publikun e gjerë (nxënës, studentë, prindër), në të cilin do të shfaqen
inoformacione për arsimin e mesëm dhe të lartë dhe informacione mbi punësueshmërinë e
studentëve dhe nxënësve që kanë përfunduar shkollimin. Portali do të mundësojë lidhjen e
drejtpërdrejtë të nevojave të tregut të punës me programet arsimore, veçanërisht në shkollat e
mesme profesionale dhe fakultetet, në drejtim të pajtueshmërisë dhe konkurrentshmërisë së
tyre në fushën e ofrimit më të lehtë të vendeve të punës në mesin e të rinjve.
Rezultati/et i/të pritur/a • UEB portal i themeluar për informimin e publikut të gjerë dhe sidomos të të rinjve për vendet
e lira të punës
Institucioni përgjegjës
• MASH
Institucionet e përfshira • MPPS, APRM, të gjitha shkollat e mesme, universitetet
Korniza kohore
• 2018
Financimi
• BB
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

67. Modernizimi i arisimit të mesëm teknik arsimit dhe trajnimit profesional
• Aktiviteti do të forcojë kohezionin dhe përfshirjen sociale duke rritur atraktivitetin e arsimit
dhe aftësimit profesional, cilësinë dhe rëndësinë e të njejtit, si një garanci për
konkurrentshmëri dhe krijimin e burimeve, kapaciteteve dhe përgjegjësive të sistemit të
arsimit dhe formimit të ardhshëm profesional.
Rezultati/et i/të pritur/a • Kushtet e vendosura (burimet, kapacitetet dhe përgjegjësitë) për modernizimin e arsimit dhe
formimit profesional
Institucioni përgjegjës
• IPQAAP
Institucionet e përfshira • MASH - BZHA, shkollat e mesme profesionale komunale, shkollat e mesme profesionale të
Qytetit të Shkupit,
Korniza kohore
• 2018-2019
Financimi
• BB
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Aktiviteti

68. Sigurimi i ndihmës financiare (grante) për modernizimin e arsimit dhe trajnimit të
mesëm teknik
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i aktivitetit është të përmirësojë rëndësinë e arsimit profesional teknik të mesëm. Me
realizimin e tij pritet: të rritet cilësia e trajnimit praktik përmes dhënies së mbështetjes
financiare dhe zbatimin e modeleve të ndryshme të përfshirjes së shkollave profesionale dhe
ndërmarrjeve në trajnimin praktik, ku në fund të periudhës së provës do të identifikohen
modelet më të suksesshme të trajnimit praktik; dhe për të rritur numrin e nxënësve në
shkollat e mesme profesionale të cilët do të përfitojnë nga trajnimet praktike që do të ofrohen
ose organizohen në ndërmarrjet e vogla, të mesme ose të mëdha. Reforma e plotë e arsimit
profesional do të zbatohet nga viti shkollor 2019/2020, bazuar në rezultatet e zbatimit të
kurrikulave të reja në gjashtë shkolla pilot.
Rezultati/et i/të pritur/a • Numër më i madh i nxënësve në shkollat e mesme profesionale që përdorin trajnime praktike
në ndërmarrje
Institucioni përgjegjës
• MASH
Institucionet e përfshira • NJVL, shkollat e mesme profesionale,
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BB
Aktiviteti

69. Inkurajimi i bashkëpunimit ndërmjet shkollave të mesme profesionale komunale dhe
punëdhënësve
Përshkrim i shkurtër
• Brenda aktivitetit do të organizohen takime ndërmjet shkollave të mesme profesionale dhe
punëdhënësve në nivel komunal me qëllim të intensifikimit dhe funksionalizimit të
bashkëpunimit ndërmjet tyre dhe harmonizimit të punës së shkollave të mesme profesionale
komunale me nevojat e punëdhënësve.
Rezultati/et i/të pritur/a • Programet e përcaktuara për arsimin e mesëm të koordinuara me nevojat e tregut të punës
Institucioni përgjegjës
• IPQAAP
Institucionet e përfshira • MASH - BZHA, shkollat e mesme profesionale komunale, shkollat e mesme profesionale të
Qytetit të Shkupit,
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

70. Mbështetje për përvetsimin e arsimit të mesëm profesional për të rriturit
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• Me aktivitetin do të mundësohet të rriturit të fitojnë një diplomë nga profilet profesionale në
mënyrë që të mund të gjejnë punë ose të mbajnë vendin e punës.
Rezultati/et i/të pritur/a • Numër më i madh i të rriturve të aftë për punë sipas nevojave të tregut të punës
Përshkrim i shkurtër

Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

•
•
•
•

IPQAR
Shkollat e mesme profesionale komunale, shkollat e mesme profesionale të Qytetit të Shkupit,
2018-2020
BUXHETI I RM-së

71. Inkurajimi i zhvillimit të arsimit joformal të të rriturve
• Aktiviteti do të mbështesë verifikimin e programeve të arsimit joformal që çojnë në kualifikim
ose pjesë të kualifikimit, në përputhje me nevojat e tregut të punës.

Rezultati/et i/të pritur/a • Numër më i madh i të rriturve të aftë për punë sipas nevojave të tregut të punës
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•
•

IPQAR
/
2018-2020
BUXHETI I RM-së
Buxheti i ofruesve të shërbimeve

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

72. Realizimi i një programi për angazhim në punë: Punë e dobishme komunale "
• Aktiviteti synon të përfshijë në mënyrë aktive personat vështirë të punësueshëm përmes
përvetësimit të shkathtësive të caktuara dhe përfshirjes së tyre graduale në tregun e punës
(për të përmbushur nevojat për shërbime sociale specifike në nivel lokal dhe projektet nga
infrastruktura dhe mbrojtja e mjedisit në nivel lokal). Personat e papunë do të angazhohen në
punë me kohë të pjesshme (20 orë pune në javë) për një periudhë prej gjashtë muajsh, duke
fituar përvojë pune dhe aftësi profesionale që do të rrisin punësueshmërinë e tyre në të
ardhmen.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të njerëzve me vështirësi punësimi të përfshirë në tregun e punës
Institucioni përgjegjës
• APRM
Institucionet e përfshira
MPPS, MASH, Qyteti i Shkupit, NJVL,
Korniza kohore
• 2018 -2020
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Financimi

• BUXHETI I RM-së

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

73. Realizimi i një programi për angazhim në punë: Punë publike
• Aktiviteti është i drejtuar drejt përfshirjes së personave të papunë me kualifikime të ulëta në
projektet e infrastrukturës dhe mbrojtjen e mjedisit në nivel lokal
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të të papunëve me kualifikime të ulëta të përfshirë në tregun e punës
Institucioni përgjegjës
• APRM
Institucionet e përfshira
MPPS, NJVL, Qyteti i Shkupit
Korniza kohore
• 2018
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

74. Zhvillimi i formave dhe inkurajimi i përfshirjes dhe bashkëpunimit në nivel lokal për
tejkalimin e rreziqeve sociale të kategorive të cenueshme
• Brenda reformës së sistemit të mbrojtjes sociale parashikohet që të shqyrtohet çështja e
themelimit të këshillave lokalë për mbrojtje sociale. Përmes tyre do të jetë e nevojshme të
sigurohet: përfshirja, bashkëpunimi dhe komunikimi i institucioneve, OJQ-ve, organizatave
humanitare, institucioneve fetare, sektorit privat në komuna, për realizimin e aktiviteteve
sociale në bashkësinë lokale; perceptimi më realist i nevojave të qytetarëve; sjellja dhe zbatimi
i programeve lokale në fushën e mbrojtjes sociale; rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të
drejtat e tyre nga mbrojtja sociale dhe realizimi i tyre; zhvillimi i njohurive dhe aftësive të
grupeve të caktuara të njerëzve për adresimin e rreziqeve të caktuara sociale etj.

Rezultati/et i/të pritur/a • Themelimi i këshillave lokale për mbrojtje sociale në nivel lokal
Institucioni përgjegjës
• MPPS
Institucionet e përfshira • QPS, Instituti Publik Enti për veprimtari sociale - Shkup, Instituti për punë sociale dhe politikë
sociale
Korniza kohore
• 2019-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

75. Inkurajimi i masave për zvogëlimin e varfërisë dhe përjashtimit social në nivel lokal
• Brenda reformës së sistemit të mbrojtjes sociale, sistemi i përfitimeve në para nga mbrojtja
sociale do të rishikohet në mënyrë që të sigurohet targetimi i duhur dhe orientimi i
përfitimeve sociale për personat dhe familjet në rrezik social nga varfëria dhe përjashtimi
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Rezultati/et i/të pritur/a •
Institucioni përgjegjës
•
Institucionet e përfshira •
Korniza kohore
Financimi

•
•

social. Shërbimet e mbrojtjes sociale planifikohet të ridizajnohen si shërbime të ofruara në
shtëpinë e përdoruesit dhe bashkësisë.
Ofrimi i shërbimeve të mbrojtjes sociale në shtëpinë e përdoruesve dhe bashkësisë
MPPS
QPS, Instituti Publik Enti për veprimtari sociale - Shkup, Instituti për punë sociale dhe politikë
sociale
2019-2020
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

76. Zbatimi i planeve kombëtare të veprimit për punësim, strehim, shëndetësi dhe
arsimim të romëve
Përshkrim i shkurtër
• Strategjia për romët në Republikën e Maqedonisë 2014-2020 është një dokument për
barazimin e nivelit të përfshirjes dhe integrimit të romëve në rrjedhat shoqërore dhe për
rritjen e mundësive për një jetë më të mirë. Nëpërmjet planeve të veprimit për zbatimin e saj
do të:
 përmirësohen kushtet dhe mundësitë për punësim dhe zvogëlimin e papunësisë së
bashkësisë rome
 rritet niveli i arsimimit të bashkësisë rome.
 zvogëlohet hendeku në cilësinë e strehimit ndërmjet bashkësive rome dhe jo-rome
 përmirësohet gjendja shëndetësore e bashkësisë rome
 zhvillohet dhe promovohet kultura, gjuha dhe tradita rome.
Rezultati/et i/të pritur/a • Numër më i madh i romëve të përfshirë në rrjedhat shoqërore dhe me mundësi të rritura për
një cilësi më të mirë të jetës
Institucioni përgjegjës
• MPPS
Institucionet e përfshira • MTL, MASH, MSH, QRM Kabineti i Ministrit pa portofol përgjegjës për zbatimin e Strategjisë
për përmirësimin e gjendjes së romëve në Republikën e Maqedonisë, Institutit i Punës dhe
Politikës Sociale
Korniza kohore
• 2019-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

77. Ngritja e vetëdijes publike për aspekte të ndryshme të sigurisë në komunikacionin
rrugor
• Qëllimi i aktivitetit është të rritet siguria e komunikacionit rrugor. Aktiviteti do të mbështesë
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zbatimin e masave të sigurisë në komunikacion - çiklistë, motoçiklistë dhe këmbësorë: Me
biçikletë të sigurt, të sigurt në komunikacion; Drejtoni një motor, jini të sigurt; Java e sigurisë
së këmbësorëve;
Rezultati/et i/të pritur/a • Fushatat e realizuara të sigurisë në komunikacion për çiklistët, motoçiklistët dhe këmbësorët
Institucioni përgjegjës
• MPB / KRSKR
Institucionet e përfshira • MASH, MPPS, NJVL
Korniza kohore
• 2018-2019
Financimi
• BUXHETI MBI KRSKR
Aktiviteti

78. Organizimi i ngjarjeve arsimore dhe shpërndarja e materialeve edukative për sigurinë
në komunikacion
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e ndërgjegjësimit për aspekte të caktuara lidhur me
sigurinë në komunikacion përmes ligjëratave edukative, forumeve të edukimit për
komunikacionin; materiale edukative për sigurinë në komunikacion, materialet video,
billborde e kështu me radhë. Brenda aktivitetit do të implementohet: Fushata për pjesëmarrës
të rinj në komunikacion; Fushata për fëmijët që marrin pjesë në komunikacion; Fushat
dimërore për siguri në komunikacion; Fushata verore për siguri në komunikacion;
Rezultati/et i/të pritur/a • Fushata edukative, ngjarje dhe materiale për sigurinë në komunikacion të fëmijëve, të të rinjve
dhe publikut të gjerë
Institucioni përgjegjës
• KRSKR
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2019-2020
Financimi
• BUXHETI I KRSKR
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

79. Aktivitete për masovizimin e sportit
• Aktiviteti do të mbështesë shtrirjen në masë të sportit në nivel lokal (shkollë, universitet dhe
sport për të gjithë) dhe organizimin rajonal të klubeve sportive. Do të zbatohen fushata
promovuese për sportet në masë dhe aktivitetet sportive dhe do të organizohen gara sportive
në nivel kombëtar dhe lokal.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rritja e numrit të nxënësve, studentëve dhe qytetarëve që praktikojnë sportin
Institucioni përgjegjës
• ARS
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
37

Financimi

• BUXHETI I RM-së

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

80. Sigurimi i mbështetjes financiare për ndërtimin e shkollave fillore
• Aktiviteti është i drejtuar drejt përmirësimit të infrastrukturës së shkollave fillore përmes
vazhdimit të ndërtimit të objekteve të filluara dhe fillimit të ndërtimeve të reja, përfundimin
dhe mbindërtimin e godinave shkollore (shkollat fillore). Përveç kësaj,merren parasysh
reformat në arsimin fillor, zbatimi i plotë i shkollimit nëntëvjeçar, si dhe përmbushja e
kushteve të përshtatshme për realizimin pa pengesa të mësimdhënies.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për arsimin fillor
Institucioni përgjegjës
• MASH
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

81. Sigurimi i mbështetjes financiare për ndërtimin e shkollave fillore

• Aktiviteti synon të përmirësojë infrastrukturën e shkollave fillore përmes rindërtimit të rrjetit
ekzistues të shkollave fillore, me qëllim të përmirësimit të kushteve për kryerjen e
mësimdhënies dhe krijimit të mundësive të barabarta për monitorimin e mësimdhënies të të
gjithë nxënësve. Përveç kësaj, merren parasysh reformat në arsimin fillor, zbatimi i plotë i
shkollimit nëntëvjeçar, si dhe përmbushja e kushteve të përshtatshme për realizimin pa
pengesa të mësimdhënies.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për arsimin fillor
Institucioni përgjegjës
• MASH
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2019
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

82. Sigurimi i mbështetjes financiare për ndërtimin e sallave të sportit në shkollat fillore
• Aktiviteti është i orientuar drejt përmirësimit të infrastrukturës së shkollave fillore përmes
ndërtimit të sallave të sportit në shkollat fillore dhe krijimit të kushteve për realizimin e
lëndës së edukatës fizike dhe aktiviteteve sportive në mënyrë që t'i kushtojnë më shumë
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Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•
•

vëmendje shëndetit të brezave të ardhshëm.
Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për sport në shkollat fillore
MASH
NJVL
2018-2020
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

83. Sigurimi i mbështetjes financiare për ndërtimin e shkollave të mesme
• Aktiviteti synon të përmirësojë infrastrukturën e shkollave të mesme përmes ndërtimit të
godinave të reja, duke pasur parasysh reformat në arsimin e mesëm për të përmbushur
kushtet e duhura për realizimin e qetë të mësimdhënies si dhe zbatimin e arsimit të mesëm të
detyruar, duke krijuar mundësi të barabarta për ndjekjen e mësimit për të gjithë nxënësit.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për arsimin e mesëm
Institucioni përgjegjës
• MASH
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

84. Sigurimi i mbështetjes financiare për rikonstruimin e shkollave të mesme

• Aktiviteti synon të përmirësojë infrastrukturën e shkollave të mesme përmes rikonstuimit të
rrjetit ekzistues të shkollave të mesme, duke pasur parasysh reformat në arsimin e mesëm për
të përmbushur kushtet e duhura për realizimin e qetë të mësimdhënies si dhe zbatimin e
arsimit të mesëm të detyruar, duke krijuar mundësi të barabarta për ndjekjen e mësimit për të
gjithë nxënësit në këtë veprimtari.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për arsimin e mesëm
Institucioni përgjegjës
• MASH
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti

85. Sigurimi i mbështetjes financiare për ndërtimin e sallave të sportit në shkollat e
mesme
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• Aktiviteti është i orientuardrejt përmirësimit të infrastrukturës së shkollave të mesme përmes
ndërtimit të sallave të sportit në shkollat e mesme dhe krijimit të kushteve për realizimin e
lëndës së edukatës fizike dhe aktiviteteve sportive në mënyrë që t'i kushtojnë më shumë
vëmendje shëndetit të brezave të ardhshëm.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investimetë realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për sport në shkolla të mesme
Institucioni përgjegjës
• MASH
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti

86. Sigurimi i mbështetjes financiare për ndërtimin dhe rindërtimin e konvikteve për
nxënësit dhe blerjen e mobilieve të reja
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti është i orientuar drejt përmirësimit të infrastrukturës së konvikteve përmes
rindërtimit dhe rehabilitimit të disa objekteve, paisjeve sanitare dhe objekteve të ushqimit, me
qëllim të përmirësimit të kapaciteteve akomoduese në konvikte
Rezultati/et i/të pritur/a • Investimet ë realizuara në në infrastrukturë të qëndrueshme për akomodimin e nxënësve
Institucioni përgjegjës
• MASH
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

87. Sigurimi i mbështetjes financiare për ndërtimin dhe rindërtimin e konvikteve
studentore dhe blerjen e mobiljeve të reja
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti synon të përmirësojë infrastrukturën e konvikteve studentore, përmirësimin e
kushteve dhe vendosjen e studentëve në shtëpi dhe sigurimin e aksesit më të madh në arsimin
e lartë për të gjithë qytetarët.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investimetë realizuaranë në infrastrukturë të qëndrueshme për vendosjen e studentëve
Institucioni përgjegjës
• MASH
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

88. Sigurimi i mbështetjes financiare për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve
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Përshkrim i shkurtër

•

Rezultati/et i/të pritur/a •
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

për mbrojtjen e fëmijëve
Aktiviteti mbulon investimet kapitale në objektet për mbrojtjen e fëmijëve (rindërtimi dhe
rinovimin e kopshteve ekzistuese dhe vendeve të pushimit, si dhe pajisja e kopshteve të reja të
ndërtuara).
Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për mbrojtjen e fëmijëve dhe
pajisjet e tyre
MPPS
NJVL
2018-2020
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

89. Sigurimi i ndihmës financiare për ndërtim, pajisje dhe mirëmbajtje të objekteve për
mbrojtje sociale dhe shtëpi për të moshuarit
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti mbulon investimet kapitale në objektet e kujdesit social jashtinstitucional (qendrat
për punë sociale dhe qendrat e kujdesit ditor) dhe objektet për mbrojtjen sociale
institucionale (institucionet për kujdesin social për kategori të rrezikuara të qytetarëve). Ai
mbulon rindërtimin, renovimin, punimet e ndërtimit dhe pajisjen e objekteve ekzistuese të
mbrojtjes sociale dhe shtëpive për të moshuarit.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për mbrojtjen sociale dhe pajisjen e
tyre
Institucioni përgjegjës
• MPPS
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

90. Ofrimi i mbështetjes financiare dhe ndërtimi i banesave për personat me rrezik social
dhe grupet tjera të cenueshme
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i aktivitetit është ndërtimi i strehimit social për zbutjen e varfërisë si një supozim
thelbësor për sigurimin e kushteve të jetesës njerëzore, ri-afirmimin e familjes dhe arritjen e
zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe social.Objektet e planifikuara janë të vendosura në të
gjithë vendin, me qëllim të zhvillimit më të balancuar hapësinor dhe për barazimin e
standardit të banimit.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për banim për personat në rrezik
41

Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira

•
•

Korniza kohore
Financimi

•
•
•

shoqëror dhe grupe të cenueshme të qytetarëve
MTL
Shoqëria aksionare për ndërtimin dhe menaxhimin e hapësirës rezidenciale dhe afariste me
rëndësi për Republikën e Maqedonisë - Shkup, NJVL
2007-2019
Banka e Zhvillimit të Këshillit të Evropës
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

91. Sigurimi i ndihmës financiare për investime kapitale dhe renovimi i objekteve
sportive ekzistuese
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti është i drejtuar drejt ndërtimit të dhe rinovimit të objekteve sportive (pishina të
mbyllura, palestra, terrene të hapur, shtëpi alpinizmi, shtigje atletike, vendet për gjuajtje
sportive, sallat e specializuar për artet marciale etj.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për sport dhe rekreacion
Institucioni përgjegjës
• ARS
Institucionet e përfshira • /
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

92. Sigurimi i ndihmës financiare (grante) për investime në infrastrukturën e
qëndrueshme komunale në zonat rurale
Përshkrim i shkurtër
• Ky veprim siguron mbështetje financiare për NJVL-në me qëllim përmirësimin e shërbimeve
komunale në zonat rurale. Do të investohet në projektet e infrastrukturës për furnizimin me
ujë, kullimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura, menaxhimin e mbeturinave të ngurta,
ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve dhe rrugëve lokale, infrastrukturën bazë për furnizimin
me energji, burimet e ripërtërishme të energjisë, projektet e efiçiencës së energjisë, ndërtimi
dhe / ose rindërtimi i objekteve komunale, siç janë qendrat rinore, çerdhet, shkollat, tregjet,
ndërtesat komunale dhe projektet e tjera prioritare të vetëqeverisjes lokale. Aktiviteti do të
kontribuojë në: a) përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale, b) reduktimin e dallimeve
në zhvillimin socio-ekonomik të zonave urbane dhe / ose rurale, dhe c) përmirësimin e
konkurrueshmërisë së zonave rurale
Rezultati/et i/të pritur/a • Projekte të realizuara për përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale
Institucioni përgjegjës
• MF / MBPEU
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Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

• NJVL
• 2018-2019
• BE IPA

Aktiviteti

93. Sigurimi i ndihmës financiare (grante) për zhvillimin e zonave me nevoja specifike të
zhvillimit
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i aktivitetit është promovimi i zhvillimit të balancuar rajonal, duke reduktuar
pabarazitë në nivelin e zhvillimit ndërmjet rajoneve planore, me zhvillimin e zonave me
nevoja të veçanta zhvillimore. Nga fondet e planifikuara për zhvillim të balancuar rajonal, 20%
do të ndahen për zhvillimin e zonave me nevoja specifike zhvillimore. Aktiviteti do të
mbështesë projektet në NJVL që kanë zona me statusin e zonave me nevoja specifike të
zhvillimit.
Rezultati/et i/të pritur/a • Projekte të realizuara për përmirësimin e cilësisë së jetesës në zonat me nevoja specifike të
zhvillimit
Institucioni përgjegjës
• MVL/ MVL- BZHР
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

94. Sigurimi i ndihmës financiare (grante) për zhvillimin e fshatrave
• Qëllimi i aktivitetit është promovimi i zhvillimit të balancuar rajonal, duke reduktuar
pabarazitë në nivelin e zhvillimit ndërmjet rajoneve planore, me zhvillimin e fshatrave. Nga
totali i fondeve të planifikuara për zhvillimin e barabartë rajonal, 10% do të ndahen për
zbatimin e projekteve të zhvillimit të fshatrave. Aktiviteti do të përkrahet me projektet e NJVLve me seli në fshat, gjegjësisht NJVL-të me seli në qytet dhe komunat e Qytetit të Shkupit që
kanë një fshat në përbërjen e tyre.
Rezultati/et i/të pritur/a • Projekte të realizuara për përmirësimin e cilësisë së jetës në fshatrat
Institucioni përgjegjës
• MVL/ MVL- BZHR
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
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Boshti prioritar IV:
Rritja e qëndrueshme bazuar në përdorimin e përgjegjshëm të burimeve natyrore
Aktiviteti

95. Ofrimi i mbështetjes financiare (subvencioneve) për ngjarjet turistike dhe forumet e
biznesit me interes për zhvillimin e turizmit
Përshkrim i shkurtër
• Me aktivitetin do të subvencionohen manifestime turistike dhe forume biznesi për zhvillimin e
turizmit. Kanë të drejtë të marrin pjesë të gjitha subjektet e interesuara, personat juridikë,
organizatat qeveritare dhe joqeveritare në fushën e industrisë së turizmit, fondacionet dhe
shoqatat e qytetarëve dhe qendrat e biznesit të krijuara brenda komunave, të themeluara për
qëllime të lidhura me mbështetjen dhe zhvillimin e turizmit.
Rezultati/et i/të pritur/a • Manifestime dhe forume të biznesit të realizuara për promovimin e turizmit të qëndrueshëm
Institucioni përgjegjës
• ME
Institucionet e përfshira • /
Korniza kohore
• 2018
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

96. Sigurimi i ndihmës financiare (subvencioneve) për shtatë komuna për zhvillimin e
strategjive lokale për zhvillimin e turizmit
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti do të mbështesë përgatitjen e strategjive për zhvillimin e turizmit për shtatë komuna
më të vogla që nuk kanë mjete për të hartuar strategji dhe kanë potencial për turizëm të
qëndrueshëm. Aplikacionet mund të dorëzohen nga komunat që nuk kanë strategji lokale për
zhvillimin e turizmit.
Rezultati/et i/të pritur/a • Strategjitë e adoptuara për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm
Institucioni përgjegjës
• ME
Institucionet e përfshira • /
Korniza kohore
• 2018
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

97. Sigurimi i ndihmës financiare (subvencioneve) për amvisëritë rurale për qëllime
turistike
• Për të inkurajuar zhvillimin e turizmit në zonat rurale, mbështetja financiare ofrohet gjatë
ndërtimit ose përshtatjes (blerjes së pajisjeve dhe inventarit, si dhe rregullimit të ambientit)
për familjet rurale që do të ofrojnë shërbime hotelierike. Kjo do të sigurojë vetëpunësimin e
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banorëve në zonat rurale, rritjen e ofertës autentike turistike dhe promovimin e vlerave
lokale.
Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•
•

Vende pune të krijuara për promovimin e kulturës dhe produkteve lokale
ME
/
2018
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

98. Mbështetje për investime në infrastrukturë të qëndrueshme për zhvillimin e turizmit
rural në komunat e vogla
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti mbështet zhvillimin e turizmit rural dhe gjen mënyra të reja për zhvillimin e
komunave rurale dhe kthimin e popullsisë në fshatra. Dokumentacioni teknik për ndërtimin e
një infrastrukture prioritare për turizmin rural do të përgatitet në katër komunat më pak të
zhvilluara në rajonet planore të Pellagonisë, Lindor, Juglindor dhe të Shkupit (nga një komunë
në çdo rajon).
Rezultati/et i/të pritur/a • Dokumentacioni teknik i përgatitur për ndërtimin e infrastrukturës të qëndrueshëm për
turizmin rural
Institucioni përgjegjës
• MVL
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018
Financimi
• BUXHETI I RM-së / UNDP
Aktiviteti

99. Sigurimi i ndihmës financiare (subvencioneve) për zejtarët dhe kryerësit e zejtarisë

• Aktiviteti do të përshpejtojë zhvillimin ekonomik lokal duke subvencionuar zejtarët dhe
praktikuesit e zejtarisë. Mbështetja financiare do të sigurohet për: blerjen e pajisjeve dhe
veglave; rregullimin dhe përmirësimin e hapësirës afariste; prodhimi i një identiteti vizual të
produktit / shërbimit (faqja e internetit, dizajni i logo-së, materiali reklamues); dizajni i
produktit; kompensim për shpenzimet për marrjen e një titulli mjeshtër dhe trajnimin
profesional i zejtarëve.
Rezultati/et i/të pritur/a • Ruajtje e zejtarive tradicionale si një nga themelet për zhvillimin lokal të qëndrueshëm
Përshkrim i shkurtër
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Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

•
•
•
•

ME
/
2018
BUXHETI I RM-së

100. Sigurimi i ndihmës financiare (grante) për investime në infrastrukturën e turizmit
• Qëllimi i aktivitetit është të mbështesë investimet kryesore që ndikojnë në rritjen e
atraktivitetit të destinacioneve të caktuara nëpërmjet ofertave të përmirësuara të produkteve
dhe lidhjeve të tyre me ekonomitë lokale. Ai do të sigurojë fonde për ndërtimin e
infrastrukturës turistike në destinacione të caktuara. Projektet mund të dorëzohen nga
komunat, qendrat rajonale të zhvillimit dhe institucionet e tjera publike përgjegjëse për
trashëgiminë kulturore dhe infrastrukturën e turizmit.

Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për zhvillimin e turizmit
Institucioni përgjegjës
• ME / QRM - Kabineti i Zëvendës Kryeministrit përgjegjës për çështjet ekonomike dhe për
koordinim me dikasteret ekonomike
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE - IPA / UNDP / BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

101. Miratimi i ligjeve për shpalljen e zonave të reja të mbrojtura në pajtim me Ligjin për
mbrojtjen e natyrës
Përshkrim i shkurtër
• Zonat e mbrojtura luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e biodiversitetit dhe gjendjen
natyrore të ekosistemeve. Përcaktimi i statusit dhe gjendjes së disa llojeve dhe habitateve të
disa llojeve të kafshëve dhe bimëve tregojnë nevojën urgjente për mbrojtje të veçantë të
zonave të caktuara dhe shpalljen e tyre si zona të mbrojtura (Mali i Sharit, rajoni i Osogovës,
raritetet natyrore). Aktiviteti synon të ndjekë dhe të marrë pjesë aktive në procesin e
përmirësimit të sistemit të zonave të mbrojtura në Maqedoni në pajtim me Ligjin për
mbrojtjen e natyrës.
Rezultati/et i/të pritur/a • Ligje të miratuara për shpalljen e zonave të reja të mbrojtura
Institucioni përgjegjës
• MMJPH
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
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Financimi

• BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

102. Sigurimi i ndihmës financiare (granteve) për mbrojtje të natyrës dhe përdorimin e
qëndrueshëm të burimeve natyrore për nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm lokal
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti synon të përmirësojë mbrojtjen e natyrës dhe të promovojë përdorimin e
qëndrueshëm të burimeve natyrore, duke rritur kapacitetet e organeve të menaxhimit të
zonave të mbrojtura, të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe organizatave të shoqërisë civile
për të menaxhuar dhe promovuar zonat e mbrojtura në mënyrë profesionale dhe të
qëndrueshme. Tipari kryesor i aktivitetit është skema e grantit që synon: menaxhimin më të
mirë të zonave të mbrojtura; promovimin e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore;
dhe demonstrimin e shembujve praktikë se si mbrojtja e natyrës dhe zhvillimi ekonomik lokal
mund të shkojnë së bashku. Përveç kësaj, do të ndërtohen impiantet e vogla të trajtimit të
ujërave të zeza si një zgjidhje me kosto të ulët për sfidat mjedisore të bashkësive që ndodhen
pranë zonave të mbrojtura.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për trajtim të ujërave të zeza në
shkallë të vogël pranë zonave të mbrojtura
Institucioni përgjegjës
• MMJPH
Institucionet e përfshira • Autoritetet për menaxhimin e zonave të mbrojtura, NJVL, organizata të shoqërisë civile
Korniza kohore
• 2017-2019
Financimi
• BE - IPA / UNDP
Aktiviteti

103. Prokurimi i pajisjeve për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve për rajonin
planor lindor dhe verilindor
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti synon vlerësimin e gjendjes ekzistuese të sistemeve të grumbullimit dhe transportit
të mbeturinave në rajonin lindor dhe verilindor bazuar në vlerësimin e specifikimeve teknike
dhe prokurimit të pajisjeve për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave, vlerësimet e
kostos për nevojat e pajisjeve dhe analizën kosto-përfitim të dy rajoneve për përdorimin e
automjeteve dhe pajisjeve do të blihen automjete komunale për mbledhjen dhe transferimin e
mbeturinave.
Rezultati/et i/të pritur/a • Pajisjeve të siguruara për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve për rajonin planor lindor
dhe verilindor
Institucioni përgjegjës
• MMJPH
Institucionet e përfshira • Bordet ndër-komunale për menaxhimin e mbeturinave për rajonin planor lindor dhe
47

Korniza kohore
Financimi
Aktiviteti

verilindor
• 2018
• BE - IPA
104. Mbyllja e deponive jo-standarte dhe deponive në rajonin planor lindor dhe verilindor

• Aktiviteti ka për qëllim të vlerësoj gjendjen aktuale të deponive komunale në rajonin lindor
dhe verilindor. Bazuar në vlerësimin, do të ndërmerren aktivitetet për mbylljen, rehabilitimin
dhe mirëmbajtjen e mëtejshme të deponive komunale.
Rezultati/et i/të pritur/a • Deponitë jo-standarte në rajonin planor lindor dhe verilindor të mbyllura
Përshkrim i shkurtër

Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

• MMJPH
• Bordet ndër-komunale për menaxhimin e mbeturinave për rajonin planor lindor dhe
verilindor
• 2018
• BE

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

105. Formimi i ndërmarrjeve rajonale për menaxhimin e mbeturinave komunale
• Ligji për mbeturinat parashikon mundësinë e krijimit të ndërmarrjeve rajonale apo
ndërmarrjeve të dy ose më shumë rajoneve. Aktiviteti ka për qëllim mbështetjen e aktiviteteve
për themelimin e ndërmarrjeve të tilla.
Rezultati/et i/të pritur/a • Kompani rajonale të krijuara për menaxhimin e mbeturinave
Institucioni përgjegjës
• MMJPH
Institucionet e përfshira • NJVL, QZHRP
Korniza kohore
• 2018
Financimi
• /
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

106. Zbatimi i Planit për përmirësimin e cilësisë së ajrit në Shkup dhe Tetovë
• Planet për përmirësimin e cilësisë së ajrit për Shkup dhe Tetovë, si zona dhe aglomerate ku
nivelet e substancave ndotëse në ajrin e ambientit tejkalojnë vlerat kufitare ose vlerat e
synuara që janë përcaktuar për përqendrimin e ndotësve dhe ku duhet të përmirësohet cilësia
e ajrit në këto qytete. Masat do të monitorohen dhe zhvillohen në nivel lokal në koordinim me
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Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor.

Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•
•

Niveli i reduktuar i ndotjes së ajrit në Shkup dhe Tetovë
MMJPH
Qyteti i Shkupit, komuna e Tetovës
2017-2022

Aktiviteti

107. Sigurimi i ndihmës për hartimin e hartave strategjike dhe planeve të veprimit për
zhurmë për njësitë e vetëqeverisjes lokale
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti synon të ofrojë ndihmë në përpilimin e hartave strategjike dhe planeve të veprimit
për zhurmën, që synon menaxhimin e problemeve dhe efekteve që lidhen me zhurmën, duke
përfshirë reduktimin e zhurmave në qytetin e Shkupit dhe komunat Kumanovë, Tetovë dhe
Manastir. Qëllimi kryesor i veprimtarisë është parandalimi dhe zvogëlimi i zhurmës aty ku
është e mundur, dhe veçanërisht në rastet kur tejkalimi i vlerave maksimale të zhurmës mund
të shkaktojë ankth dhe efekte të dëmshme mbi shëndetin e njeriut.
Rezultati/et i/të pritur/a • Hartat strategjike dhe planet e veprimit për zhurmën të hartuara në Qytetin e Shkupit dhe
komunat Kumanovë, Tetovë dhe Manastir
Institucioni përgjegjës
• MMJPH
Institucionet e përfshira • Qyteti i Shkupit, komunat Kumanovë, Tetovë, Manastir
Korniza kohore
• 2019-2021
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

108. Matjet indikative të metaleve të rënda në territorin e Republikës së Maqedonisë
• Në kuadër të aktivitetit, fushata matëse janë planifikuar në së paku tri lokacione për matjen e
metaleve të rënda, hidrokarbureve policiklike aromatike dhe komponimeve organike të
paqëndrueshme (VOCs)
Rezultati/et i/të pritur/a • Vendosje e matjeve indikative të metaleve të rënda në Shkup dhe Manastir
Institucioni përgjegjës
• MMJPH
Institucionet e përfshira • Qyteti i Shkupit, Komuna e Manastirit
Korniza kohore
• 2018-2021
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Financimi

• BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

109. Mbështetje për krijimin e rrjeteve lokale të monitorimit për cilësinë e ajrit, ujit dhe
mbrojtjen nga zhurma
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti synon mbledhjen e të dhënave për cilësinë e ajrit, veçanërisht në instalimet -B
propozimi i masave mbrojtëse. Gjatë vitit 2018 do të krijohet një sistem monitorimi dhe në
2019 dhe 2020 njësitë do të fillojnë të fusin të dhëna.
Rezultati/et i/të pritur/a • Rrjete lokale të monitorimit të vendosura për cilësinë e ajrit, ujit dhe mbrojtjen nga zhurma
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

MMJPH
NJVL
2018-2020
BB

Aktiviteti

110. Përgatitja e planeve të menaxhimit të përmbytjeve për masa të rrezikut nga
përmbytjet për të gjitha pellgjet e lumenjve
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti ka për qëllim përgatitjen e planeve për menaxhimin e përmbytjeve me masa të
rrezikut nga përmbytjet, në përputhje me Direktivën Kornizë Evropiane të Ujit dhe parimet e
menaxhimit të integruar të burimeve ujore. Planet do të përcaktojnë mënyrën e organizimit të
institucioneve kompetente për të reduktuar rrezikun e përmbytjeve dhe për të përcaktuar
masat dhe veprimet e sakta që duhet të ndërmarr çdo institucion. Planet do të hartohen në
nivelin e pellgut të lumenjve (gjashtë plane).
Rezultati/et i/të pritur/a • Planet e menaxhimit të përmbytjeve të hartuar për të gjitha pellgjet lumore
Institucioni përgjegjës
• MMJPH
Institucionet e përfshira • DMSH, QMK, BNJVL
Korniza kohore
• 2018-2021
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

111. Krijimi i një sistemi për shkëmbimin e informacionit mbi fatkeqësitë e ndryshme në
NJVL dhe të atlasit elektronik rajonal të rreziqeve (ERRA)
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• Aktiviteti synon të krijojë një sistem përmes të cilit do të ndahen informacione mbi fatkeqësitë
e ndryshme midis institucioneve në nivel kombëtar dhe lokal dhe do të themelohet një atlas
elektronik rajonal i rreziqeve (ERRA).
Rezultati/et i/të pritur/a • Sistemi i themeluar për ndarjen e informacionit për fatkeqësitë e ndryshme ndërmjet
institucioneve në nivel kombëtar dhe lokal
Institucioni përgjegjës
• QMK
Institucionet e përfshira • DMSH, MBPEU, MMJPH, MTL, MVL,MF, ME, UKIM, IZIIS, NJVL, BNJVL,
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BE IPA - Projekti DRAM (Disaster Risk Assessment and Mapping)
Përshkrim i shkurtër

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

112. Krijimi i sistemit për trajtimin e rreziqeve në nivel lokal / rajonal
• Aktiviteti synon të krijojë një sistem për trajtimin e rreziqeve, veprimin operacional dhe të
koordinuar të subjekteve nga NJVL dhe atyre në komunat fqinje, si Forca e e reagimit të parë
(First response subjects). Aktiviteti zbatohet në kuadër të programit të NATO-s - Shkenca për
Paqe dhe Siguri (SPS).
Rezultati/et i/të pritur/a • Sistemi i themeluar për t'u marrë me rreziqet në nivel lokal
Institucioni përgjegjës
• QMK
Institucionet e përfshira • NJVL, QZHRP
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• NATO - Project “Advanced Regional Civil Emergency Coordination Pilot (ARCECP)” in the
Western Balkan
Aktiviteti

113. Krijimi i një qendre operative të integruar për dhënien dhe pranimin e ndihmës
humanitare ndërkombëtare me Republikën e Greqisë
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti ka për qëllim vendosjen e një qendre operative të integruar për dhënien dhe
pranimin e ndihmës humanitare ndërkombëtare me Republikën e Greqisë
Rezultati/et i/të pritur/a • Bashkëpunimi ndërkufitar i themeluar me Republikën e Greqisë për pranimin e ndihmës
humanitare ndërkombëtare bazuar në nevojat e komunave të prekura
Institucioni përgjegjës
• QMK
Institucionet e përfshira • Qendra për zhvillimin e rajonit planor juglindor
Korniza kohore
• 2018-2019
Financimi
• BE - programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar me Greqinë (IPA CBC) - Integrated Operations
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Center for Providing Humanitarian Assistance - HELP
Aktiviteti

114. Promovimi i bashkëpunimit ndërkufitar me Republikën e Greqisë për mbrojtjen e
popullatës nga rreziqet e shkaktuara nga natyra dhe njeriu
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti synon të krijojë bashkëpunim ndërkufitar për sigurimin e popullsisë kundër
fatkeqësive natyrore dhe atyre të shkaktuara nga njeriu, midis NJVL-ve nga rajoni i planifikimit
të Pelagonisë me komunat fqinje të Republikës së Greqisë.
Rezultati/et i/të pritur/a • Bashkëpunimi ndërkufitar me Republikën e Greqisë i vendosur në fushën e menaxhimit të
fatkeqësive të shkaktuara nga natyra dhe njeriu
Institucioni përgjegjës
• QMK
Institucionet e përfshira • Qendra për zhvillimin e rajonit të planifikimit të Pellagonisë
Korniza kohore
• 2018-2019
Financimi
• BE - Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar me Greqinë (IPA CBC) - „Joint Cross Border
Cooperation for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters
Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

115. Sigurimi i pajisjes për njësitë territoriale të zjarrfikjes që veprojnë si njësitë e
zjarrfikjes së Republikës së Maqedonisë (forcat republikane)
• Me këtë aktivitet do të bëhet shpërndarja e pajisjeve për mbrojtje nga zjarri për njësitë
territoriale të zjarrfikësve që veprojnë si njësi zjarrfikëse të Republikës së Maqedonisë (14
njësi territoriale zjarrfikëse), në bazë të vlerësimit vjetor të pajisjeve të nevojshme.

Rezultati/et i/të pritur/a • Sigurimi i kushteve teknike për funksionimin më të mirë të NJTZ që veprojnë si njësi
zjarrfikëse të Republikës së Maqedonisë
Institucioni përgjegjës
• DMSH
Institucionet e përfshira • BNJVL, NJTZ
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

Përshkrim i shkurtër

116. Sigurimi i mbështetjes financiare për ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujërave
të zeza dhe përmirësimin e rrjeteve të kanalizimit në komunat e Manastirit dhe
Tetovës
• Aktiviteti
është pjesë e prioritetit të përgjithshëm kombëtar për rindërtimin dhe
modernizimin e infrastrukturës në sektorin e ujit, në përputhje me kërkesat dhe standardet e
BE-së. Qëllimi i aktivitetit është të përmirësojë sistemin e grumbullimit dhe trajtimit të ujërave
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Rezultati/et i/të pritur/a •
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•

të zeza në aglomeratet e Manastirit dhe Tetovës. Qëllimi përfundimtar është të arrihet
përputhshmëri me kërkesat e legjislacionit kombëtar të ujit në lidhje me shkarkimin e ujërave
të zeza urbane, dhe kështu arritjen e objektivave mjedisore kombëtare, veçanërisht ato që
lidhen me ujërat.
Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për grumbullimin dhe trajtimin e
ujërave të zeza në territorin e komunave të Manastirit dhe Tetovës
MMJPH
Komunat e Manastirit dhe Tetovës
2018-2021
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

117. Sigurimi i mbështetjes financiare për ndërtimin dhe rehabilitimin e rrjeteve të
kanalizimit në komunën e Kërçovës dhe Qyteti i Shkupit
Përshkrim i shkurtër
• Aktiviteti synon përmirësimin e sistemit të grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të zeza
përmes rihabilitimit të rrjetit të kanalizimit në aglomeracionet të Kërçovës dhe Shkupit.
Qëllimi përfundimtar është të arrihet përputhshmëri me kërkesat e legjislacionit kombëtar të
ujit në lidhje me shkarkimin e ujërave të zeza urbane, dhe kështu arritjen e objektivave
mjedisore kombëtare, veçanërisht ato që lidhen me ujërat.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për deponimin e ujrave të zeza në
zonën e komunës së Kërçovës dhe Qytetit të Shkupit
Institucioni përgjegjës
• MMJPH
Institucionet e përfshira • Komuna e Kërçovës dhe Qyteti i Shkupit
Korniza kohore
• 2018-2021
Financimi
• BUXHETI I RM-së
Aktiviteti

118. Sigurimi i ndihmës financiare (kredi dhe grante) për ndërtimin e sistemeve të
furnizimit me ujë dhe kanalizimeve
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i këtij aktiviteti është të përmirësojë infrastrukturën komunale - sistemet e furnizimit
me ujë dhe kanalizimet në komunat Radovish, Kavadar, Gostivar dhe Gjevgjeli. Aktiviteti
zhvillohet në 3 faza. Janë aktivitete të vazhdueshme për harmonizimin përfundimtar të
kontratave që kanë të bëjnë me fillimin e pjesës së dytë të fazës 1, e cila do të përfshijë
aktivitetet e investimeve në sistemet e furnizimit me ujë
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për furnizim me ujë të pijshëm
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Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

• MTL
• Komunat Kavadar, Radovish, Gostivar, Gjevgjeli
• 2018-2021
• KfW Banka

Aktiviteti

119. Sigurimi i ndihmës financiare (kredi) për ndërtimi dhe rikonstruimin e sistemit të
furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të ujërave të zeza urbane
Përshkrim i shkurtër
• Qëllimi i këtij aktiviteti është ndërtimi dhe rindërtimi i ujësjellësit dhe kanalizimit të ujërave të
zeza urbane në të gjitha komunat. Qëllimi përfundimtar është që në mënyrë cilësore dhe
efektive të plotësojnë nevojat e ujit, veçanërisht në zonat rurale, si një burim i kufizuar i sasisë,
i cili është një nga parakushtet më të rëndësishme për sigurimin e një standardi modern të
jetesës për popullatën.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për dorëzimin e shërbimeve për
furnizim me ujë dhe kullimin e ujërave të zeza urbane
Institucioni përgjegjës
• MTL
Institucionet e përfshira • NJVL
Korniza kohore
• 2018-2020
Financimi
• Banka Evropiane e Investimeve (EIB), BUXHETI I NJVL
Aktiviteti

120. Ofrimi i mbështetjes financiare (nën kredi) për investimet komunale në një
infrastrukturë të qëndrueshme të ofrimit të shërbimeve komunale
Përshkrim i shkurtër
• Ky aktivitet ofron kredi për komunat për investime në infrastrukturë, kryesisht për: (i)
shërbimet e ujit dhe kanalizimit; (ii) menaxhimin e mbetjeve të ngurta; dhe (iii) investime të
tjera brenda juridiksionit të komunave, të tilla si ndriçimi publik, sistemet e kullimit të ujit
atmosferik, sistemet e transportit urban, tregjet e gjelbra ose ndërtesat e izolimit të hapësirës
publike për të reduktuar konsumin e energjisë ose për të rritur efikasitetin në mënyrë tjetër
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për ofrimin e shërbimeve komunale
Institucioni përgjegjës
• MF
Institucionet e përfshira • NJVL / NPK
Korniza kohore
• 2018-2019
Financimi
• BB
Aktiviteti

121. Ofrimi i mbështetjes financiare (grante) për investimet komunale në një
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Përshkrim i shkurtër

•

Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

•
•
•
•
•

Aktiviteti
Përshkrim i shkurtër

Rezultati/et i/të pritur/a
Institucioni përgjegjës
Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

infrastrukturë komunale të qëndrueshme të ofrimit të shërbimeve komunale
Me një grant për komunat sigurohen stimuj dhe shpërblime për zbatimin e nismave të
reformës për të përmirësuar performancën e shërbimeve. Grantet mund të përdoren për
investime të reja - vazhdimi i investimit origjinal të financuar nga nën-huaja e ndarë për
komunat që kanë ofruar dëshmi se kanë përmbushur kriteret për një grant shtesë.
Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për ofrimin e shërbimeve komunale
MF
NJVL / NPK
2018-2019
BB

122. Sigurimi i ndihmës financiare (grante) për arritjen e zhvillimit të balancuar të
qëndrueshëm në rajonet planore
• Qëllimi i aktivitetit është promovimi i zhvillimit të balancuar rajonal, duke reduktuar
pabarazitë në nivelin e zhvillimit ndërmjet rajoneve planore. Nga fondet e planifikuara për
zhvillim të balancuar rajonal, 70% do të ndahen për projekte për ndërtimin e infrastrukturës
moderne dhe nxitjen e rritjes ekonomike në rajonet planore.
•
•
•
•
•

Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për zhvillimin e rajoneve planore
MVL/ MVL- BZHR
NJVL, QZHRP
2018-2020
BUXHETI I RM-së

Aktiviteti

123. Sigurimi i mbështetjes financiare (grant) për mbrojtjen e mjedisit përgjatë lumit
Radika, duke investuar në infrastrukturë të qëndrueshme
Përshkrim i shkurtër
• Lugina e lumit Radika është një nga luginat më të bukura dhe më piktoreske të kanionit në
vend. Aktiviteti synon të mbrojë mjedisin në luginë nëpërmjet investimeve në rindërtimin dhe
përfundimin e 4 impianteve të trajtimit të ujërave të zeza dhe sistemeve të kanalizimit në 8
vendbanime të vendosura pranë lumit.
Rezultati/et i/të pritur/a • Investime të realizuara në infrastrukturë të qëndrueshme për ruajtjen e cilësisë së ujit në
lumin Radika
Institucioni përgjegjës
• MVL- BZHR
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Institucionet e përfshira
Korniza kohore
Financimi

• Komuna Mavrovë dhe Rostushë
• 2018-2019
• Donacion i Qeverisë Italiane / Buxheti i Republikës së Maqedonisë
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LISTA E SHKURTIMEVE

MVL
MVS BZHR
MF
MF - DAP
MF - DD
MASH
MON-BZHA
MPPS
MTL
MD
MPB
MBPEU
MBPEU-DPHM
ME
MMJPH
MK
MK-DMTK
MM
MSHIA
AERM
APRM
ARS
AKP
ARDB
AMNRM
DMSH
DZZHIT
ZSHPI
QMK
QZHRP
QPS
IPQAR
IPQAAP
KRSKR
ZNTT
SZMK
SÇE
NJVL
NKP
NPRRP
NP
NVM
NJTZF

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale
Ministria e Vetëqeverisjes Lokale - Byroja për Zhvillim Rajonal
Ministria e Financave
Ministria e Financave - Drejtoria e të Ardhurave Publike
Ministria e Financave - Drejtoria e Doganave
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Byroja për Zhvillimin e Arsimit,
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave - Drejtoria për Punë
Hidrometeorologjike
Ministria e Ekonomisë
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës - Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës
Agjencia e Energjisë e Republikës së Maqedonisë
Agjencia e Punësimit të Republikës së Maqedonisë
Agjencia për Rini dhe Sport
Agjencia për Kadastër të Patundshmërive
Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive
Agjencia për Promovimin e Ndërmarrësisë në Republikën e Maqedonisë
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim
Drejtoria për Zonat e Zhvillimit Industrial Teknologjik
Zyra Shtetërore e Pronësisë Industriale
Qendra e Menaxhimit të Krizave
Qendrat për zhvillimin e rajoneve planore
Qendrat për Punë Sociale
Institucioni Publik Qendra për Arsimin e të Rriturve
Institucioni Publik Qendra për Arsimin dhe Aftësimin Profesional
Këshilli Republikan për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor
Zyra Nacionale për Transferimin e Teknologjive
Sekretariati për zbatimin e marrëveshjes kornizë
Sekretariati për Çështje Evropiane
Njësitë e vetëqeverisjes lokale
Ndërmarrjet komunale publike
Ndërmarrja publike për rrugët shtetërore
Ndërmarrjet publike
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
Njësitë territoriale të zjarrfikësve

BNJVL
LZM
UKIM
IITSI
FEFSSH
BE IPA
BB
SDC
KfW

Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale
Lidhja e Zjarrfikësve të Maqedonisë
Universiteti Kiril dhe Metodi - Shkup
Instituti i Inxhinierisë së Tërmeteve dhe Sizmologjisë Inxhinierisë
Fakulteti i Edukatës Fizik, Sportit dhe Shëndetit
Instrumenti për ndihmë para anëtarësimit në Bashkimin Evropian
Banka Botërore
Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe bashkëpunimi
KfW Banka

