E INTEGRUAR, KONKURRUESE, DESTINACION

PLANI I INTEGRUAR NDËRSEKTORIAL
PËR ZONËN TIRANË-DURRËS

E INTEGRUAR, KONKURRUESE, DESTINACION

PLANI I INTEGRUAR NDËRSEKTORIAL
PËR ZONËN TIRANË-DURRËS

Ky plan u hartua me kontributin e vyer të një numri të gjerë ekspertësh të fushave
të ndryshme të zhvillimit ekonomik, social, si dhe ekspertë të planifikimit të
territorit, specialistë, teknikë, punonjës të administratës shtetërore, profesorë
dhe përfaqësues të fushave të ndryshme të akademisë, pjesëtarë të organizatave
jofitimprurëse, përfaqësues nga biznesi, përfaqësues nga pushteti vendor, si
edhe qytetarë të ndryshëm të cilët me pjesëmarrjen aktive në një numër të
konsiderueshëm takimesh konsultative kontribuan në hartimin e vizionit për
zhvillimin e rajonit metropolitan Tiranë-Durrës në 15 vitet e ardhshme. Plani
është rezultat i punës së përbashkët dhe të palodhur të specialistëve të Agjencisë
Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT) dhe Ministrisë së Zhvillimit Urban
(MZHU), që për gati dy vjet punuan për të finalizuar këtë dokument, i cili sjell
një kornizë të integruar të zhvillimeve territoriale të ndodhura deri më sot dhe
parashtron një model zhvillimi afatgjatë dhe cilësor për rajonin Tiranë-Durrës.

Udhëheqëse e procesit
Eglantina Gjermeni
Ministre e Zhvillimit Urban

Koordinatorë
Adelina Greca
Drejtore e Përgjithshme
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Nertil Jole
Drejtor i Politikave të Zhvillimit të Territorit
Ministria e Zhvillimit Urban
Mirënjohje e veçantë
Hans-Juergen Cassens, GIZ Albania

Drejtues i grupit të punës
Deni Klosi
Drejtor drejtorie në AKPT
Grupi i punës
Ledio Allkja, Doris Alimerko
Anisa Qorri, Shpendi Balilaj, Bledi Dimo, Eleana Beruka, Ismail Broli, Mikel Tanini

Konsulentë teknikë në fushën e planifikimit
Angelo D'Urso, këshilltar teknik ndërkombëtar mbi planifikimin urban
Wilhelm Schulte, ekspert planifikimi, ish Drejtor i Përgjithshëm i Planifikimit Urban dhe Peizazhit
në Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Mjedisit, Hamburg, GIZ
Jan Drews, ekspert planifikimi, Drejtor i Zyrës së Planifikimit të Berlin-Brandenburg
Shtypur: Shtypshkronja PEGI
ISBN 978-9928-228-46-8

TABELA E PËRMBAJTJES
10
11
13
16
17

Akronime
Shpjegues i termave
Lista e tabelave, figurave, hartave
Konteksti ligjor
Struktura e dokumentit

1

2

20 Hyrje
21

1.1 Profili ekonomik i rajonit

36 1.2 Ndërthurja e planeve
kombëtare
38 1.3 Koordinimi i planit

42 Analiza SWOT,
Sistemet territoriale
dhe Skenarët e
zhvillimit
42 2.1 Analiza SWOT
44 2.2 Përfundime
44 2.3 Qëllimet dhe parimet
45 2.4 Sistemet territoriale
45 2.5 Skenarët e zhvillimit të
territorit

3
52 Vizioni dhe objektivat
strategjike
52 Vizioni
55 3.1 Strategjia e zhvillimit të
konkurrueshmërisë rajonale
59 3.2 Objektiva strategjikë
59 OS1. Zhvillimi i qëndrueshëm
ekonomik
59 OS2. Përmirësimi i cilësisë
së jetesës në qendrat urbane
dhe rurale
60 OS3. Përmirësimi i
infrastrukturës, transportit
dhe lëvizshmërisë në rajon
60 OS4. Mbrojtja dhe
përmirësimi i cilësisë së
mjedisit natyror

4
68 Politikat e zhvillimit 		
rajonal
69 4.1 Politikat e zhvillimit
ekonomik
70 PE1- Zhvillimi i ekonomisë
së shërbimeve
71

PE1.1- Komponenti territorial

71

PE1.2- Komponenti njerëzor

71

PE2- Rrjeti i dijes dhe i
inovacionit rajonal

74 PE3- Zhvillimi i NVM-ve
dhe sipërmarrjes
74 PE3.1- Zhvillimi i kapaciteteve
njerëzore
74 PE3.2- Rrjetet e ndërveprimit
të ndërmarrjeve për
inovacion
76 PE3.3- Zhvillimi territorial i
NVM-ve
78 PE4- Inkubatorët dhe
klasterat rajonalë
78 PE4.1- Inkubatorët rajonalë

TABELA E PËRMBAJTJES
81

PE4.2- Zhvillimi i klasterave
ekonomikë

122 PU5- Hapësira rajonale
komunitare gjithëpërfshirëse

90

PE5- Zhvillimi ekonomik
territorial

122 PU6- Efikasiteti energjetik i
godinave

94

PE6- Brendim rajonal dhe
turizëm

124 PU7- Rrjeti i lëvizshmërisë
urbane

94

PE6.1- Turizmi si vlerë e shtuar

94

PE6.2- Turizmi i shërbimeve

124 PU7.1- Lëvizja me biçikleta
dhe ecja

98

PE6.3- Turizmi i qytetit dhe i
fundjavës

108 4.2 Politikat e zhvillimit urban
108 PU1- Policentrizmi dhe
hierarkizimi i qendrave urbane

127 4.3 Politikat e zhvillimit rural
128 PR1- Zonimi territorial dhe
konsolidimi i tokës bujqësore
131 PR1.1- Konsolidimi dhe përdorimi
i tokës bujqësore

113 PU1.1- Shërbimet publike

132 PR2- Konsolidimi i qendrave
rurale

113 PU2- Konsolidimi i qendrave
urbane

132 PR2.1- Shërbimet rurale dhe
zhvillimi i komunitetit

114 PU2.1- Densifikimi i qendrave
urbane

133 PR3- Zhvillimi ekonomik rural
dhe polet bujqësore rajonale

116 PU2.2- Rigjenerimi i poleve
urbane

135 PR3.1- Aktivitetet mbështetëse
për zhvillimin ekonomik
bujqësor rural

119 PU3- Integrimi i zonave
informale

136 PR3.2- Rajonizimi i prodhimit

120 PU4- Strehimi dhe banesat
sociale

137 PR3.3- Inovacioni në
agroindustri dhe agromjedis

120 PU4.1- Strehimi

138 PR4- Zhvillimi ekonomik i
fermave dhe kooperativave
private

121 PU4.2- Banesat sociale

138 PR4.1- Ristrukturimi i fermave
bujqësore

150 PT6- Itineraret rajonale për
lëvizjen me biçikleta

138 PR4.2- Mundësitë e
bashkëpunimit - krijimi i
kooperativave private

151 PT7- Infrastruktura, energjia
dhe telekomunikacioni

139 PR5- Zhvillimi i zinxhirit
ushqimor

151 PT7.1- Infrastruktura e
nëntokës

141 PR6- Turizmi rural rajonal

153 PT7.2- Infrastruktura
energjetike

142 PR7- Brendimi dhe marketimi i
zonave rurale

153 PT7.3- Infrastruktura e
komunikimeve elektronike/TIK

143 PR8- Transporti në zonat rurale
143 PR9- Mjedisi dhe energjia e
rinovueshme
143 PR9.1- Mjedisi
143 PR9.2- Energjia e rinovueshme
145 4.4 Politikat e zhvillimit të
transportit dhe infrastrukturës
145 PT1- Rrjetet rrugore strategjike
rajonale
146 PT2- Sistemi multimodal dhe
transporti publik ndërurban

155 4.5 Politikat e zhvillimit
mjedisor
156 PM1- Mbrojtja e peizazhit
natyror (trashëgimi natyrore
dhe mjedis)
158 PM2- Ruajtja dhe menaxhimi
i burimeve ujore mbi dhe
nëntokësore
159 PM3- Infrastruktura e gjelbër
161 PM4- Menaxhimi i rrezikut nga
fatkeqësitë natyrore
162 PM5- Menaxhimi i mbetjeve
rajonale

147 PT2.1- Lëvizshmëria
multimodale rajonale

164 PM6- Ndryshimet klimatike

148 PT3- Lëvizshmëria
hekurudhore

166 PM7- Monitorimi i cilësisë së
mjedisit

149 PT4- Menaxhimi i trafikut
150 PT5- Lëvizja e mallrave

TABELA E PËRMBAJTJES

5
170 Projektet strategjike
170 PS1. Zhvillimi ekonomik
182 PS2. Zhvillimi urban
188 PS3. Zhvillimi rural
198 PS4. Zhvillimi i transportit
dhe infrastrukturës
208 PS5. Zhvillimi mjedisor

6
214 Rregullore për
përdorimin e territorit
214 RT1- Konsolidimi i qendrave
urbane
217 RT2- Blloqe dhe lagje urbane
të qëndrueshme
219 RT3- Zhvillimi i eficiencës
energjetike në godina
219 RT4- Lëvizshmëria në qendrat
urbane
221 RT5- Konsolidimi dhe
rigjenerimi i qendrave rurale
223 RT6- Zhvillimi i poleve
bujqësore rajonale
224 RT7- Korridoret dhe zonat e
zhvillimit ekonomik
226 RT8- Zhvillimi i poleve me
karakter turistik e çlodhës
229 RT9- Rrjetet rrugore
strategjike rajonale
231 RT10- Infrastruktura, energjia
dhe telekomunikacioni
232 RT11- Mbrojtja dhe zhvillimi i
hapësirave dhe
ekosistemit mjedisor

7
236 Monitorimi i zbatimit,
vlerësimi dhe
treguesit
236 7.1 Konteksti ligjor i
monitorimit të planit
237 7.2 Treguesit e monitorimit

244 Bibliografia
254 Shtojca
259 Hartat shoqëruese

Akronime
AKPT

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të
Territorit
B2B
Business to Business
BID
Business Improvement District/ Zonë
për zhvillimin e Biznesit
CBD
Central Business District/ Zonat
Qëndore për Biznesin
COP
Conference of Parties/ Konferenca e
Palëve
FDI
Foreign Direct Investment/ Investime
të Huaja Direkte
FZHR Fondi i Zhvillimit të Rajoneve
GES
Gaz me Efekt Serrë
GIS
Geographic Information System/
Sistemi i Informacionit Gjeohapësinor
GPS
Global Positioning System/ Sistemi i
Pozicionimit Global
GVC
Global Value Chains/ Rrjeti Global i
Vlerës
IBI
Inkubator me Bazë Inovacionin
INSTAT Instituti i Statistikave i Republikës së
Shqiperisë
IPA
Instrument for Pre-accession 		
Assistance/Instrumenti i Ndihmës
Para Aderuese
ITS/ STI Intelligent Transport Systems/ 		
Sisteme Transporti Inteligjente
KKQV Komisioni Këshillimor Qytetar Vendor
K&ZH/R&D Kërkim dhe Zhvillim/
Research and Development
MAS
Ministria e Arsimit dhe Sportit
MBZHRAU Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit
Rural dhe Administrimit të Ujërave
MD
Ministria e Drejtësisë
MEI
Ministria e Energjisë dhe Industrisë
MF
Ministria e Financave
MIAP Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe
Administratën Publike
MIE
Ministria e Intergrimit Europian
MK
Ministria e Kulturës
MM
Ministria e Mjedisit
MMSR Ministria e Mirëqenies Sociale dhe
Rinisë
MPJ
Ministria e Punëve të Jashtme
MPB Ministria e Punëve të Brendshme
MSH Ministria e Shëndetësisë
MSHÇV Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore
MTI
Ministria e Transportit dhe
Infrastrukturës
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MZHETTS Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
MZHU Ministria e Zhvillimit Urban
NAP/ PKPK National Adaptation Plan/ Plani
Kombëtar i Përshtatjes ndaj Klimës
NATO North Atlantic Treaty Organization/
Organizata e Traktatit Atlantik
NJQV Njësi e Qeverisjes Vendore
NVM/SME Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme/
Small and Medium-sized Enterprises
OECD Organisation for Economic
Co-operation and Development/
Organizata për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim
OJF
Organizatë Jo Fitimprurëse
OS
Objektiva Strategjike
PBB
Produkti i Brendshëm Bruto
PE
Politika Ekonomike
PR
Politika Rurale
PBM Politika e Brendimit dhe Marketimit
PU
Politika Urbane
PTI
Politika e Transportit dhe 		
Infrastrukturës
PM
Politika Mjedisore
PINs Plan i Integruar Ndërsektorial
PPK
Plan i Përgjithshëm Kombëtar
PPP
Partneriteti Publik-Privat
PPV
Plan i Përgjithshëm Vendor
PDV
Plan i Detajuar Vendor
PDZRK Plan i Detajuar për Zonat e Rëndësisë
Kombëtare
RIS3
Research and Innovation Strategies
for Smart Specialisation/ Strategjitë e
Kërkimit dhe Inovacionit për
Specializim të Zgjuar
RRR
Reduktim, Ripërdorim, Riciklim
SKZHI Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe
Integrim
SOA
Service Oriented Architecture/ 		
Arkitekturë e Orientuar nga Shërbimet
SWOT Strength, Weakness, Opportunities,
Threats/ Fuqitë, Dobësitë, Mundësitë,
Kërcënimet
TIK
Teknologjia e Informacionit dhe 		
Komunimeve
TOD
Transit Oriented Development/ 		
Zhvillimi i Orientuar nga Transporti
Publik
VKM
Vendim i Këshillit të Ministrave
VSHB Vlera e Shtuar Bruto

“Buffer zone/zonë buferike” – është një
territor i ndërmjetëm që shtrihet mes dy ose
me shumë zonave, me qëllim ndarjen dhe/
apo mbrojtjen e njërës apo disa prej tyre,
sipas rastit. Zonat buferike janë krijuar për të
theksuar mbrojtjen e një territori të caktuar.

“Grupim urban” – përbën sipërfaqen e
vazhduar të ndërtuar të një zone, kryesisht
qendrore, të qytetit, fshatit, apo edhe të
periferive të urbanizuara. Në të njëjtin kuptim
përdoren terma si: aglomerim urban apo
njësi e urbanizuar, në varësi të parametrave
statistikore, ose metodologjisë gjeografike që
përdoret për t’i klasifikuar ato.

“Brendim” – quhet procesi nëpërmjet të cilit
krijohet një komunikim dhe imazh unik për
një produkt të caktuar apo për një vend, duke
nxjerrë në pah vlerat thelbësore të tyre dhe
karakteristikat që i bëjnë të dallueshme.

“Triple helix concept” – tregon kalimin
nga binomi industri-qeveri, ku mbështetej
ekonomia në epokën e Industrializimit, në
trinomin akademi-industri/biznes-sektor
publik në epokën e Shoqërisë së Dijes.

“Benchmark” – është një term i cili përdoret
në shumë fusha për të shënuar standardin
më të lartë që mund të arrihet, apo për të
vendosur një standard krahasues.

“Quad helix concept” – është stadi më i
avancuar i konceptit ‘triple helix’, ku supozohet
se bashkëveprimi mund të jetë më efikas
nëse në procesin e inovacionit përfshihen
katër aktorë: sektori publik-industri/biznesakademi-shoqëri civile.

Shpjegues i termave

“Landmark” – është një pikë referimi në
territor.
“Global value chains/Rrjeti global i vlerës” –
përfshin gamën e plotë të aktiviteteve që
kërkohen për ta çuar një produkt nga faza e
konceptimit, projektimit, përfshirjes së lëndës
së parë, marketimit, shpërndarjes, e deri tek
asistenca e klientit. Termi përdoret gjerësisht
kur aktivitetet kërkojnë koordinim përtej
kufijve, në epokën e globalizimit.
“Pol zhvillimi” - është hapësira territoriale që
përfshin një ose më shumë njësi strukturore
territoriale të identifikuara nga PINs, si qendra
të zhvillimit policentrik të rajonit, me fokus në
një apo disa sektorë.
“Hub” – konsiderohet një qendër apo nyje
shkëmbimesh ekonomike aktive, e cila i
shërben një rajoni apo një qendre primare
(sipas sistemit të ri të hierarkizimit).
“Zhvillim policentrik” – i referohet procesit
që nxit bashkëpunimin e qyteteve dhe të
rajoneve me njëri-tjetrin dhe territoret përreth
tyre, me qëllim identifikimin e pikave të
forta të përbashkëta dhe të potencialeve
komplementare, të cilat sjellin një vlerë të
shtuar në zhvillimin ekonomik që nuk mund
të arrihet nga qytetet apo rajone të izoluara
(ESPON 2016).

“Ekonomia e dijes” - ekonomi e bazuar
në zhvillimin e kapaciteteve njerëzore,
teknologjisë dhe inovacionit.
“Ekonomia e gjelbër” - ekonomi e bazuar në
veprimtari, të cilat nuk dëmtojnë mjedisin.
“Korridor ekonomik” - zonë e vazhduar
lineare me përqendrim aktivitetesh
ekonomike.
“Klaster” - paraqiten si përqendrim
gjeografik i ndërmarrjeve dhe i institucioneve
të ndërlidhura në sektorë dhe nëndegë të
industrive që plotësojnë njëra-tjetrën, duke
nxitur marrëdhëniet e shkëmbimit dhe të
aktiviteteve për të krijuar vlerë të shtuar në
produkte, shërbime apo platforma: në tregti
dhe ekonomi. Klasterat zhvillojnë kooperimin
dhe konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve, si
dhe përshpejtojnë përhapjen e inovacionit
rajonal.
Përqendrimi apo grupimi gjeografik
i ekonomive dhe institucioneve, të ndërlidhura
në një fushë të caktuar, me elemente dhe
eksternalitete të përbashkëta. (Bazuar
në përkufizimin e Michael E. Porter, Mbi
konkurrueshmërinë.) Ndryshe, aglomerim
rajonal i industrive dhe shërbimeve të
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vendosura në afërsi territoriale. (Komunikimi i
KE: Drejt klasterave të nivelit mbarëbotëror
në Bashkimin Europian: Implementimi i
Strategjisë me bazë të gjerë inovacionin {SEC(2008) 2637}, 17 .10.2008, f.3).

“Fast food chain” - është zinxhiri ushqimor
rajonal i fokusuar te prodhimi në masë i
produkteve bujqësore që përgatiten dhe
shërbehen për tregjet masive vendore apo
globale.

“Inkubimi” - është instrument për të
mbështetur zhvillimin ekonomik dhe
sipërmarrësit në formimin e bizneseve të rinj,
duke garantuar aktivitet fitimprurës dhe të
qëndrueshëm.

“Slow food chain” - është zinxhiri ushqimor
rajonal i fokusuar te prodhimi lokal, i cili
përpiqet të ruajë dhe nxisë zhvillimin e
kuzhinës tradicionale dhe rajonale. Qëllimi
kryesor është promovimi i bizneseve të vogla
lokale dhe i sistemit të ushqimit bio.

“Inkubator” - është një hapësirë ku idetë dhe
projektet e biznesit inkubohen dhe nxirren në
treg. Në këtë hapësirë zhvillohen sipërmarrësit
e rinj, duke i krijuar kushte të përshtatshme,
lehtësira dhe ekspertizë për të adresuar
nevojat e zhvillimit të ideve të tyre.
“Konsolidimi urban” - është procesi i
rritjes dhe i zhvillimit të urbanizimit në
zona kompakte që nxisin përqendrimin dhe
densifikimin inteligjent, të mbështetura me
akses të shpejtë dhe shërbime publike, për të
gjitha grupimet shoqërore.
Qëllimi i konsolidimit është ruajtja e zonave
periferike (peri-urbane) nga zhvillimi i banimit
të pakontrolluar, si dhe reduktimi i gjurmës
ekologjike të qendrave urbane.
“Konsolidimi i tokës bujqësore” - është një
risistemim i planifikuar i parcelave të tokës
bujqësore dhe pronësisë së tyre. Ky instrument
zakonisht aplikohet për të formuar parcela
më të mëdha bujqësore dhe më eficiente
në përdorim. Konsolidimi i tokës mund të
përdoret për të përmirësuar infrastrukturën
rurale dhe për të nxitur zbatimin e politikave
zhvillimore rurale e mjedisore.
“Zinxhir ushqimor” - është një seri
aktivitetesh që fillon nga prodhimi deri në
shitjen e produkteve ushqimore. Në zinxhirin
ushqimor përfshihen të gjithë aktorët prej të
cilëve ai zhvillohet, fermerët dhe kompanitë
nga prodhimi deri në shitje.
“Nga ferma në pjatë” - është lidhja në rrjet e
aktorëve që promovojnë dhe nxisin eficiencën e
shërbimit të zinxhirit ushqimor lokal.
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“Zonat peri-urbane” - janë zonat periferike
urbane nën ndikim të lartë nga urbanizimi
(duke përfshirë zhvillimin e urbanizimit formal
apo informal), ku presioni i zhvillimit dhe i
aktiviteteve urbane ka një ndikim të fortë mbi
përdorimin e tokës.
“Zonat e agrikulturës” - janë zonat nën
ndikim të fortë rural, me fokus zhvillimin e
agrikulturës, ku të ardhurat kryesore nxirren
nga bujqësia.
“Zonat rurale margjinale, agrikulturorenatyrore” - kanë strukturë zhvillimi bujqësor
të dobët ose zhvillim të urbanizimit të
shpërbërë (formal apo informal), me fokus
drejt mundësive të mbështetjes së bujqësisë,
si zona rezervë të agrikulturës dhe natyrës.
“Zonat e lira natyrore dhe zonat e mbrojtura
mjedisore” - janë pjesa periferike e ndikimit
të presionit urban dhe rural, të cilat duhet
të mbahen në mbrojtje dhe të ruhen nga
zhvillimet urbane dhe rurale.
“Rajoni metropolitan Tiranë-Durrës” - i
referohet zonës së marrë në studim, për të
cilën hartohet ky plan. Ky territor paraqitet
si një zonë funkionale urbane dhe rurale që
kapërcen kufijtë administrativ të disa bashkive.
Në vijim, në tekst referohet edhe si rajoni
Tiranë-Durrës.
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Konteksti ligjor
Plani i Integruar Ndërsektorial për zonën
Tiranë-Durrës hartohet në bazë të ligjit
107/2014, datë 31.07.2014, “Për Planifikimin
dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar. Neni
17, pika 1, përcakton se Planet kombëtare
sektoriale hartohen nga ministritë me qëllim
zhvillimin strategjik të një ose më shumë
sektorëve të ndryshëm, sipas fushave të
kompetencës si siguria kombëtare, energjia,
industria, transporti, infrastruktura,turizmi,
zonat ekonomike, arsimi, sporti, trashëgimia
kulturore dhe natyrore, shëndetësia, bujqësia
dhe ujërat.
Në këtë kuadër, Plani i Përgjithshëm Kombëtar
ka identifikuar zonën Tiranë-Durrës si një
ndër hapësirat më të rëndësishme ekonomike
në vend dhe në rajonin e Ballkanit. Për të
garantuar një zhvillim të qëndrueshëm
territorial dhe urban të kësaj zone, Ministria
e Zhvillimit Urban, në bashkëpunim me
Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të
Territorit, ndërmori nismën për hartimin e
Planit të Integruar Ndërsektorial për zonën
Tiranë-Durrës. Nisur prej tipareve komplekse
që shfaq ekonomia urbane dhe morfologjia e
territorit, si dhe duke marrë parasysh sfidat e
shumta dhe veprimet që duhen harmonizuar
në të, plani është përcaktuar si ndërsektorial
dhe i integruar.
Bazuar në legjislacionin në fuqi, dokumenti
i planifikimit përbëhet nga tri pjesë të
rendësishme: Strategjia e Zhvillimit të
Territorit, Politikat dhe Rregullorja. PINs për
zonën Tiranë-Durrës shoqërohet edhe me
studimin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor, i cili
do të sigurojë shmangien dhe minimizimin
e ndikimeve negative në territor. Procesi i
hartimit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor është
bazuar në një analizë të thelluar të zhvillimeve
territoriale, ekonomike, sociale dhe mjedisore
të zonës Tiranë-Durrës, e cila është paraqitur
në një dokument të veçantë që i ka paraprirë
planit.
Legjislacioni në fuqi shtron detyrimin për
këshillim dhe bashkërendim gjatë procesit
të hartimit të dokumentit të planifikimit.

16

Autoriteti përgjegjës për hartimin e dokumentit
të planifikimit duhet të sigurojë një proces
dialogu, bashkëpunimi dhe bashkërendimi
horizontal e vertikal me të gjitha autoritetet
e planifikimit, si dhe me palët e interesuara.
Autoriteti përgjegjës duhet të organizojë një
ose më shumë seanca takimi publik dhe
këshillimi përpara çdo vendimmarrjeje që ka
lidhje me planifikimin; dhe mund t’i përsërisë
ato, sipas nevojës, me qëllim informimin e
plotë të palëve të interesuara dhe zgjidhjen e
konflikteve.
MZHU, në bashkëpunim me AKPT-në, ka
organizuar një sërë takimesh dhe konsultash,
fillimisht me institucione të ndryshme
shtetërore, si ministri dhe agjenci të linjës,
dhe më pas me institucione të arsimit të lartë,
ku janë kryer konsultime me universitetet
dhe fakultetet e specializuara në fusha të tilla
si ekonomia, historia, gjeografia, gjeologjia
etj., për të përforcuar më tej karakterin
ndërsektorial të planit për rajonin metropolitan
Tiranë-Durrës. Pjesë integrale e konsultimit
ka qenë edhe publiku i gjerë së bashku me
grupimet e interesit, me të cilët janë zhvilluar
disa takime tematike. Shtojca 1 e këtij botimi
pasqyron disa prej takimeve konsultative të
procesit të hartimit të Planit të Integruar
Ndërsektorial për zonën Tiranë-Durrës.

Struktura e dokumentit
Dokumenti i Planit të Integruar Ndërsektorial për zonën Tiranë-Durrës është
strukturuar në shtatë kapituj kryesorë.

Kapitulli I
Paraqet hyrjen e dokumentit, duke prezantuar ndërlidhjen dhe marrëdhënien e PINs
Tiranë-Durrës me dy planet e tjera të rëndësisë kombëtare si Plani i Përgjithshëm
Kombëtar dhe PINs Bregdeti. Gjithashtu, në këtë pjesë parashtrohen kërkesat ligjore
për hartimin e planit, si dhe mënyra e qeverisjes së tij.

Kapitulli II
Përmban analizën SWOT dhe përcaktimet për pesë sistemet territoriale bazë, si
Sistemi Urban, Bujqësor, Natyror, Ujor dhe Infrastrukturor. Ky kapitull parashtron
përfundimet kryesore të arritura nga analiza e thelluar, të cilat më pas shërbejnë si
bazë për hartimin e skenarëve të zhvillimit dhe vizionit.

Kapitulli III
Prezanton vizionin, strategjinë dhe objektivat për zhvillimin e rajonit metropolitan
Tiranë-Durrës.

Kapitulli IV
Shtjellon politikat sektoriale, të trajtuara të ndërlidhura dhe si komplementare
të njëra-tjetrës, të cilat shërbejnë për të zbërthyer katër objektivat strategjikë në
projekte konkrete sektoriale. Ato ndahen në politika të zhvillimit ekonomik, urban,
rural, të infrastrukturës së transportit dhe mjedisore.

Kapitulli V
Liston projektet strategjike në zbatim të politikave sektoriale të planit, të organizuara
sipas të njëjtës strukturë, si dhe detajon planin e veprimit për zbatimin e projekteve
sipas një sekuence kohore.

Kapitulli VI
Përmban rregulloren për përdorimin e territorit, e cila jep udhëzime për institucionet
e nivelit qendror dhe lokal mbi mënyrat e mbrojtjes dhe zhvillimit të territorit.

Kapitulli VII
Shtjellon mënyrën sesi do të monitorohet zbatimi i planit dhe i projekteve strategjike
nëpërmjet indikatorëve specifikë, sipas fushave.
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Hyrje

Shqipëria është pjesë integrale e ekonomisë
së Ballkanit dhe të Mesdheut, një vend kyç në
zhvillimin e makro rajonit adriatiko-jonian dhe
një portë lidhëse midis lindjes dhe perëndimit.
Rajoni Tiranë-Durrës është një nga portat
strategjike për zhvillimin rajonal.
Pozicioni strategjik i këtij rajoni, me dalje
të gjerë në detin Adriatik dhe ndërlidhjet e
mira ndërkombëtare të ndikuara edhe nga
vendndodhja e aeroportit kryesor në vend,
ka ofruar mundësi të mëdha për zhvillim
ekonomik të shpejtë të zonës.
Gjithashtu, realizimi i aspiratës historike
të integrimit evropian do të thotë që rajoni
Tiranë-Durrës duhet të jetë i aftë të konkurrojë
si i barabartë me rajonet e tjera në Evropë.
Pra, nga njëra anë do të rriten mundësitë e
zhvillimit ekonomik, por nga ana tjetër do
të intensifikohet konkurrenca me rajonet e
tjera, çka do të kërkojë një përmirësim në
rritje të ekonomisë së zonës Tiranë-Durrës
që do të përbëjë edhe sfidën e radhës për të.
Konsiderohet sfidë pasi Tirana, si kryeqytet i
Shqipërisë dhe vendndodhja e institucioneve
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kryesore administrative, financiare dhe
arsimore, e popullsisë dhe bizneseve, ka qenë
që në gjenezat e ekonomisë fokusi i zhvillimit
të këtij rajoni dhe faktor tërheqës i aktiviteteve
private të tij. Ndërkohë, Durrësi, me shërbimet
e tij portuale dhe afërsinë me Tiranën, është
kthyer gjithashtu në një vendndodhje të
rëndësishme për biznesin dhe popullsinë.
Korridori rrugor, i cili lidh këto dy qendra
urbane, është kthyer në qendrën ekonomike
të vendit, fakt që dëshmohet nga fluksi i lartë
i lëvizshmërisë dhe pransë së bizneseve dhe
shërbimeve të ndryshme. Por, nëse avantazhi
konkurrues në shkallë kombëtare ka qenë
tejet i madh krahasuar me rajonet e tjera,
në nivel evropian ky avantazh rezulton më i
vogël, dhe si rrjedhojë është e nevojshme që të
krijohet një platformë territoriale mbi të cilën
të bazohet zhvillimi dhe rritja e konkurrencës
me rajonet përreth.
Në momentin që Shqipëria hyri në rrugën
e tranzicionit drejt ekonomisë së tregut,
kishte nivelin më të ulët të të ardhurave dhe
të zhvillimit të tregut në Evropë. Zhvillimi
ekonomik i vendit gjatë periudhës 25-vjeçare
pas rënies së komunizmit, bazuar në raportet

e komunitetit Europian, tregon për suksesin
e zhvillimit ekonomik, i cili renditet vetëm pas
Polonisë dhe Sllovenisë në vendet me ekonomi
në tranzicion.
Nga viti 1990 Shqipëria ka reduktuar
diferencën e PBB-së me vendet e tjera në
rajon. Gjithashtu, gjatë dy dekadave të fundit,
vendi ka pësuar ndryshime të rëndësishme
strukturore, ku vërehet kalimi nga një ekonomi
e bazuar në lëndët e para dhe industri e
bujqësi, në një ekonomi shumë të larmishme,
ku sektori i shërbimeve luan një rol kryesor.
Gjatë tri dekadave të fundit, Shqipëria ka parë
një kalim të rëndësishëm; nga një ekonomi e
izoluar dhe e centralizuar, drejt një ekonomie
të ndërlidhur në sistemin global me një
shpejtësi të madhe. Një ndër rajonet me rritjen
më të madhe në vend ka qenë pikërisht rajoni
Tiranë-Durrës. I favorizuar edhe nga pozita
gjeografike, prania e portit të Durrësit, më të
madhit në Shqipëri për transport pasagjerësh
dhe mallrash, dhe e aeroportit “Nënë Tereza”,
i cili ndodhet vetëm 20 km larg dy qyteteve
kryesore, si dhe e administratës qendrore në
Tiranë, ky rajon është një magnet për lëvizjen e
popullsisë dhe të bizneseve.
Ngjarjet kryesore gjatë 25 viteve të fundit që
kanë ndikuar në zhvillimin e rajonit, paraqitur
përmbledhtazi, janë:
• kolapsi i ekonomisë së centralizuar;
• rritja e shpejtë e popullsisë së rajonit, e
cila pothuajse është trefishuar si rrjedhojë e
lëvizjeve migruese nga veriu dhe jugu drejt
rajonit Tiranë-Durrës;
• zhvillim i shpejtë i industrisë së ndërtimit
dhe i shërbimeve si rrjedhojë e rritjes së
kërkesës;
• lindja e firmave private lokale në tregti,
bujqësi dhe prodhime të tjera si buka,
qumështi, përpunimi i produkteve të mishit
dhe shërbimet, si bare, restorante, transport;
• vendosja e sipërmarrjeve të huaja të vogla
dhe të mesme në këtë rajon;
• investimi në infrastrukturë, si përmirësimi i
autostradës Tiranë-Durrës, i cilësisë urbane
në qytetet kryesore, i shërbimit me ujë dhe
energji;
• hapja e sektorit privat të edukimit;
• hapja e sektorit privat të shëndetësisë.

PINs Tiranë-Durrës vjen si përgjigje e zhvillimit
social-ekonomik territorial në 25 vitet e
fundit dhe shërben si udhëzues për zhvillimin
ekonomik, social dhe mjedisor të rajonit, duke
nxitur ekonominë dhe përmirësuar mjedisin.
PINs Tiranë-Durrës synon të drejtojë
zhvillimin e territorit përmes një vizioni që do
të funksionojë si emërues i përbashkët për
njësitë e qeverisjes vendore (NJQV). Gjithashtu,
plani do të shërbejë si një udhëzues për NJQVtë, për koordinimin mes tyre të politikave,
projekteve dhe planeve të tyre vendore, si dhe
për koordinim e bashkërendim vertikal. Ky
plan do të jetë korniza e tyre referuese gjatë
procesit të hartimit të planeve të përgjithshme
vendore, por dhe të projekteve strategjike.
Plani synon të jetë edhe një garanci për
investitorët dhe bizneset e huaja, të cilët
kanë interes të përfshihen në zhvillimin e
mëtejshëm të rajonit metropolitan TiranëDurrës.

1.1 Profili ekonomik i
rajonit
Përmbledhje e profilit ekonomik në shkallë
kombëtare
Shqipëria, me sipërfaqe 28 748 km2 dhe
popullsi 2.9 milionë banorë, ka dendësi
mesatare 100 banorë/km2, ndërkohë që
mesatarja e BE-28 është 116.7 banorë/km2.
Prodhimi i brendshëm bruto në vitin 2015
vlerësohet 1 310 miliardë lekë, ndërsa në
valutë rreth 11.4 miliardë dollarë, ose rreth
9.5 miliardë euro. Të ardhurat nominale për
frymë janë 454 mijë lekë, 3 945 dollarë, 3 287
euro, ose rreth 12% e të ardhurave nominale
mesatare të BE-së. Të ardhurat për frymë, të
vlerësuara në kuadrin e fuqisë blerëse, janë
11 249 dollarë, ose rreth 30% e mesatares së
të ardhurave për frymë të BE-së. Specifikë
e strukturës së ekonomisë shqiptare është
pesha relativisht e lartë e bujqësisë, me rreth
22.6% e PBB-së, krahasuar me rreth 1.6% të
PBB-së në BE. Popullsia rurale në vendin tonë
është rreth 46% dhe të punësuarit në sektorin
tonë të bujqësisë janë rreth 41.7% të totalit.
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Gjatë viteve 1992-2009, Shqipëria ka pasur
rritje ekonomike relativisht të lartë 6-8% dhe
një nivel inflacioni të kontrolluar 2-4%.
Në vitin 2014, niveli mesatar i papunësisë
vlerësohet me 16.1% dhe i të rinjve me 29.2%.
Vlera e indeksit Gini të Shqipërisë është 29,
ndërsa e BE-së është 31. Emigracioni ka
qenë në nivele të larta dhe remitancat kanë
qenë një burim i rëndësishëm për konsumin
dhe investimin privat, duke variuar nga 22% e

NR

Treguesit

PBB-së në vitin 1992, në rreth 8.4% e PBB-së
në vitin 2014. Aktualisht, qeveria ka hartuar
strategjinë për një model të ri zhvillimi, i cili
synon të kalojë prej mbështetjes në konsum,
tek mbështetja për rritjen e eksporteve dhe e
aftësisë konkurruese.
Analiza e zhvillimit ekonomik e social të
Shqipërisë argumenton domosdoshmërinë
për reforma të thella strukturore, ku
planifikimi, menaxhimi dhe zhvillimi i territorit

Vlera më e vogël
dhe më e madhe

Nr. total i
vendeve

Viti

Shqipëria

Kroacia

Renditja Vlera Renditja Vlera

INDEKSET NDËRKOMBËTARE
I

Indeksi i zhvillimit njerëzor (HDI)1

0-1

188

2014

85

0.733

47

0.81

II

Indeksi i konkurrencës globale (GCI)2

1-7

140

2015

93

3.9

77

4.1

III

Indeksi i lirisë ekonomike3

1-100

178

2016

59

65.9

103

59.1

IV

Lehtësia e të bërit biznes4

1-100

189

2016

97

60.5

40

72.7

V

Indeksi për tërheqjen e
investimeve të huaja5

0-10

136

2015

71

5.31

-

-

VI

Indeksi i ekonomisë së dijes6

0 - 10

145

2012

82

4.53

39

7.29

VII

Indeksi i hapjes ekonomike
Tregtia - % e GDP7

Tabela 1.1 Krahasimi i ekonomive të Ballkanit Perëndimor – Indekset kryesore

hdr.undp.org
www.weforum.org
3
www.heritage.org
4
www.doingbusiness.org
5
www.globalopportunityindex.org
6
data.worldbank.org /Data Catalog
7
data.worldbank.org /Indicators
1
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2015

72.1

96

konsiderohen jetikë në përmbushjen e vizionit
dhe të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm
deri në vitin 2030. Sfidat e reformave
strukturore të Shqipërisë ilustrohen qartë
nëpërmjet tabelës krahasuese të indekseve
kryesorë ndërkombëtarë, ku Shqipëria
vendoset në kontekst me vendet e tjera të
Ballkanit (Tabela 1.1).

Shqipëria

Kroacia

nditja Vlera Renditja Vlera

Bosnie
Hercegovina

Serbia

Maqedonia

Kosova

Mal i Zi

Renditja Vlera

Renditja Vlera

Renditja Vlera

Renditja Vlera

Renditja Vlera

85

0.733

47

0.818

66

0.771

81

0.747

-

-

49

0.802

85

0.733

93

3.9

77

4.1

94

3.9

60

4.3

-

-

70

4.2

111

3.7

59

65.9

103

59.1

77

62.1

47

67.5

84

61.4

65

64.9

108

58.6

97

60.5

40

72.71

59

68.41

12

80.18

66

66.22

46

71.85

79

63.71

71

5.31

-

-

92

4.57

5.58

-

-

45

6

89

4.64

82

4.53

39

7.29

49

6.02

-

-

70

5.12

72.1

96

103.1

56
58

5.65
113.3

104.3

-
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Treguesit

Njësia

Viti

Shqipëria

%

2015

2.8

1.6

0.8

Dollarë

$ miliardë

2015

11.398

48.732

37.160

PBB, fuqi blerëse

$ miliardë

2015

32.500

92.432

97.394

Dollarë

$

2015

3 945

11 536

5 235

PBB për frymë, fuqi blerëse

$

2015

11 249

21 881

13 721

% ndaj BE-28 nominale

%

12

36

16

% ndaj BE-28 në fuqi blerëse

%

30

58

36

23

4

9

NR
I

III

VI

PBB për frymë

Struktura e PBB %

Bujqësia

% e PBB

2014

Turizmi

% e PBB

2014

Shërbime

% e PBB

2014

52

69

61

Industria prodhuese

% e PBB

2014

5

15

-

% e totalit të
forcave të punës

2014

16.1

16.7

22.2

% e totalit të forcave
të punës 15-24 vjec

2014

29.2

45.9

49.5

Niveli i papunësisë

Totali
Të rinjtë

Tabela 1.2 Treguesit ekonomikë të Shqipërisë krahasuar me vendet e Ballkanit dhe të BE8

8

World Development Indicators, data.worldbank.org/indicator
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Serbia

PBB

Rritja e PBB

II

Kroacia

M

Serbia

Maqedonia

Kosova

Mal i Zi

Bashkimi
Evropian

1.6

0.8

3.7

3.9

3.2

2.2

48.732

37.160

10.086

6.400

3.987

16 311.897

92.432

97.394

28.907

17.538

9.624

19 298.494

11 536

5 235

4 853

3 562

6 406

32 005

21 881

13 721

13 908

9 759

15 464

37 865

36

16

15

11

20

100

58

36

37

26

41

100

4

9

12

14

10

1.7

69

61

63

66

72

74

15

-

12

13

5

16

16.7

22.2

27.9

-

19.1

10.2

45.9

49.5

50.8

-

39.5

25.1

Kroacia
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Indeksi i Konkurrueshmërisë Globale

(nga 140)

Renditja

Rezultati

IKG 2015-2016

93

3.9

IKG 2014-2015 (nga 144)

97

3.8

IKG 2013-2014 (nga 148)

95

3.8

IKG 2012-2013 (nga 144)

89

3.9

Kushtet themelore (40%)

87

4.3

Shtylla e parë: Institucionet

84

3.7

Shtylla e dytë: Infrastruktura

88

3.6

Shtylla e tretë: Mjedisi makroekonomik

118

4.0

Shtylla e katërt: Shëndetësia dhe arsimi bazë

52

6.0

Përmirësues të efikasitetit (50%)

89

3.8

Shtylla e pestë: Arsimi i lartë dhe trajnime

47

4.7

Shtylla e gjashtë: Efikasiteti i tregut të mallrave

63

4.3

Shtylla e shtatë: Efikasiteti i tregut të punës

97

4.0

Shtylla e tetë: Zhvillimi i tregut financiar

118

3.2

Shtylla e nëntë: Gatishmëria teknologjike

89

3.4

Shtylla e dhjetë: Madhësia e tregut

104

3.0

Faktorët e inovacionit dhe sofistikimit (10%)

115

3.2

Shtylla e njëmbëdhjetë: Sofistikimi i biznesit

95

3.7

Shtylla e dymbëdhjetë: Inovacioni

118

2.8

Fazat e zhvillimit

(1-7)

1

Tranzicion
1-2

Ekonomi të
nxitura nga
faktorët bazë

Institucionet
7

Inovacioni

2

Tranzicion
2-3

3

Ekonomi të
nxitura nga
inovacioni

Ekonomi të
nxitura nga
efikasiteti

Infrastruktura

6
5
Sofistikimi
i biznesit

4

Mjedisi
makroekonomik

3
2
1

Madhësia
e tregut

Gatishmëria
teknologjike

Shqipëria
Vendet evropiane
në zhvillim

Arsimi i lartë
dhe trajnime

Zhvillimi i
tregut financiar

Efikasiteti i
tregut të mallrave
Efikasiteti i
tregut të punës

Figura 1.1 Indeksi i konkurrueshmërisë globale9
9

The global competitiveness report 2015-2016, World Economic Forum
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Shëndetësia
dhe arsimi bazë

Profili ekonomik i rajonit metropolitan
Tiranë-Durrës
Rajoni përfshin 8.4% të territorit dhe
strehon 37% të popullsisë së vendit. Është
rajoni me dendësinë më të lartë në vend,
443 banorë/km2 krahasuar me 101 banorë/
km2 që është mesatarja e vendit. Sipas
projeksioneve demografike, në vitin 2031
dendësia e popullsisë në rajon do të jetë 532%
e mesatares së vendit, ose 515 banorë/km2
krahasuar me 97 banorë/km2 që pritet të jetë
mesatarja e dendësisë së popullsisë së vendit.
Shifrat e prezantuara janë bazuar në densitetet
e popullsisë sipas INSTAT dhe sipas analizave
të PINs Tiranë-Durrës.
Popullsia e rajonit Tiranë-Durrës deri në
vitin 2031 përllogaritet të rritet me 211 560
banorë. Kjo rritje do të jetë kryesisht në
Tiranë me rreth 201 mijë banorë, ose 26.4%
më tepër se popullsia e matur në vitin 2011.
Ndërsa në Durrës rritja do të jetë me rreth
10 mijë banorë, ose 3.7% më shumë se
popullsia e matur në vitin 2011. Ky trend dikton
domosdoshmërinë për studime të thelluara
për planifikimin dhe zhvillimin e territorit
në shërbim të lehtësimit dhe të nxitjes së
aktivitetit ekonomik, në harmoni me parimet
dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm
2030.
Rajoni Tiranë-Durrës prodhon 48% të PBB-së
dhe përfaqëson rajonin me të ardhurat më
të larta për frymë, të cilat janë 1.32 herë më
shumë se mesatarja e vendit. Ndërkohë që të
ardhurat për frymë të Tiranës janë 1.41 herë
më të larta se mesatarja e vendit.
Struktura e vlerës së shtuar bruto (VSHB)
tregon se rajoni Tiranë-Durrës jep 71.8% të
VSHB-së së transportit, 66% të turizmit, 64.9%
të postë-telekomunikacionit dhe 62.5% të
ndërtimit. Kjo strukturë ekonomike identifikon
prioritetet aktuale dhe potencialet për të
ardhmen, sidomos në sektorët e TIK, të cilët
do të mbështesin ristrukturimin ekonomik të
rajonit drejt bizneseve inovative.
Kapitali social në rajonin Tiranë-Durrës
përbën një potencial avantazhues, që mund
të mbështesë ristrukturimin e ekonomisë së
rajonit dhe mund të kthehet në nxitës kryesor

të rritjes së produktivitetit të ekonomisë
kombëtare. Në këtë rajon janë përqendruar
mbi 75% të institucioneve të arsimit të lartë,
të qendrave kërkimore shkencore dhe të
organizatave jofitimprurëse.
Struktura e punëkërkuesve në rajonin TiranëDurrës tregon një shkallë të lartë të individëve
me arsim të lartë, çka nënkupton se kërkohet
një përshtatje më efikase e ofertës së tregut
të punës dhe e kërkesave të tij. Ambicia për ta
bërë këtë rajon nyje të teknologjive inovative,
si dhe shkalla në rritje e aplikimit të këtyre
teknologjive nga institucionet publike dhe
kompanitë private, dikton reforma strukturore
në krahun e ofertës. Ky rajon ka kapitalin
social më të përshtatshëm për të mbështetur
këtë ndryshim strukturor, pa të cilin ekonomia
kombëtare nuk mund të bëhet konkurruese.
Edhe pse është një nga rajonet më të
zhvilluara të vendit, zona Tiranë-Durrës
përballet me sfidat sociale të varfërisë. Më
konkretisht, varfëria e familjeve të reja dhe e
atyre me shumë fëmijë është më e madhe se
mesatarja kombëtare. Treguesit përkeqësohen
në zonën e Durrësit. Planet vendore të
zhvillimit të territorit dhe ato ekonomikosociale duhet të synojnë uljen e varfërisë
dhe zbutjen e disniveleve brenda territorit që
mbulojnë.
Potencialet e zhvillimit të rajonit metropolitan
Tiranë-Durrës janë të mëdha, si për shkak
të rëndësisë së rajonit si kryeqendra e
institucioneve publike dhe biznesit privat,
ashtu edhe për lidhjen që ka me korridoret
e zhvillimit ekonomik dhe mundësinë e
integrimit me korridoret pan-evropiane.
Në këtë rajon janë përqendruar mbi 80%
të ndërmarrjeve me kapital të huaj, të
cilat mund të shërbejnë në thithjen e më
shumë investimeve të huaja në sektorët
më produktivë të ekonomisë. Këtu operojnë
rreth 65% e kompanive, të cilat kanë mbi
50 punonjës. Planifikimi dhe zhvillimi i
territorit, planet sektoriale dhe vendore të
zhvillimit të qëndrueshëm dhe sidomos
projektet që synojnë integrimin me korridoret
ndërkombëtare të zhvillimit janë, instrumente
thelbësore për ta kthyer rajonin TiranëDurrës në një kryeqendër ekonomike jo vetëm
kombëtare.
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Qarqet

Sipërfaqja (km2)

Popullsia (banorë)

Dendësia

Absolute

Përqindje
ndaj totalit

Absolute

Përqindje
ndaj totalit

Absolute

2 418

8.4%

1 070 356

37.0%

442.7

Durrës

766

2.7%

275 698

9.5%

359.9

Tiranë

1 652

5.7%

794 658

27.5%

481.0

Shqipëria

28 748

100.0%

2 894 476

100.0%

100.7

Tiranë-Durrës

Tabela 1.3 Të dhëna mbi sipërfaqen, popullsinë (2014) dhe projeksionin për 203110

Projeksioni i popullsisë
2031 (banorë)

Qarqet
Tiranë-Durrës
2011
1 033 344
Tiranë-Durrës Durrës

Përqindje

Dendësia e popullsisë
2031 (banorë/km2)

Absolute

Totali
ndaj totalit

Absolute

1 244 904
2016

2021 44.7%

2026 514.85 2031

Përqindje
ndaj mesatares
531.98
2011

279
796
1 108
105

10.1% 1 212 303365.27
1 167 091
1 244 904

377.42
520 291

Durrës

Tiranë269 784

275965
017108

34.7% 279 954 584.21279 796
278 305

603.65
134 370

Tiranë

763 560
Shqipëria

833
088309
2 782

888 786
100.0% 932 349 96.78965 108

385 921

Shqipëria

2 907 362

2 888 996

2 863 311

2 827 569

2 782 309

1 451 690

Tabela 1.4 Projeksioni i popullsisë deri në 203111

Bujqësia dhe
Peshkimi

Industria

Industria
Nxjerrëse

Industria
Përpunuese

Ndërtimi

Tiranë-Durrës

39 520

58 240

7 833

50 331

94 813

Durrës

19 010

16 289

1 386

14 941

9 724

Tiranë

20 510

41 951

6 447

35 391

85 089

Shqipëria

250 126

153 668

60 195

93 473

151 793

Qarqet

Tabela 1.5 Struktura e VSHB të rajonit sipas sektorëve ekonomikë, 2012 (në Milion lekë)12

INSTAT, Vjetari statistikor rajonal 2015
INSTAT, Vjetari statistikor rajonal 2015
12
INSTAT, Vjetari statistikor 2011-2015
10
11
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(banorë)

Tiranë

1 652

5.7%

794 658

27.5%

481.0

Shqipëria

28 748

100.0%

2 894 476

100.0%

100.7

Dendësia (banorë/km2)

Projeksioni i popullsisë
2031 (banorë)

477.7%

Dendësia e popullsisë
2031 (banorë/km2)

Absolute

Përqindje
ndaj totalit

Absolute

Përqindje
ndaj mesatares

1 244 904

44.7%

514.85

531.98

Durrës
357.4%

279 796

10.1%

365.27

377.42

481.0

Tiranë477.7%

965 108

34.7%

584.21

603.65

100.7

Shqipëria

2 782 309

100.0%

96.78

Përqindje
ndaj totalit

Absolute

Përqindje
ndaj mesatares

37.0%

442.7

Tiranë-Durrës
439.6%

9.5%

359.9

27.5%
100.0%

ndësia e popullsisë
31 (banorë/km2)

olute

Përqindje
ndaj mesatares

4.85 2031

531.98
2011

1 244 904
5.27

Femra

Diferenca

% e ndryshimit

2016

2021

2026

2031

2031-2011

(2031-2011)/2011

520 291
377.42

553 520

582 060

605 695

623 026

211 560

20.5

4.21279 796

603.65
134 370

134 462

135 793

135 793

135 596

10 012

3.7

6.78965 108

385 921

419 058

446 941

469 902

487 430

201 548

26.4

1 451 690

1 423 372

1 405 910

1 390 550

1 369 680

-125 053

(4.3)

2 782 309

Posta dhe
Shërbime VSHB me
Telekomunitë tjera çmime bazë
kacioni

Ndërtimi

Shërbimet

Tregti,
Hotele dhe
Restorante

50 331

94 813

366 686

95 330

54 093

30 547

189 375

555 989

14 941

9 724

68 903

16 367

29 121

2 683

28 955

114 434

35 391

85 089

297 783

78 963

24 972

27 864

160 419

441 555

93 473

151 793

599 160

143 570

75 369

47 068

333 153

1 154 747

ndustria
ërpunuese

Transport
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Qarqet

Bujqësia dhe
Peshkimi

Industria

Industria
Nxjerrëse

Industria
Përpunuese

Ndërtimi

Tiranë-Durrës

15.8%

37.9%

13.0%

53.8%

62.5%

Durrës

7.6%

10.6%

2.3%

16.0%

6.4%

Tiranë

8.2%

27.3%

10.7%

37.9%

56.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Shqipëria

Tabela 1.6 Struktura e VSHB të rajonit sipas sektorëve ekonomikë, 2012 (në %)13

Të punësuar
në sektorin
publik

Të punësuar
në sektorin
jo bujqësor

Të punësuar
në sektorin
bujqësor privat

Të papunë
në terma
afatgjatë

Paga mesatare
bruto në
sektorin publik

Tiranë-Durrës

71 144

211 360

56 860

18 626

54 740

Durrës

11 700

38 000

32 820

3 872

52 513

Tiranë

59 444

173 360

24 040

14 754

56 966

Shqipëria

163 885

318 571

442 883

82 133

53 025

43

66

13

23

103

Qarqet

% e T-D

Tabela 1.7 Punësimi sipas sektorëve në rajon, 2014 13

Qarqet

Treguesit e varfërisë (%)
Përqindja

Hendeku

Ashpërsia

Tiranë-Durrës

15.21

3.19

1.05

Durrës

16.50

3.63

1.27

Tiranë

13.92

2.74

0.82

Shqipëria

14.31

2.96

0.97

Tabela 1.9 Treguesit e varfërisë në rajon, 2012 (%)13

13

INSTAT, Vjetari statistikor rajonal 2015
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Posta dhe
Shërbime VSHB me
Telekomunitë tjera çmime bazë
kacioni

Ndërtimi

Shërbimet

Tregti,
Hotele dhe
Restorante

Transport

53.8%

62.5%

61.2%

66.4%

71.8%

64.9%

56.8%

48.1%

16.0%

6.4%

11.5%

11.4%

38.6%

5.7%

8.7%

9.9%

37.9%

56.1%

49.7%

55.0%

33.1%

59.2%

48.2%

38.2%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100%

ndustria
ërpunuese

Qarqet

Totali

Femra

Të rinj
15-24

Tiranë-Durrës

31 409

16 879

Durrës

9 734

Tiranë
Shqipëria
% e T-D

Niveli arsimor
Fillore

E mesme e
përgjithshme

E mesme e
profesionale

E lartë

5 104

17 974

7 359

3 745

2 330

4 650

1 590

5 386

2 590

1 021

737

21 675

12 229

3 514

12 589

4 769

2 724

1 594

141 998

72 467

22 282

76 929

39 299

17 627

8 143

22.12

23.29

22.91

23.36

18.72

21.25

28.62

Tabela 1.8 Punëkërkues të papunë të regjistruar dhe arsimi përkatës, 2014 13

Asnjë fëmijë

Një fëmijë

Dy fëmijë

Tre ose më
shumë fëmijë

Tiranë-Durrës

3.7%

16.5%

17.0%

34.5%

Durrës

1.7%

18.0%

21.7%

33.9%

Tiranë

5.7%

15.0%

12.3%

35.0%

Shqipëria

4.5%

12.4%

15.6%

33.1%

Qarqet

Tabela 1.10 Popullsia në varfëri sipas numrit të fëmijëve që kanë në varësi, 2012 (%)13

13

INSTAT, Vjetari statistikor rajonal 2015
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Profili i konkurrencës rajonale: Metropoli Tiranë-Durrës në kontekstin e Ballkanit

AKSESIBILITETI
TIRANË-DURRËS

SHËRBIME

AJËR

ARSIMI

RRUGË

SHËNDETËSIA

DET

QEVERISJA

HEKURUDHË

EKONOMIA

AGRIKULTURË
DURRËS

DETI
ADRIATIK

>50%
e GDP
kombëtare

BREZI I TIRANË
ZONA GJELBËR
EKONOMIKE

14.3% NDËRTIMI
9.7% INDUSTRI
20.7% AGRIKULTURË & PESHKIM
8.9% TRANSPORT
46.4% TREGTI & SHËRBIME

AKSESIBILITETI
BEOGRAD

SHËRBIME

AJËR

ARSIMI

RRUGË

SHËNDETËSIA

DET

QEVERISJA

HEKURUDHË
PAPUNËSIA
15.9%

EKONOMIA

40%
e GDP
kombëtare
BEOGRAD
AGRIKULTURË

6.3% TELEKOMUNIKACION
9.3% NDËRTIM
13.7% IND. PËRPUNUESE
3.5% TURIZËM
40.3% TREGTI
16.7% INDUSTRI
10.2% TË TJERA

Figura 1.2 Krahasimi i rajonit metropolitan Tiranë-Durrës me Beogradin
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AKSESIBILITETI

SHËRBIME

AJËR

PRISHTINA

ARSIMI

RRUGË

SHËNDETËSIA

DET

QEVERISJA

HEKURUDHË

EKONOMIA

NATYRË
AGRIKULTURË

PRISHTINA

1% AGRIKULTURË
7% INDUSTRI
5% NDËRTIM
8% PASURI E PATUNDSHME
9% TË TJERA
54% TREGTI DHE SHËRBIME

AKSESIBILITETI

SHËRBIME

AJËR

SHKUP

ARSIMI

RRUGË

SHËNDETËSIA

DET

QEVERISJA

HEKURUDHË

EKONOMIA

SHKUP
AGRIKULTURË

NATYRË

42.4%
e GDP
kombëtare
11.1% AGRIKULTURË
6.81% NDËRTIM
15.1% IND. PRODHUESE
5.7% TRANSPORT & TELEKOM.
32.32% SHËRBIME
19.2% TREGTI
8.95% TË TJERA

Figura 1.3 Krahasimi i rajonit metropolitan Tiranë-Durrës me Prishtinën dhe Shkupin
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AKSESIBILITETI

SHËRBIME

AJËR

SARAJEVË

ARSIMI

RRUGË

SHËNDETËSIA

DET

QEVERISJA

HEKURUDHË

EKONOMIA

AGRIKULTURË SARAJEVË

32.8%
e GDP
kombëtare

NATYRË

14% TRANSPORT
15% IND. PËRPUNUESE
30% FINANCË DHE NDËRTIM
40% TREGTI

AKSESIBILITETI

SHËRBIME

AJËR

ZAGREB

ARSIMI

RRUGË

SHËNDETËSIA

DET

QEVERISJA

HEKURUDHË
PAPUNËSIA
17.1%

EKONOMIA

AGRIKULTURË

ZAGREB

NATYRË

33%
e GDP
kombëtare
6.5% AGRIKULTURË & PESHKIM
34.6% INDUSTRI
58.9% TREGTI DHE SHËRBIME

Figura 1.4 Krahasimi i rajonit metropolitan Tiranë-Durrës me Sarajevën dhe Zagrebin
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AKSESIBILITETI
AJËR

LJUBIANA

RRUGË
DET

SHËRBIME
ARSIMI
SHËNDETËSIA
QEVERISJA

HEKURUDHË

EKONOMIA

AGRIKULTURË LJUBIANA

NATYRË

6% TELEKOMUNIKACION
6% IND. PRODHUESE
8% NDËRTIM
15% TREGTI
31% SHËRBIME
34% TË TJERA

Figura 1.5 Krahasimi i rajonit metropolitan Tiranë-Durrës me Ljubianën
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1.2 Ndërthurja e planeve
kombëtare
Bazuar në ligjin 107/2014 “Për planifikimin
dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, si dhe
aktet nënligjore në zbatim të tij, instrumentet
kombëtare të planifikimit janë: Plani i
Përgjithshëm Kombëtar, si instrumenti më i
lartë i planifikimit, planet kombëtare sektoriale
dhe planet e detajuara për zona të rëndësisë
kombëtare. Në këtë kontekst, Ministria e
Zhvillimit Urban, si ministria përgjegjëse
për planifikimin dhe zhvillimin e territorit,
ndërmori nismën për hartimin e tri planeve
kombëtare: Plani i Përgjithshëm Kombëtar,
Plani i Integruar Ndërsektorial për Brezin
Bregdetar dhe Plani i Integruar Ndërsektorial
për zonën Tiranë-Durrës. Nismat dhe puna
për hartimin e këtyre dokumenteve janë kryer
paralelisht dhe duke u koordinuar. Hartimi
paralelisht i këtyre tri planeve bën të mundur
harmonizimin e politikave dhe detajimin e tyre
të mëtejshëm nga niveli kombëtar i PPK-së
në nivelin e rajoneve, si bregdeti dhe rajoni
Tiranë-Durrës.

Plani i Përgjithshëm Kombëtar
Plani i Përgjithshëm Kombëtar është
instrumenti më i lartë në hierarkinë e
planifikimit të territorit. Si i tillë, ai është
baza për koordinimin dhe bashkërendimin e
politikave dhe planeve kombëtare sektoriale,
duke u dhënë atyre një perspektivë territoriale.
PPK-ja është korniza orientuese e zhvillimeve
në territor me përcaktime për një periudhë
15-vjeçare. Ai është një platformë mbi të
cilën harmonizohen interesat ekonomike
me interesa të tjera si kohezioni territorial,
mbrojtja mjedisore dhe trashëgimia kulturore
e historike.
Ndër përcaktimet më të rëndësishme të PPKsë janë hierarkia e qendrave urbane dhe polet
e zhvillimit, të cilët do të shërbejnë si motorët
ekonomikë të vendit. Një ndër këto pole është
edhe rajoni metropolitan Tiranë-Durrës.

Plani i Integruar Ndërsektorial për
Bregdetin (PINs Bregdeti)
Plani i Integruar Ndërsektorial për Bregdetin
ka si qëllim të përcaktojë drejtimet kryesore
të zhvillimit të brezit bregdetar, për të zbutur
efektet negative që ka sjellë zhvillimi spontan
dhe i pakontrolluar në atë territor, si dhe
për të drejtuar zhvillimin e qëndrueshëm të
aseteve të tij gjatë 15 viteve të ardhshëm.
PINs Bregdeti garanton integrimin e politikave
territoriale në kuadër të programit qeverisës
për transformimin e brezit në një faktor me
ndikim në ekonomi dhe për stimulimin e
konkurrueshmërisë së tij në raport me rajonet
e tjera të ngjashme bregdetare. Ky plan do të
drejtojë zhvillimin e brezit, por duke garantuar
mbi të gjitha mbrojtje më të fortë të mjedisit,
natyrës, peizazhit dhe aseteve të rajonit
bregdetar.

Planet dhe strategjitë sektoriale
Në kuadër të hartimit të PINs Tiranë-Durrës,
janë konsultuar të gjitha strategjitë sektoriale
të hartuara nga ministritë e linjës, të cilat
kanë ndikim mbi këtë zonë. Në këtë kontekst
janë marrë në konsideratë draft Strategjia
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 20152020, draft Strategjia Kombëtare e Zhvillimit
të Turizmit 2014-2020, Strategjia e Transportit,
Strategjia e Zhvillimit Ekonomik, Strategjia e
Mjedisit, e Energjetikës etj.14

Ndërkohë, edhe pse një pjesë e strategjive sektoriale ishin ende në proces hartimi në kohën kur u punua PINs TiranëDurrës, grupi i punës zhvilloi takime të vazhdueshme me stafet e ministrive përkatëse në mënyrë që politikat sektoriale të
pasqyroheshin sa më mirë në plan.
14
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PPK
Plani i Përgjithshëm Kombëtar

PINs Tiranë-Durrës

PINs Bregdeti

Plan i Integruar Ndërsektorial

Plan i Integruar Ndërsektorial

Strategji zhvillimi

Strategji zhvillimi
Qarku Durrës

Qarku Tiranë

PPV Tiranë

PPV Durrës

PPV Kamëz

PPV Shijak

PPV Vorë

PPV Krujë

Figura 1.6 Hierarkia e planeve të territorit

37

1.3 Koordinimi i planit
Pas viteve 1990, Shqipëria ka kryer disa hapa
të rëndësishëm për sa i përket decentralizimit,
si në kontekstin politik, ashtu edhe në atë
administrativ. Ky proces cilësohet si një ndër
reformat e para më të rëndësishme të shtetit
të ri demokratik. Pas decentralizimit politik,
që vlerësohet se është përmbyllur me sukses,
periudha që vijon përkon me decentralizimin
fiskal. Një ndër nismat kryesore të kësaj
periudhe është ligji nr. 8652, datë 31.07.2000,
“Për organizimin dhe funksionimin e
qeverisjes vendore”, i ndryshuar, i cili e
përcaktoi planifikimin e territorit së bashku
me kontrollin e zhvillimit, si funksion të vetë
bashkive dhe komunave.
Deri më korrik 2015, territori administrohej
nga 369 komuna dhe bashki, NJQV të nivelit të
parë dhe nga 12 qarqe, NJQV të nivelit të dytë.
Shumë prej komunave dhe bashkive, si
rrjedhojë e numrit të vogël të popullsisë,
pasojë e migrimit të brendshëm, nuk
arrinin të krijonin ekonominë e shkallës të
nevojshme për të mbledhur financat e duhura
për mirëqeverisjen e territorit të tyre. Roli i
paqartë i qarkut ndikoi gjithashtu në krijimin e
kushteve të pafavorshme, madje kaotike, për
zhvillimin e territorit, si dhe në një zhvillim
monocentrik të tij.
Me ndryshimin e drejtimit politik të vitit 2013,
një ndër reformat kryesore të ndërmarra lidhet
ngushtë me çështjen e qeverisjes së territorit,
ose siç njihet ndryshe, reformën territoriale.
Planifikimi i territorit ndikohet drejtpërdrejtë
nga kjo reformë, jo vetëm për sa i përket
aspektit administrativ, por edhe konceptimit
dhe përqasjes territoriale që duhet të kenë
planet kombëtare e vendore.
Natyrshëm, planifikimi në nivel kombëtar
ka më shumë karakteristika të një kuadri
politikash për zhvillimin e territorit, ndërkohë
që ai vendor fokusohet më tepër në përdorimin
e tokës. Shtresa e re e planeve ndërsektoriale
për zonën Tiranë-Durrës dhe brezin bregdetar
ka një përqasje më strategjike. Politikat
kombëtare zbërthehen në dokumente
strategjikë, duke ofruar në këtë mënyrë

38

instrumentin e munguar që duhet të kryejë
harmonizimin e dy niveleve. Hartimi i PINs
Tiranë-Durrës shërben si një praktikë e mirë,
një shembull për t’u ndjekur në hartimin e
planeve të tjera për rajone planifikimi.
Plani i Integruar Ndërsektorial për zonën
Tiranë-Durrës përfshin territorin e disa
bashkive si: Tirana, Durrësi, Kamza, Vora,
Shijaku dhe Kruja.
Në këtë plan, i cili do të shërbejë si bazë për
hartimin e planeve vendore, trajtohen aspekte
strategjike që do të lehtësojnë koordinimin
ndërvendor. Bashkitë do të duhet të detajojnë
më tej, gjatë hartimit të planeve vendore, të
gjitha politikat dhe detyrimet respektive që
rrjedhin nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar
dhe Plani i Integruar Ndërsektorial për zonën
Tiranë-Durrës.

MZHU / AKPT

QEVERIA QENDRORE

MINISTRITË E LINJËS
AGJENCIA PËR
ZHVILLIM RAJONAL 2

QEVERIA RAJONALE

QARKU TIRANË
QARKU DURRËS

QEVERIA VENDORE
TIRANË
VORË

DURRËS

SHIJAK

KRUJË

KAMËZ
Figura 1.7 Koordinimi i planit

Thumanë

Ishëm

Cudhi
Krujë

Bubq

Fushë Krujë
Nikël

Sukth
Manëz

Prezë

Vorë

Bërxullë

Maminas

Durrës
Durrës

Zall Bastar

Zall Herr

Katund i Ri

Vorë

Xhafzotaj

Kamëz

Kamëz

Paskuqan

Kashar

Shijak

Shëngjergj

Tiranë

Shijak

Tiranë

Gjepalaj

Rrashbull

Dajt
Farkë

Vaqarr

Ndroq

Petrelë
Bërzhitë
Pezë
Kërrabë

Kufi administrativ të NjQV-Bashki
që preken nga plani

Baldushk

Kufi administrativ të NjQV-Komunë
Kufi i rajonit të planifikimit dhe njësitë
për të cilat hartohet PINs Tiranë-Durrës

Harta 1.1 Zonat që preken nga PINs Tiranë- Durrës
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2.5 Skenarët e zhvillimit të territorit

2.1 Analiza SWOT
Hartimit të PINs Tiranë-Durrës i ka paraprirë
analiza e thelluar e territorit. Vlerësimet
kryesore të kësaj analize paraqiten në formën
e një strukture SWOT në këtë dokument. Prej
analizës territoriale, sipas udhëzimeve të
VKM nr. 671, datë 29.07.2015, “Për miratimin
e Rregullores së Planifikimit të Territorit”,
është bërë ndarja e territorit sipas përkatësisë

në pesë sisteme territoriale bazë: urban,
infrastrukturor, bujqësor, natyror dhe ujor.
Hartimit të vizionit i ka paraprirë ndërtimi i
tri skenarëve për zhvillimin territorial. Këto
skenarë shoqërohen me një përfundim të
qartë mbi ndikimet pozitive dhe negative të
mundësive të zhvillimit. Për pasojë, vetë vizioni
i dakordësuar vjen natyrshëm i përbërë nga
alternativat më të mira dhe me më pak ndikim
negativ në territor dhe zhvillimin e tij.

S Përparësi
- mbizotërimi i popullsisë urbane;
- kapital njerëzor i lartë;
- akse kombëtare rrugore që shërbejnë si akse ekonomike;
- shumëllojshmëri në zhvillim urban;
- përqendrimi më i lartë i aktivitetit ekonomik në vend;
- numri i lartë i të rinjve që shkollohen;
- numër i lartë universitetesh dhe qendrash laboratorike e kërkimore;
- punësim i stafit profesional: “brain gain” nga rajonet e tjera;
- prani modalitetesh të ndryshme të transportit (rrugor, detar, ajror, hekurudhor);
- kryqëzimi i akseve dhe i korridoreve të rëndësisë ndërkombëtare (veri-jug dhe lindje-perëndim);
- shumëllojshmëri e trashëgimisë kulturore në rajon;
- kushtet e përshtatshme gjeografike për zhvillimin e bujqësisë;
- rritje e shpejtë ekonomike e rajonit;
- mundësi për zhvillimin e industrive bujqësore, si peshkimi etj.;
- krah pune i arsimuar;
- prani e lartë e rrjetit hidrik (lumenj, liqene);
- prani e disa parqeve kombëtare dhe zonave të mbrojtura mjedisore.

W Dobësi

O
Mundësi
S Përparësi

T Kërcënime
W Dobësi
- migrimi i popullsisë nga zonat rurale drejt zonave urbane;
- shpërhapje urbane në tokat bujqësore;
- zonat e papërdorura dhe të degraduara industriale;
- akset kombëtare përfundojnë në “hinka” transporti që shkaktojnë bllokime dhe trafik artificial;
- mungesë e transportit publik ndërvendor të mirorganizuar;
- mungesë e hapësirave të gjelbra të aksesueshme për rekreacion në nivel rajoni/bashkie/lokaliteti;
- menaxhimi i dobët i trafikut urban;
- sinjalistikë e dobët e trafikut (horizontale dhe vertikale);
- rritje e përdorimit të makinave individuale;
- sistemi hekurudhor i amortizuar dhe jo efikas;
- mungesë e mundësive për përdorimin e transportit alternativ;
- numër i lartë i objekteve të trashëgimisë kulturore që kanë nevojë për restaurim;
- mungesë e infrastrukturës rrugore dhe asaj mbështetëse për të promovuar trashëgiminë kulturore;
- mungesë e infrastrukturës për grumbullimin, ruajtjen, marketimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore;
- mungesë e investimeve në teknologjitë bujqësore dhe e një imazhi për marketimin e produkteve lokale;
- degradimi i peizazhit dhe i mjedisit si pasojë e ndërtimeve të paplanifikuara;

O Mundësi

T Kërcënime
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S Përparësi

- erozioni përgjatë lumenjve dhe zonave kodrinore;
- shkarkimi i mbetjeve urbane të patrajtuara në lumenjtë Erzen dhe Ishëm;
- riciklimi i mbetjeve është i kufizuar dhe i pa konsoliduar;
- nivelet e PM10 dhe PM2.5 në ajër mbi normat e BE-së;
- mungesa e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura urbane;
- mungesa e klasterit ekonomik.

W Dobësi

O Mundësi
S Përparësi

- qytete satelitore si alternativa banimi dhe punësimi (Vora, Shijaku, Sukthi);
- potencial ekonomik dhe kapacitet për formimin e klasterave ekonomikë;
- mundësi për zhvillimin e industrive krijuese;
- mundësi për zhvillimin e klasterit të logjistikës dhe të industrisë së lehtë;
- edukimi në vazhdim për rritje profesionale;
- kombinim më i mirë i të gjitha mënyrave të transportit;
- përmirësim i rrjeteve të logjistikës;
- integrim mes mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe promovimit të turizmit kulturor;
- promovimi i trashëgimisë kulturore, traditave, zakoneve, zejtarisë, gastronomisë, festave, folklorit, etj.;
- zhvillimi dhe promovimi i një turizmi të ndërthurur kulturor-natyror-bregdetar;
- ndërgjegjësimi i sektorit privat për të bashkëpunuar dhe për të investuar në infrastrukturë mbështetëse;
- mundësi për krijimin e hapësirave shplodhëse dhe argëtuese në nivel rajoni;
- mundësi për krijimin e parqeve rajonale.

T Kërcënime
W Dobësi
O Mundësi

T Kërcënime
- popullim sezonal në zona të caktuara, kryesisht mbipopullim gjatë verës;
- pritet bllokim trafiku sepse rrjeti rrugor aktual është i papërshtatshëm për të përballuar fluksin e pritshëm;
- rritje e numrit të makinave individuale në përqindje të lartë çdo vit;
- dështim në përmirësimin e sigurisë rrugore dhe minimizimin e ndotjes së ajrit që shkaktohet nga trafiku;
- dështim në përmirësimin e transportit publik (cilësi dhe sasi);
- braktisje e transportit hekurudhor;
- dëmtimi i monumenteve të kulturës nga ana e njeriut, nga koha dhe pamundësia ekonomike për ndërhyrje;
- migrimi i popullsisë nga zonat periferike drejt Tiranës e Durrësit, si rrjedhojë e të cilit braktisen vendbanimet
historike dhe rrezikohet trashëgimia kulturore e paluajtshme;
- moskoordinimi i zhvillimit rural dhe urban;
- ndotja e tokës bujqësore prej veprimtarive urbane me ndikim afatgjatë dhe të dëmshëm për shëndetin;
- rreziku i ndotjes së ujërave nëntokësore;
- rreziku i përmbytjes;
- rreziku i dëmtimit të mbulesës bimore;
- degradim i peizazhit dhe i mjedisit;
- mungesa e çertifikimeve të cilësisë së produkteve.
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2.2 Përfundime
Në përfundim të analizës së thelluar dhe
përdorimit të strukturës SWOT për të
vlerësuar përparësitë, dobësitë, mundësitë
dhe kërcënimet me të cilat përballet sot rajoni
metropolitan Tiranë-Durrës, dalin disa tregues
të rëndësishëm, të cilët do të përdoren në
hapat e mëtejshëm të hartimit të dokumentit
të PINs Tiranë-Durrës.

Sfidat
Për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm
territorial, rajoni Tiranë-Durrës duhet të
përballet me një sërë sfidash, të cilat janë:
- ekonomia globale dhe konkurrenca rajonale;
- integrimi i vendbanimeve informale;
- rigjenerimi urban dhe strehimi;
- mobiliteti dhe transporti;
- kapërcimi teknologjik;
- infrastruktura digjitale;
- situata mjedisore dhe menaxhimi i mbetjeve;
- ndryshimi i stilit të jetesës.

Vlerat
Rajoni karakterizohet edhe nga disa tipare
të cilat nxirren në pah si ‘leva’ që do të
mundësojnë arritjen e qëllimeve madhore,
aspiratat e zhvillimit territorial dhe integrimin
në ekonominë evropiane, nëse vendosen
në përdorim sipas një strategjie të mirëkoordinuar.
Vlerat bazë të rajonit, ku do të ankorohet
zhvillimi i tij i ardhshëm, janë:
- natyra, kultura dhe historia;
- diversiteti i lartë i sektorëve ekonomikë;
- popullsia në moshë të re;
- niveli i lartë i popullsisë së arsimuar;
- pozita gjeografike e favorshme.
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2.3 Qëllimet dhe parimet
Qëllimet
- Të bëhemi faktor ndikimi në Ballkan e
Mesdhe;
- Të fuqizojmë dhe promovojmë rrjetet
ekonomike rajonale (në shkallë vendi);
- Të plotësojmë aspiratat e sotme dhe të
ndihmojmë arritjet e gjeneratave të ardhshme,
të të rinjve dhe të familjeve, për mirëqenie;
- Të ruajmë tokën bujqësore nga urbanizimi;
- Të zhvillojmë infrastrukturën dhe të
promovojmë mobilitetin e qëndrueshëm;
- Të mbrojmë mjedisin dhe trashëgiminë.

Parimet
- Zhvillim i qëndrueshëm rajonal bazuar në
konkurrueshmëri;
- Zhvillimi i balancuar policentrik për të
siguruar mirëqenie në rajon;
- Zhvillim urban-rural i konsoliduar për
mbrojtjen e tokës bujqësore dhe mjedisit;
- Barazi në aksesin e infrastrukturës, energjisë
dhe shërbimeve;
- Mbrojtja dhe përdorimi i qëndrueshëm
i kapitalit dhe vlerave natyrore, kulturore,
historike e sociale.

2.4 Sistemet territoriale
Bazuar në VKM nr. 671, datë 29.07.2015, “Për
miratimin e Rregullores së Planifikimit të
Territorit”, sistem territorial është:
“...bashkësia e një sërë përbërësish
territorialë, të ndërvarur dhe bashkëveprues
me njëri-tjetrin, të cilët formojnë një tërësi”.
Rregullorja e Planifikimit përcakton pesë
sisteme territoriale, mbi bazën e të cilëve
ngrihen dhe përgatiten politikat territoriale,
strategjitë, si dhe ndërhyrjet në territor.
Sistemi urban
Sistemi urban formohet nga bashkësia e
territoreve urbane të kufizuara nga vija e
gjelbër.
Sistemi infrastrukturor
Sistemi infrastrukturor përmban rrjetet
kryesore të infrastrukturës në nivel kombëtar,
qarku dhe vendor. Sistemi infrastrukturor
formohet nga rrjeti me kategori bazë të
përdorimit “infrastrukturë” (IN) dhe mbrohet
me zonë buferike i cili kufizohet nga vija e
kuqe.

Ky sistem është rezultat i ndërveprimit në
kohë midis aktiviteteve njerëzore për kultivim
dhe ndërtime, si dhe zhvillimit me karakter
bujqësor në territor.
Sistemet territoriale ekzistuese janë përdorur
si elemente bazë në ndërtimin e skenarëve të
territorit dhe më pas në vizionin për zhvillimin
e rajonit metropolitan Tiranë-Durrës.

2.5 Skenarët e zhvillimit
të territorit
Në kuadër të hartimit të vizionit strategjik janë
zhvilluar tre skenarë territorialë. Prezantimi i
tyre në dokument është ndërtuar në mënyrë
që të lexohet qartë dhe lehtësisht dallimi mes
njëri-tjetrit, si dhe ndikimi i secilit në territor.
Skenarët janë: Monoqendror (Tiranë);
Dyqendror (Tiranë, Durrës); Policentrizmi
funksional.

Sistemi natyror
Sistemi natyror përbëhet nga peizazhet,
hapësirat e paprekura të natyrës, korridoret
ekologjike dhe hapësirat që kanë një kategori
bazë të përdorimit “natyrë” (N), në përputhje
me legjislacionin e posaçëm.
Sistemi ujor
Sistemi ujor është tërësia e burimeve
ujore mbi dhe nëntokësore që përmban të
gjithë trupat ujorë, përfshirë brigjet, sipas
përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm.
Sistemi ujor formohet nga rrjeti me kategori
bazë të përdorimit “ujë” (U) dhe mbrohet me
zonë buferike i cili kufizohet nga vija blu.
Sistemi bujqësor
Sistemi bujqësor përbëhet nga toka bujqësore
e zënë me bimët e arave, pemishtet, vreshtat
dhe ullishtat, kudo ku ndodhet dhe që ka veçori
thelbësore të saj pjellorinë, si dhe kanalet
dhe rezervuarët në shërbim të saj. Sistemi
bujqësor formohet nga rrjeti i territoreve me
kategori bazë të përdorimit “bujqësi” (B).
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Skenari 1- Monoqendror (Tiranë)
Skenari i parë (Figura 2.1), sheh nevojën
për ofrimin e një infrastrukture rrugore me
lëvizshmëri më të shpejtë, e cila do të bëjë
që ndërveprimi ekonomik në autostradën
Tiranë-Durrës të vijojë më tej. Si rrjedhojë
parashikohet zgjerimi i rrugës interurbane
dytësore dhe kthimi i saj në një aks të
lëvizshmërisë së shpejtë.

Ndërkohë, në pjesën lindore të qytetit të
Tiranës do të plotësohet rrjeti unazor, i cili do
të mundësojë kalimin më të shpejtë veri-jug
dhe lindje-perëndim. Autostrada TiranëDurrës do të kthehet në një zonë ekonomike të
mirëfilltë.
Tiranës i jepet përparësi si qendër e
rëndësishme për zhvillimin e gjithë rajonit dhe
infrastruktura zhvillohet në funksion të saj.

Avantazhet

Disavantazhet

- Intensifikim i marrëdhënieve ekonomike në
aksin Tiranë-Durrës;
- mënjanim i trafikut të rëndë në rrugën
interurbane dytësore që kalon nga Ndroqi;
- Vora si qendër urbane me rëndësi më të
madhe se aktualisht dhe se qendrat e tjera
mes Durrësit dhe Tiranës;
- hapësirë për zhvillimin e biznesit përgjatë
aksit Tiranë-Durrës;
- mundësi për zhvillimin e klasterave në aksin
Tiranë-Durrës.

- Fragmentim i tokës bujqësore;
- humbje e peizazhit agrokulturor në zonën e
Ndroqit;
- shpërhapje e mëtejshme e bizneseve në
aksin Tiranë-Durrës;
- humbje e mundësisë për rizhvillimin dhe
ripërdorimin e ish-zonave industriale;
- trafik më i lartë përgjatë autostradës për
qëllime punësimi.

Skenari 2- Dyqendror (Tiranë, Durrës)
Skenari i dytë (Figura 2.2) ka në qendër të
tij zgjerimin e Autostradës Tiranë-Durrës,
si një mundësi e mirë për të përmirësuar
shpejtësinë e lëvizjes në rajon. Gjithashtu,
rruga Tiranë-Ndroq-Durrës kthehet në një
hapësirë për rekreacion.

Përparësi i jepet edhe rizhvillimit të ish-zonave
industriale. Rajoni merr një zhvillim ekonomik
kryesisht të fokusuar në logjistikë, në lëvizjen
tranzit dhe përpunimin e mallrave. Tirana dhe
Durrësi mbeten dy polet kryesore të zhvillimit.

Avantazhet

Disavantazhet

- Lëvizshmëri më e shpejtë midis dy qyteteve
kryesore Tiranë e Durrës;
- Tirana dhe Durrësi si dy qendra kryesore;
- mbrojtje e peizazhit agrokulturor përgjatë
aksit të Ndroqit;
- rigjenerim i ish-zonave industriale;
- përparësi për specializim ekonomik në
logjistikë.

- Fragmentim i zonës ekonomike TiranëDurrës;
- margjinalizim i qendrave dytësore pranë aksit
të autostradës si Vora, Shijaku, Sukthi;
- rritje e trafikut në hyrje të dy qyteteve
kryesore: Tiranë e Durrës;
- zgjerim i mëtejshëm i biznesit në tokat
bujqësore pranë autostradës.
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Skenari 3- Policentrizmi funksional
Skenari i tretë (Figura 2.3) ka në thelbin e
tij rritjen e rolit të qendrave dytësore Vorë,
Shijak dhe Sukth në zhvillimin e ekonomisë,
si dhe potencialin për të ofruar strehim në
rajon. Shumëllojshmëria ekonomike është
një tjetër përparësi, e cila mund të arrihet me
anë të specializimit të qendrave në sektorët ku
kanë të dhëna për të qenë në avantazh. Rrjeti
infrastrukturor i përshtatet zhvillimit ekonomik
dhe urban.

Ndërhyrjet kryesore në infrastrukturë lidhen
me zgjerimin e pjesshëm të autostradës
Tiranë-Durrës, përkatësisht segmenti VorëShijak, si dhe zgjerimin e aksit Fushë KrujëVorë. Ndërhyrjet në infrastrukturë plotësohen
me krijimin e rrjeteve unazore për të dy
qytetet kryesore, si dhe riaktivizimin e rrjetit
hekurudhor Tiranë-Durrës–Aeroporti “Nënë
Tereza”.

Avantazhet

Disavantazhet

- Lëvizshmëri më e shpejtë dhe e
përshtatshme;
- impakt më i vogël në mjedis;
- rritje e rolit të qendrave dytësore;
- mënjanim i flukseve kryesore të trafikut të
rëndë nga qendrat e qyteteve;
- specializim ekonomik i mbështetur nga
infrastruktura përkatëse;
- mbrojtje e tokës bujqësore dhe e peizazheve
natyrore;
- përqendrim i zhvillimit ekonomik në zona të
caktuara.

- Nevojë për financim të konsiderueshëm për
ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme.

47

Fushë Krujë

Sukth

Vorë
Kamëz

Tiranë

Shijak
Durrës

Golem

Ndroq

Figura 2.1 Skenari 1

Krrabë

Fushë Krujë

Sukth

Vorë
Kamëz

Tiranë

Shijak
Durrës

Golem

Ndroq

Figura 2.2 Skenari 2

48

Krrabë

Fushë Krujë

Sukth

Vorë
Kamëz

Tiranë

Shijak
Durrës

Golem

Ndroq

Figura 2.3 Skenari 3

Krrabë

49

3

Vizioni dhe
objektivat
strategjike

Përmbajtja
52

Vizioni

55

3.1 Strategjia e zhvillimit të
konkurrueshmërisë rajonale

59

3.2 Objektiva strategjikë

59

OS1. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik

59

OS2. Përmirësimi i cilësisë së jetesës në
qendrat urbane dhe rurale

60

OS3. Përmirësimi i infrastrukturës,
transportit dhe lëvizshmërisë në rajon

60

OS4. Mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë
së mjedisit natyror

Vizioni i Planit të Integruar Ndërsektorial Tiranë-Durrës

RAJONIIMETROPOLITANITIRANË-DURRËS,INJËI EKONOMI
KONKURRUESE INËINIVELIKOMBËTARIEINDËRKOMBËTAR;
NJËIHAPËSIRËIEIRËNDËSISHMEIEKONOMIKEIEIPOLITIKE
QËIARRINITËIBËHETI LIDER I I I ZHVILLIMIT I NË I BALLKAN ;
NJËIEKONOMIIEIMBËSHTETURINËIINVESTIMEIINOVATIVE,
PROMOVUESEIPËRIBIZNESETIKRIJUESEIQËINXISININJË
NIVELITËILARTËIEDUKIMIIDHEIFORMIMIIPROFESIONAL.
NJËIRAJONIMEINJËICILËSIITËILARTËIJETESEIQËIRESPEKTON
DHEIPROMOVONISTILETIEISHËNDETSHMEITËIJETESËS;IQË
V L E R Ë S O N I D H E I RUA N I M J E D I S I N ,I T Ë I S H KUA R Ë N
HISTORIKE I E I KULTURORE ;IQËIGARANTONIAKSESININË
SHËRBIMEICILËSOREIPËRIZHVILLIMINIEI KOMUNITETEVE
TËIQËNDRUESHËM.
NJËIHAPËSIRËIEKONOMIKEIMEIPROSPERITETITËILARTË
DHEIEIDREJTUARINGAI ZHVILLIME I TË I QENËSISHME I NË
PUNËSIM ;IMEIEFICIENCËINËIAKSESIEILËVIZSHMËRIINË
NIVELIRAJONAL,IKOMBËTARIDHEINDËRKOMBËTAR;IEIBAZUAR
NËILIDHJEISTRATEGJIKEITOKËSORE,IHEKURUDHORE,
DETARE I DHE I AJRORE ;IEIPËRSHTATSHMEIPËRINEVOJAT
DHEIKËRKESATIEIBANORËVE DHEIBIZNESEVE.
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Figura 3.1 Deklarata e vizionit

Plani i Integruar Ndërsektorial Tiranë-Durrës mbështetet në dokumente të rëndësishme, të cilat
orientojnë zhvillimin kombëtar. Kështu, psh.: SKZHI ka shërbyer si referenca e parë për formulimin e
politikave të konkurrueshmërisë dhe nxitjes së inovacionit, rëndësisë së kapitalit njerëzor për kohezion
social dhe përdorim të qëndrueshëm të burimeve natyrore. PPK e cilëson si motorin e ekonomisë
kombëtare. Një pol i rëndësishëm i zhvillimit rajonal, i cili mbështetet në parimet e konkurrencës
ekonomike globale, në krijimin e klasterave ekonomikë dhe zhvillimit metabolik të territorit. Prioritare
në rajon do të jenë aksesi në dije dhe investimet drejt teknologjisë dhe inovacionit. Rajoni TiranëDurrës synon të krijojë bazat e zhvillimit territorial për rritjen e cilësisë së jetës urbane dhe të
mbështesë industrinë krijuese, e cila do të mundësojë hopin teknologjik të këtij rajoni në të ardhmen.
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3.1 Strategjia e zhvillimit
të konkurrueshmërisë
rajonale
Zhvillimi i vizionit do të mund të realizohet
nga integrimi i sektorëve prioritarë, duke
ndërthurur:
• Nxitjen e ndërveprimit të rrjeteve
të ekonomisë rajonale, fuqizimin e
infrastrukturës strategjike me zhvillimin e
kapitalit njerëzor, që nënkupton forcë punëtore
të kualifikuar drejt teknologjive bashkëkohore.
• Zhvillimin e balancuar të qendrave urbane,
duke ruajtur karakteristikat fizike dhe
mjedisore të territorit. Në këtë kontekst
rëndësi primare paraqet mbrojtja e tokës
bujqësore dhe e burimeve ujore. Evidentimi
dhe nxitja e investimeve për përmirësimin
e zonave dhe objekteve që përbëjnë
trashëgiminë historike dhe kulturore të rajonit,
do të ndihmojnë në forcimin e identitetit
të rajonit, duke e bërë atë më tërheqës
për cilësinë e jetesës së ofruar, si dhe për
investimet e huaja.
Sa më lart, institucionet e qeverisjes qendrore,
bashkitë e rajonit, agjencitë e zhvillimit
të rajoneve, dhomat e përfaqësimit të
biznesit, shoqëria civile dhe akademia duhet
të udhëhiqen në gjenerimin e formateve
bashkëpunuese për të krijuar një sistem
menaxhimi të integruar ndërmjet aktorëve
sipas roleve dhe përgjegjësive.
Rajoni Tiranë-Durrës do të vazhdojë të
zhvillohet si udhëheqësi i rritjes ekonomike
për të gjithë vendin, si rajon konkurrues në
rang Ballkanik e Mesdhetar. Ky zhvillim do të
mbështetet në shkallë rajonale me pole dhe
zona që krijojnë punësim të diversifikuar.
Polet hapësinore do të fuqizohen nga lidhjet e
korridoreve strategjike të energjisë, transportit
dhe portave hyrëse/dalëse të rajonit, si pika
fokale për zhvillimin e diversifikuar ekonomik
të ndërmarrjeve rajonale, për të krijuar
aktivitete të klasterizuara në ekonomi, si dhe
për të siguruar se rajoni do të shërbejë si
porta kryesore e ndërveprimit të njerëzve dhe
mallrave në nivel kombëtar.

Këto hapësira dhe rrjete territoriale do të
shërbejnë si elementet bazë për të drejtuar
tërheqjen e punësimit në rajon, duke krijuar
masën kritike të nevojshme për ekonominë
e shkallës. Synohet gjenerimi i një mase të
konsiderueshme të popullsisë në aglomerimet
urbane, duke nxitur përqendrimin e
shërbimeve dhe kompaktësimin e qendrave
urbane.
Plani mbështet zhvillimin e burimeve njerëzore
për të krijuar identitet si qendër ekonomike
ndërkombëtare, duke zhvilluar/ ndërtuar
kapacitete në edukim, aftësim, dije dhe
inovacion, për të krijuar një mjedis punësimi
eficient e të specializuar që i përgjigjet nivelit
të zhvillimit të rajonit Mesdhetar e Ballkanik,
duke krijuar mundësi në tërheqjen e talentit
dhe dijes.
Lidhja dhe harmonizimi i qendrave dhe
rrjeteve të punësimit do të ecë paralelisht me
zhvillimin e qendrave urbane dhe rurale, për
të krijuar komunitete të qëndrueshme duke u
bazuar në parimet e urbanizimit kompakt që
mbron/ruan tokën bujqësore. Të mbështetura
me transport publik, shërbime publike
eficiente, mjedis urban me zona rekreative
dhe shlodhëse që ndihmojnë në zhvillimin
e turizmit rajonal, duke ruajtur traditën,
kulturën, historinë, kujtesën kolektive dhe
mjedisin me synim per t’u kthyer në një rajon
atraktiv dhe vibrant për tërheqjen e IHD-ve dhe
zyrave ndërkombëtare.
Zhvillimi rural dhe ristrukturimi i qendrave
rurale do të nxitet në një marrëdhënie
simbiotike të ndërlidhur midis natyrës, zonave
bujqësore dhe qendrave urbane-rurale. Falë
kësaj marrdhënieje, do të krijohen kushte
për diversifikim të tipologjive të ndërmarrjeve
bujqësore, si dhe të produktit bujqësor.
Kjo simbiozë do të krijojë mundësi për
komunitete të qëndrueshme në zonat rurale,
duke zvogëluar migrimin e brendshëm rajonal,
si dhe duke formuar punësim të specializuar
në varësi të funksioneve të qendrave urbane.
Shërbimet publike dhe infrastruktura e
zonave rurale do të zhvillohet mbi parimet e
konsolidimit dhe rigjenerimit të qendrave.
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Mjedisi dhe gjithë ekosistemi natyror rajonal
do të trajtohet si aset i rëndësishëm që
mundëson mirëqenien rajonale të njerëzve
dhe gjallesave. Mbrojtja dhe përmirësimi i
ekosistemit natyror do të jenë në fokus kryesor
për t’iu përgjigjur sfidave globale kundrejt
ndryshimeve klimaterike. Një zë të veçantë
merr krijimi i ekosistemeve të lidhura, ku
lumenjtë dhe korridoret e gjelbër natyror
lidhen me zonat e mbrojtura natyrore.
Kombinimi i këtyre faktorëve do të shërbejë si
një hap cilësor drejt zhvillimit të qëndrueshëm,
duke adresuar një mundësi të re për t’iu
përgjigjur sfidave rajonale, si dhe duke krijuar
kushtet për të qenë konkurrues në rajonin
Mesdhetar e Ballkanik.
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Faktorët me ndikim në konkurrencë në nivele të ndryshme gjeografike:
Parakushtet për konkurrencën
në shkallë kombëtare
- nxitja e një mjedisi politik të
qëndrueshëm;
- institucione ligjvënëse të pavarura
dhe siguri për të gjithë banorët.

Faktorët e konkurrencës në
nivel qendrash banimi/qytetesh
- integrim dhe diversifikim i
ekonomisë rajonale;
- suport për kompanitë e drejtuara
drejt eksportit global me produkte të
brenduara rajonale;

Faktorët e konkurrencës që
luajnë rol drejtues në nivel rajonal
- nxitje e klimës së investimeve dhe e
zonave të investimit;
- mbështetje për infrastruktura të
përshtatshme për zhvillimin urban-rural;

- zhvillimi me fokus drejt instituteve
dhe universiteteve private të kërkimzhvillimit në mbështetje të biznesit
vendas;
- adresimi i zgjidhjes së problemeve
urbane me qasje “poshtë-lart”;
- qeverisje e fokusuar drejt përmirësimit të mjedisit dhe të klimës së
biznesit me fokus mbrojtjen e mjedisit.

- ndërlidhje efikase të transportit
det-tokë/hekurudhë-ajër me zonat e
zhvillimit urban dhe ekonomik;

Faktorët e konkurrencës në
nivel ndërmarrjesh

- zhvillim i rrjetit të energjisë, infrastrukturës dhe telekomunikacionit;

- mbështetje për përhapjen e
praktikave operative më të mira;

- qeverisje efektive në menaxhim dhe
brendim rajonal, shërbime efikase
publike që nxisin eficencën dhe
transparencën;

- nxitje për harmonizim të strategjive
të zhvillimit, marketimit dhe
brendimit;

- suport për rivitalizimin e burimeve
natyrore, mjedisore dhe socialkulturore.

- zhvillim i mundësive të inputeve për
bizneset;
- infrastruktura dhe politika
mbështetëse në mjedisin e
konkurrencës së ndërmarrjeve dhe
të sipërmarrjes.
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Faktorët e butë të konkurrencës rajonale dhe lokale:
Aftësitë dhe arsimi

Infrastruktura ekonomike

Akses për forcë punëtore të kualifikuar
(tërheqje e njerëzve dhe e talenteve të
reja); qendra mësimore rajonale ose
kombëtare me fokus zhvillimin mbi
mundësitë e pikave të forta rajonale,
duke mundësuar kualifikimin e
çertifikimit të njëpasnjëshëm, si dhe të
përkthimit të dijes rajonale në
veprimtari konkrete me impakt në
zhvillimin rajonal.

Lehtësi infrastrukturore për akses në
tregje dhe mundësi për konsumatorët,
në mënyrë fizike dhe elektronike;
lehtësi gjatë udhëtimit për në punë
(sistemi i transportit publik multimodal
rajonal/ urban-rural efektiv); zona të
përshtatshme strategjike me fokus
teknologjinë dhe ekonominë, shërbim i
shtuar në kreditim bankar në investime
për zhvillim; furnizim me energji të
pastër, të sigurtë dhe konkurruese në
kosto.

Inovacioni

Cilësia e jetës

Zhvillimi i aksesit në rrjetet globale, në
investime për kërkim dhe zhvillim, në
rrjetin e inovacionit të lidhur me
mundësitë e zhvillimit të NVM-ve
rajonale, për të ruajtur mundësinë e
konkurrencës afatgjatë për mundësi të
shtuara në tërheqjen e kompanive
elitare globale.

Mjedis tërheqës për një fuqi punëtore
ndërkombëtare; qasje efikase në
punësim, shërbime dhe atraksione
rajonale turistike; mjedis i një cilësie të
lartë fizike, natyrore dhe socialkulturore; efikasitet në shërbimet e
kujdesit shëndetësor; një mjedis i
ndërtuar me cilësi të lartë, duke
përfshirë parqet, hapësirat e gjelbra,
urbanizimin dhe hapësira të tjera
natyrore.

Dinamika e ndërmarrjeve

Brendim rajonal strategjik

Nxitje për organizim të ndërmarrjeve
rajonale në rrjetin/zinxhirin e vlerës së
shtuar në tregjet globale; njohuri
intensive të vazhduara të kapitalit
njerëzor për ndërmarrjet; akses në
rrjetet e sipërmarrjes globale; zhvillimi
i klimës së besimit dhe ndërlidhjes
midis firmave dhe instituteve të arsimit
të lartë, institucioneve kërkimore dhe
zhvillimore, si dhe mbështetjes në dije
për sipërmarrje inovative falë krijimit të
inkubatorëve të biznesit.

Vizioni i aktorëve kyç në nivel qendror/
rajonal/lokal për të punuar në mënyrë
të koordinuar; strategji të integruara
për zhvillimin ekonomik social dhe
mjedisor, për të udhëhequr dhe për të
promovuar zhvillimin e rajonit në nivel
ndërkombëtar, veçanërisht në lidhje
me planifikimin, përdorimin e tokës,
transportin dhe sipërmarrjen; cilësi e
lartë e shërbimeve dhe produkteve;
brendimi i rajonit si destinacion turistik
dhe mundësi për tërheqjen e IHD-ve.
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3.2 Objektivat strategjikë
Në kuadër të arritjes së vizionit të
dakordësuar, janë përcaktuar katër objektiva
kryesorë strategjikë. Secili prej objektivave
shtjellohet në kapitullin pasardhës me anë të
politikave përkatëse, të cilat do të drejtojnë
procesin për zbatimin e Planit të Integruar
Ndërsektorial për zonën Tiranë-Durrës.

OS1. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik
Rajoni metropolitan Tiranë-Durrës është
qendra ekonomike e Shqipërisë. Ai do të
vazhdojë të mbetet motori ekonomik i vendit
dhe do të kthehet në një rajon konkurrues
në Ballkanin Perëndimor. Rajoni do të
shndërrohet në një hapësirë, e cila mbështet
parimet e konkurrencës ekonomike globale,
në krijimin e klasterave ekonomikë, duke
u bazuar në parimet e metabolizmit, sipas
të cilit prodhimi dhe zhvillimi i mëtejshëm
kryhet nën paradigmën e një cikli të mbyllur,
ku mbetjet e një procesi përdoren si lënda e
parë e një procesi tjetër. Rajoni Tiranë-Durrës
do të transformohet në hapësirën që do të
mbështesë bizneset dhe industritë krijuese,
të cilat do të mundësojnë hopin teknologjik të
këtij rajoni në të ardhmen.
Target për 2030:
1. rritja e PBB të rajonit me 10%;
2. ulja e papunësisë tek të rinjtë me 5%;
3. ulja e papunësisë së përgjithshme me 8%;
4. rritja e investimeve në teknologji me 10%;
5. krijimi i 4 klasterave ekonomikë të
specializuar;
6. hapja e katër inkubatorëve të zhvillimit
ekonomik.

OS2. Përmirësimi i cilësisë së jetesës
në qendrat urbane dhe rurale
Zhvillimi kaotik i dekadave të fundit, i lidhur
dhe me zhvillimet informale, ofron një pasqyrë
urbane komplekse. Duke parë përqendrimin
e lartë të zonave urbane në rajon, ky objektiv
synon përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe
të mjedisit për banorët në hapësirën TiranëDurrës, tërheqjen e talenteve dhe kompanive
të huaja, përveç atyre vendase. Përmirësimi
i këtij mjedisi me anë të projekteve të
rigjenerimit, të densifikimit dhe të integrimit,
do të jetë një mundësi e mirë për ofrimin
e modeleve të zhvillimit të qëndrueshëm
të komuniteteve, do të rrisë tërheqjen e
kapitalit njerëzor në nivel ndërkombëtar, do
të zvogëlojë gjurmën ekologjike, si dhe do të
nxisë industrinë e ndërtimit, e cila është në
vështirësi për momentin.
Target për 2030:
1. përmirësimi i efikasitetit energjetik në
stokun ekzistues me 50%;
2. rritja e stokut të banesave sociale me 30%;
3. përmirësimi i infrastrukturës dhe integrimi i
zonave informale në masën 80%;
4. rigjenerim polesh urbane në 50% të
territorit;
5. rigjenerim me 50% i qendrave rurale;
6. rigjenerim me 80% të infrastrukturës
vaditëse bujqësore;
7. zhvillim i 5 qendrave rajonale të tregtimit të
produkteve bujqësore.
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OS3. Përmirësimi i infrastrukturës,
transportit dhe lëvizshmërisë në rajon

OS4. Mbrojtja dhe përmirësimi i
cilësisë së mjedisit natyror

Objektivi i tretë strategjik përqendrohet në
krijimin e kushteve bazë për fuksionimin e
rajonit nga pikëpamja infrastrukturore. OS3
ngrihet mbi tri shtylla, të cilat janë:
- Zhvillimi i lidhjeve rajonale me metropolet
ballkanike e mesdhetare nëpërmjet fuqizimit
të rolit të portit të Durrësit dhe të aeroportit
“Nënë Tereza”.
- Përmirësimi i lëvizshmërisë nëpërmjet
krijimit të mënyrave të ndërthurura të
transportit midis poleve të kësaj hapësire, me
qëllim përmirësimin e lidhjeve për bizneset
dhe furnitorët, si dhe të aksesit të individëve në
shërbimet e ofruara rajonale.
- Krijimi i mënyrave të lëvizjes së
shëndetshme, pa ndotje, për këmbësorët e
banorët në rajon.

Objektivi i katërt strategjik i kushtohet asetit
më të rëndësishëm të rajonit, mjedisit dhe
aseteve të natyrës. OS4 përmban tri shtylla
kryesore në funksion të mbrojtjes dhe
përmirësimit të mjedisit, të cilat janë:
- Ruajtja e burimeve natyrore dhe mbrojtja e
mjedisit, ku uji konsiderohet si përparësi e
zhvillimit.
- Përmirësimi i cilësisë dhe i sigurisë, si dhe
aksesit në detin Adriatik, nëpërmjet përdorimit
të teknologjive me zero emetim të dëmshëm.
- Integrimi i sistemeve natyrore me dizajnin
e infrastrukturës së gjelbërt, si dhe krijimi i
rrjeteve të parqeve në nivel lokal dhe rajonal.

Target për 2030:
1. rigjenerimi i plotë i linjës hekurudhore
Tiranë-Durrës dhe lidhja me aeroportin;
2. reduktim i përdorimit të makinave
individuale me 30%;
3. zhvillim i 100 km rrugë për biçikleta;
4. zhvillim me 60% të infrastrukturës rrugore
bujqësore
5. 30% e transportit publik me energji jo
ndotëse (elektrikë/biomasë etj.).
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Target për 2030:
-- rritja me 30% e fondit të zonave të mbrojtura
në rajon;
-- reduktimi me 40% i ndotjes në lumenjtë
Ishëm dhe Erzen;
-- përmirësimi i cilësisë së ujit të plazheve në
Adriatik me 40%;
-- ndalimi në 80% i derdhjes së ujërave të zeza
në lumenj, liqene dhe det;
-- reduktimi me 25% i emetimeve të dëmshme
(CO2).
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Politikat e zhvillimit rajonal

Plani i Integruar Ndërsektorial për zonën
Tiranë-Durrës u hartua me qëllimin e krijimit
të një kornize orientuese për zhvillimin e
qëndrueshëm të rajonit dhe me pikësynimin
e realizimit të vizionit të projektuar për të deri
në vitin 2030. Ky është një dokument strategjik
i ngritur për t’i shërbyer institucioneve
përgjegjëse për të drejtuar zhvillimet në
territor, si dhe për të mobilizuar investimet
kapitale dhe vetë kapitalin njerëzor. Mjetet
nëpërmjet të cilave PINs Tiranë-Durrës
operon, për të arritur realizimin e vizionit dhe
objektivat strategjikë, janë politikat e zhvillimit
rajonal dhe projektet përkatëse në kuadër të
çdo politike zhvillimi.
Politikat e planit, edhe pse janë sektoriale,
ndërthuren me njëra-tjetrën për të zbërthyer
katër objektivat strategjikë të PINs-it për
zonën Tiranë-Durrës. Politikat e zhvillimit
rajonal të shtjelluara në këtë kapitull japin
parime dhe udhëzime të detyrueshme për
t’u pasqyruar dhe detajuar më tej në planet e
përgjithshme vendore (PPV) që do të hartohen
nga bashkitë ku shtrihet Plani. Kronika e
zbërthimit të objektivave strategjikë vijon në
kapitujt pasardhës me projektet e zhvillimit
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rajonal dhe rekomandime për zbatimin e tyre
nga Njësitë e Qeverisjes Vendore.
Ky kapitull paraqet politikat që zbërthejnë
objektivat e mëparëpërmendur, të ndarë në
5 tematika e të organizur sipas sektorëve
përkatës:
•
•
•
•

Politikat e zhvillimit ekonomik
Politikat e zhvillimit urban
Politikat e zhvillimit rural
Politikat e zhvillimit të transportit dhe
infrastrukturës
• Politikat e zhvillimit mjedisor
Duhet të ritheksojmë faktin se ndarja e
politikave në këtë kapitull, apo grupimi
i tyre sektorial, bëhet vetëm për çështje
të metodologjisë së komunikimit të tyre.
Ndërkohë që parimi udhëheqës në hartimin
e këtij dokumenti është integrimi dhe
ndërthurja. Objektivat strategjikë janë të
ndërlidhur ngushtë dhe në shërbim të
njëri-tjetrit, sikurse janë edhe politikat e
zhvillimit rajonat dhe projektet që pasojnë ato,
pavarësisht sektorit brenda të cilit bien.

4.1 Politikat e zhvillimit ekonomik
POLITIKAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK
Zhvillimi i ekonomisë
së shërbimeve
Rrjeti i dijes dhe
inovacionit rajonal
Zhvillimi i NVM-ve
dhe sipërmarrjes

Brendim rajonal dhe
turizëm
Zhvillimi ekonomik
territorial
Inkubatorët dhe
klasterat rajonalë

Figura 4.1 Politikat e zhvillimit ekonomik

Zhvillimi i ekonomisë rajonale
Harmonizimi dhe shkrirja e faktorëve të
zhvillimit që përbëjnë objektivat strategjike,
do të vendosë themelet për zhvillimin e
ekonomisë rajonale, me fokus drejt rritjes së
rrjetit të eksportit në produkte dhe shërbime.
Krijohet kështu korniza bazë për shkëputjen
nga vartësia e ekonomisë së lëndëve të para
dhe krijohen kushtet për eficientimin dhe
zhvillimin e “Ekonomisë së Shërbimeve”, të
mbështetur në ide, punësim të specializuar
dhe inovacion, ose e quajtur ndryshe
“Ekonomia e Dijes dhe Inovacionit”.15
Ekonomia e “Dijes dhe Inovacionit” është
njëkohësisht edhe një ekonomi e gjelbër e
miqësore me mjedisin dhe duke përballur
sfidat e ndryshimeve klimaterike, ajo do të
krijojë kushtet për një tranzicion nga ekonomia
e karbonit drejt zhvillimit e përdormit të
proceseve industriale të pastra, jo ndotëse
për mjedisin, duke krijuar njëkohësisht
edhe mundësi për investime e punësim të
specializuar.16
Nga sa më sipër, synohet ndërthurja e
elementeve të sukseshëm të ekonomisë
së ndërmarrjeve rajonale me inovacionin
dhe ekonominë e ideve të zhvilluara nga
institucionet arsimore. Ndërkohë, do të
promovohet një mjedis fizik urban e natyror,
15
16

cilësor, duke zhvilluar kështu mundësi për
zhvillimin dhe sigurimin e energjive të pastra
për bizneset dhe banorët e kësaj zone.
Komponenti kyç i kësaj përqasjeje është
ndërtimi i rrjetit të inovacionit rajonal të bazuar
në kapitalin njerëzor, dijen dhe kreativitetin.
Këto elemente, të mbështetur me korniza të
qarta zhvillimi dhe investime apo grante të
dedikuara, do të shërbejnë si faktorë kyesorë
për të prodhuar vlerë të shtuar në ekonominë
e ndërmarrjeve të rajonit.
Synimi është ta kthejmë rajonin në një hub
kreativ Ballkanik dhe Mesdhetar, që tërheq
IHD-të dhe zyra ndërkombëtare me fokus në
K&Zh (Kërkim & Zhvillim).
Kjo përqasje e qëndrueshme e zhvillimit
bashkon dhe nxit pikat fokale të ekonomisë,
duke krijuar mundësi të reja për përdorim
të kujdesur të burimeve natyrore, duke na
lejuar zhvillimin e një ekonomie të bazuar në
eksporte dhe të fokusuar drejt shërbimeve dhe
inovacionit global.
Zhvillimi i këtyre fakorëve vjen i ndërlidhur në
disa shtylla, secila prej tyre reflektohet si më
poshtë:
1. Bashkitë e rajonit metropolitan duhet të
zhvillojnë përqasjen për konkurrueshmërinë,
me fokus drejt ekonomisë së ndërlidhur

https://www.oecd.org/sti/sci-tech/1913021.pdf
http://www.oecd.org/sti/inno/smartspecialisation.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
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globalisht. Kjo do të thotë se ato duhet të
nxisin bashkëpunimin ndërmjet aktorëve
rajonalë për zhvillimin e rrjetit të ekonomisë
së ndërmarrjeve, duke siguruar kushte dhe
platforma mbështetëse për aktorët rajonalë
që të operojnë si njësi komplementare dhe
konkurruese të njëri-tjetrit, të mbështetur
nga kërkimi dhe zhvillimi për inovacion, për
produkte të brenduara që operojnë globalisht.
2. Zhvillimi i kapitalit social: rrjetet, lidhjet,
besimi, shpërndarja e vlerave dhe sjelljeve të
popullatës. Qeverisja e nivelit qendror e vendor
duhet të sigurojë mjedisin e duhur për të rritur
produktivitetin për person, duke zhvilluar
instrumente fiskale dhe ligjore në mbështetje
të kapitalit njerëzor, të dijes dhe njohurive të
vazhduara gjatë gjithë jetës, duke siguruar
që potenciali dhe përhapja e zhvillimit është
maksimal, në mënyrë që i gjithë rajoni të mund
të kontribuojë dhe të përfitojë nga rezultatet
pozitive.
3. Zhvillimi i kapitalit të dijes njerëzore:
aftësitë, dija, kreativiteti. Krijimi i kornizave,
platformave dhe granteve të dedikuara që
mbështesin dhe nxisin investimet në kërkim
dhe zhvillim, për të siguruar që rajoni të
vazhdojë të luajë një rol lider në rrjetin e
ekonomisë së dijes. Ndërtimi i “ekonomisë së
dijes” do të shërbejë për të krijuar një rajon
me fokus drejt inovacionit të produkteve të
ndërmarrjeve rajonale, ku këto të fundit do të
arrijnë klimën e duhur për të krijuar marka të
brenduara dhe të njohura globalisht.
4. Zhvillimi i kapitalit fizik dhe i infrastrukturës
mbështetëse për prodhimin e mallrave dhe
shërbimeve (rrjetet e transportit, rrjetet
e komunikimit TIK, zonat teknologjike të
zhvillimit, ndërtesat, makineritë etj.).
Zhvillimi infrastrukturor i rajonit duhet të
mbështetet në investime dhe projekte që nxisin
bashkëveprimin e bashkive për të punuar nën
një kornizë të zhvillimit rajonal, duke siguruar
lëvizshmëri eficiente, furnizim të sigurtë me
energji të pastra, dhe ndotje të ulët mjedisore.
Zhvillimi i lëvizshmërisë strategjike dhe
infrastrukturës TIK janë faktorë bazikë të
17

nxitjes së arritjes së poleve të zhvillimit. Si
të tilla, këto rrjete duhet të mbështen nga
zhvillimi i portave hyrëse të rajonit për të
siguruar lidhjet e nevojshme rajonale me
Ballkanin Perëndimor dhe vendet e Mesdheut.
5. Rajoni duhet të sigurojë platforma dhe
shërbime publike eficiente, të bazuara në
teknologji inteligjente që nxisin informimin
dhe vendimmarrjen e banorëve lokal në
implementimin e demokracisë lokale.
Kjo përqasje do të sigururojë një kornizë
që lehtëson dhe promovon ndërveprimin
me banorët dhe biznesin, duke krijuar
vendimmarrje proaktive për drejtimet e
zhvillimit në të ardhmen.
6. Zhvillimi i kapitalit mjedisor: kualiteti fizik
mjedisor dhe natyror përreth të cilave njerëzit
punojnë dhe jetojnë. Mbrojtja dhe zhvillimi i
qëndrueshëm i territorit duhet të drejtohet
nga krijimi i një mjedisi me cilësi të lartë fizike
dhe mjedisore, duke promovuar zhvillim të
balancuar territorial brenda rajonit.
Këto hapa sigurojnë vendosjen e kornizës
bazë për kthimin e rajonit metropolitan në
një portë të qenësishme në nivel Ballkanik
dhe Mesdhetar. Për të siguruar një rritje të
qëndrueshme në ekonominë e shekullit të XXI,
plani do të nxisë zhvillimin e poleve territoriale
që mbështeten nga “punësimi i specializuar”,
klasterizimi i ndërmarrjeve e degëve të
ekonomisë, si dhe zhvillimi i zinxhirit të vlerës
globale.17

PE1- Zhvillimi i ekonomisë së
shërbimeve
Ndërmarrjet e rajonit po zhvendosin fokusin
e operimit nga ekonomia e prodhimit të
produkteve drejt asaj të shërbimeve.
Analizimi i këtyre aktorëve rajonal tregon se
shërbimet me vlerë të shtuar janë tërhequr
kryesisht në qendrat urbane Tiranë dhe
Durrës, pasi këto të fundit ofrojnë lidhje fizike
dhe digjitale të një niveli të kënaqshëm me
rrjetin e qendrave urbane globale.

http://www.oecd.org/sti/inno/smart-specialisation.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/96243/Global+Value+Chains+and+Smart+Specialisation+Strategy/8546
d7e1-0219-4ed4-905a-e637731d4846
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Në këtë kontekst, plani mbështet dhe nxit rolin
e rajonit si mikpritës i investimeve të huaja me
bazë lidhjet me rrjetet globale, duke siguruar
fillimisht një mjedis të përshtatshëm për
shërbimet dhe infrastrukturën TIK.
Ministritë e linjës, agjencitë qeveritare dhe
bashkitë e rajonit metropolitan, duhet të
krijojnë kushtet për maksimizimin e lidhjes në
rrjet të strukturave dhe aktorëve të zhvillimit të
ekonomisë së shërbimeve dhe dijes.
PE1.1- Komponenti territorial
Sugjerohet krijimi i poleve territoriale
mbështetëse për ekonominë e shërbimeve,
në qendrat urbane Tiranë dhe Durrës si: Zona
Qendore të Biznesit; park industrial; park
teknologjik; zona teknologjike të zhvillimit
ekonomik. Zhvillimi i këtyre poleve dhe
strukturave duhet të mbështetet me rrjete
infrastrukturore eficiente, të lidhura ngushtë
me platformat TIK, si dhe me lëvizshmërinë e
transportin publik.
PE1.2- Komponenti njerëzor
Ministritë e linjës dhe bashkitë e rajonit
duhet të nxisin njëkohësisht zhvillimin e
dijes së vazhduar të kapitalit njerëzor dhe
të sipërmarrësve të biznesit në një varg
sektorësh prioritar, duke ngritur e zhvilluar
struktura dhe platforma çertifikuese që
mundësojnë standarde të matshme të njohura
në BE.
Zhvillimi i aftësive dhe i dijes për punësim
synon nxitjen, tërheqjen dhe mbajtjen e
kapitalit njerëzor me aftësi të zhvilluara
për të mbështetur nevojat e ekonomisë së
shërbimeve, në modelin e zhvillimit të biznesit
të ndërlidhur globalisht.
Për zhvillimin e këtij faktori, rekomandohet:
• Zgjerimi i aftësive personale nëpërmjet
trajnimit të përhershëm, trajnimit të punës në
grup për zgjidhjen e problemeve, trajnimeve
për shërbime të specializuara në mbështetje
të klientit global. Zgjerimi i profilizimeve
të dijes dhe aftësive në shkencat sociale e
politike, duke përfshirë dhe gjuhët e huaja;
18

• Aftësimi dhe profilizimi në shkenca ekzakte,
teknologji dhe inovacion, trajnime në aftësim
për zhvillimin e industrive kreative, aftësimi në
sipërmarrje me dije në TIK dhe matematikë,
si dhe krijimi i aftësive në përgjigje të fushave
të reja të zhvillimit ekonomik si ‘ekonomia e
programeve dhe programimit’;
• Zhvillim në punësim të specializuar.
Zhvillimi i aftësive në fushën e rrjeteve
elektronike duhet t’i përgjigjet nevojës për
brezat e ardhshëm të bizneseve bazuar në
“Revolucionin e 4-t industrial”18 në sektorë si:
transport, komunikim, logjistikë, tregti, rrjeti i
ofertës dhe kërkesës globale etj.
Bashkitë e rajonit duhet të mbështesin
një mjedis të favorshëm për përkthimin e
njohurive dhe aftësive në inovacion, duke nxitur
krijimin e platformave virtuale të monitorimit
dhe çertifikimit, klasterin e dijes dhe rrjetin e
shkëmbimit “Know-how” në rang global.

PE2- Rrjeti i dijes dhe inovacionit
rajonal
Dija dhe aftësitë janë faktorët thelbësor
të zhvillimit të rajonit. Ndonëse natyra e
përhapjes së dijes në rajon është kryesisht
publike, eksternalitetet e përfituara prej saj
shfaqen më të zhvilluara në rajonet ku ka
prezencë institucionesh të arsimit të lartë.
Zhvillimi i dijes rajonale nuk duhet të varet
vetëm nga qasja institucionale “lart-poshtë”,
apo nga formati i eksternalitetit të zhvillimit
informal të përhapjes së inovaconit nga
vetë NVM-të. Institucionet publike duhet
t’i drejtohen arritjes së bashkëpunimit dhe
ndërveprimit proaktiv të të gjithë aktorëve
rajonalë.
Zhvillimi i inovacionit duhet të adresohet në
K&ZH të suportuar nga institucionet publike
dhe private që nxisin ndërveprimin në plane
vertikale dhe horizontale. Përqasja e synuar
duhet të jetë drejt shpërndarjes së inovacionit
si produkt i K&Zh-it, për fuqizimin e NMV-ve të
rajonit.

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
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Strukturat qeverisëse duhet të zhvillojnë
skema dhe politika në rang rajonal, që
nxisin procesin e ndërveprimit të aktorëve
(ndërmarrje/ akademi/ institucione publike)
për zhvillimin e K&Zh dhe inovacionit me
fokus NVM-të e rajonit. Këto përqasje duhet të
kenë korniza fleksibël, pasi edhe vetë natyra e
inovacionit është shumë e ndryshueshme.
Sugjerohet ndërtimi i bordit dhe fondit të dijes
dhe inovacionit rajonal, ku të marrin pjesë të
gjithë aktorët rajonalë (universitetet, institutet
e kërkimit, agjencitë shtetërore, sistemi
bankar, ndërmarrjet rajonale, kërkuesit
dhe dhomat e industrisë, NVM-të dhe

sipërmarrësit) të lidhur në rrjet midis tyre dhe
faktorit global.
Krijimi i kësaj strukture do të ndihmojë jo
vetëm në zhvillimin e inovacionit, por do të
drejtojë kërkesën dhe investimet drejt pikave
të forta të veprimit të ndërmarrjeve rajonale.
Kjo përqasje do të drejtojë zhvillimin sipas
nevojave reale dhe kërkesave globale të tregut,
duke krijuar mundësi konkrete inovimi në
produkte dhe shërbime me fokus eksportin.
Faktorët primarë të zhvillimit për inovacion
tregohen në tabelën më poshtë, të shoqëruar
nga ata kontribues dhe indikatorë përkatës:

Faktorët primarë

Faktorët kontribues

Indikatorët kontribues

Aksesi në dije

• Zhvillimi i poleve me bazë
shkencën dhe inovacionin;
• Zhvillim dhe akses në rrjete, falë
bashkëpunimit të industrisë me
akademinë;
• Zhvillimi i sektorit privat të K&Zh;
• Fuqizimi i aftësive dhe dijes nga
rrjeti ndërkombëtar i shkencës
nëpërmjet TIK.

• Shpenzimet në K&Zh;
• Publikimet shkencore;
• Numri i kërkuesve në forcën punëtore;
• Përdorimi dhe aksesi në TIK;
• Shpenzimet në TIK në % të PBB;
• Indikatorët e zhvillimit njerëzor;
• Bashkëpunimi ndërkombëtar në K&ZH.

Aftësi për të
shndërruar dijen
në produkte dhe
shërbime me
vlerë të shtuar

• Zhvillimi i kapitalit njerëzor dhe
punësimit të specializuar;
• Klima e besimit dhe bashkëpunimit
të sektorit privat;
• Zhvillimi i aksesit në kapital
ﬁnanciar;
• Zhvillimi i aktiviteteve inovative në
rang ndërkombëtar.

• Statistikat e sistemit të arsimimit;
• Aktivitete dhe patentim;
• Oferta e ﬁnancimit privat;
• IHD-të;
• Rankimi i konkurrueshmërisë
ndërkombëtare;
• Rritja dhe zhvillimi i NVM-ve;
• Rrjetëzimi dhe kompozimi i sektorëve
të ndërmarrjeve;
• Niveli dhe sektorët e tregtisë së huaj.

Dëshira për të
inovuar

• Krijimi i makroklimës positive
ekonomike dhe politike;
• Zhvillimi i sipërmarrjes inovative;
• Struktura dhe platforma që nxisin
bashkëpunimin midis akademisë dhe
sektorit privat;
• Klasterizimi dhe zhvillimi i rrjeteve
të ndërveprimit ndërkombëtar;
• Aktivitete të lidhura në rrjete dhe
platforma të hapura.

• Kushtet e zhvillimit të kornizës politike
dhe makro-ekonomike (PBB, inﬂacioni,
korrupsioni, ekonomia informale etj);
• Numri i “start-up”-eve;
• Numri/performanca e inkubatorëve,
parqeve teknologjike shkencore (ose të
ngjashëm);
• Zhvillimi rajonal dhe aktivitetet e
klasterizuara;
• Ndryshimi i strukturave të organizimit
të ndërmarrjeve, përfshirë ndryshimet
demograﬁke të tyre.

Tabela 4.1 Faktorët primarë të zhvillimit për inovacion19
19

IKED (Strengthening innovation and technology policies for SME Development in Albania)
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Faktorët lokalë për zhvillim të K&Zh dhe Inovacionit Rajonal:
• Krijimi i një institucioni rajonal për zhvillim, informim dhe trajnim ekonomik rajonal;
• Krijimi i bordit dhe fondit rajonal për inovacion dhe zhvillim ekonomik;
• Promovimi i zonave të zhvillimit territorial për klasterizim gjeografik të institucioneve dhe
ndërmarrjeve;
• Zhvillimi i instituteve të reja për K&Zh, platformave të financimit dhe të monitorimin, të
eficiencës së ndërmarrjeve, tregut global dhe përthithjes së inovacionit nga aktorët rajonalë;
• Zhvillimi i ndërlidhjes me rrjetet globale të dijes, kërkimit dhe zhvillimit;
• Krijimin e kornizës ligjore të instituteve çertifikuese/ patentuese mbi të drejtat e autorit dhe
të punës intelektuale;
• Fuqizimin e rolit të sistemit bankar në skema të qarta që mbështesin punën kërkimore mbi
zhvillimin e inovacionit, të aplikueshme nga NVM-të;
• Financim mbi bazën e skemave të diferencuara partneriteti për universitetet dhe institutet që
zhvillojnë punë kërkimore me ndikim të matshëm në zhvillimin dhe përhapjen e inovacionit në
NVM-të në rajon;
• Monitorim i përvitshëm nga agjencitë dhe bordi rajonal mbi eficiencën e punës së
universiteteve në zhvillimin e K&ZH me fokus drejt përhapjes së inovacionit bazuar në
standardet e EU-së;
• Krijimi i strategjisë së inovacionit rajonal bazuar në K&ZH të lidhur midis gjithë aktorëve
rajonal të klasterave;
• Krijimi i një platforme të përbashkët eficiente, ndërvepruese, me role të qarta për aktorët
pjesëmarrës, mënyra financimi dhe sisteme monitoruese të lidhura me rrjetet e dijes globale;
• Zhvillimi i instrumenteve të përhapjes së dijes dhe inovacionit nga K&ZH, të aplikueshme nga
NVM-të rajonale;
• Zhvillimi i skemave efektive të financimit për K&Zh dhe inovacion rajonal;
• Nxitja e skemave të ndërlidhura për shtimin e punës kërkimore individuale nëpërmjet PhDve; fuqizimi i rolit dhe përqasjes së PhD-ve me fokus drejt inovacionit të NVM-ve;
• Krijimi i sistemeve të trajnimeve dhe çertifikimeve të përhershme, të zhvillimit dhe
përthithjes së dijes nga resurset njerëzore në NVM-të rajonale me fokus drejt standardizimit
dhe çertifikimit të produkteve, shërbimeve dhe mënyrave të ndërveprimit në tregjet globale;
• Promovimi i rasteve të sukseshme të bashkëpunimit për inovacion dhe lidhje me rrjetet
globale të dijes për tërheqjen e IHD-ve dhe institucioneve ndërkombëtare.
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PE3- Zhvillimi i NVM-ve dhe
sipërmarrjes
Rajoni metropolitan paraqet një profil parësor
në zhvillimin ekonomik të ndërmarrjeve
brenda Shqipërisë. Ai luan gjithashtu rol kyç
në ekonominë kombëtare. Është me rëndësi
që investimeve t’u jepet përparësi për të rritur
konkurrencën e rajonit dhe për të siguruar
që NVM-të do të luajnë një rol udhëheqës
për arritjen e zhvillimit ekonomik, nëpërmjet
diversifikimit të gamës së produkteve dhe
shërbimeve me fokus drejt eksporteve.
Mjedisi i biznesit duhet të zhvillohet për të
plotësuar nevojat e NMV-ve rajonale, duke
siguruar një klimë dinamike dhe nxitëse për
veprimtaritë bashkëvepruese të aktorëve. Si
hap i parë synohet krijimi i klimës së besimit
dhe i sigurisë drejt inovacionit, me politika
afatmesme e afatgjata për kompanitë vendase
e të huaja. Zhvillimi i mjedisit të ndërmarrjeve
rajonale do të kërkojë të aktivizohen dhe
eficientohen disa mekanizma të arritur:
1. Aftësim dhe dije të specializuar për burimet
njerëzore, sipas sektorëve prioritarë;
2. Zhvillim të rrjeteve të ndërveprimit
horizontal e vertikal të ekonomisë, për të
ndërvepruar në shkallë globale;
3. Zhvillim territorial të organizuar në
pole, korridore dhe zona që mbështesin
ndërveprimin e NVM-ve.
PE3.1- Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore
Aftësitë dhe njohuritë teknike janë thelbesore
për NVM-të, për të mbështetur dhe rritur
mundësinë e diversitetit të aktiviteteve të
ndërmarrjeve, për të zhvilluar nivelin e
produktivitetit, si dhe për të stimuluar dhe
drejtuar inovacionin në sipërmarrjet e biznesit.
Plani nxit ngritjen dhe zhvillimin e qendrave të
shkollimit dhe punësimit të specializuar, si më
poshtë:
- Zhvillimi i qendrave të punësimit të
specializuar, me fokus zhvillimi në fushat
prioritare për çdo bashki.
Këto qendra duhet të veprojnë të lidhura
ngushtë me programet dhe kurset universitare
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për zhvillimin e inovacionit të NVM-ve dhe
sipërmarrjes rajonale. Sugjerohet që këto
qendra të japin njohuri të profilizuara për
segmente të caktuara të tregut. Kjo qasje
për zgjerimin e dijes së specializuar duhet të
ndërtohet e lidhur ngushtë edhe me kornizat e
zhvillimit të klasterave;
- Zhvillimi i qendrave dhe platformave për
kurse të formimit profesional, të fokusuara në
zhvillimin e njohurive dhe aftësive të vazhduara
gjatë gjithë jetës. Ato dhe programet e tyre të
zhvillimit duhet të jenë të lidhura ngushtë me
bordin e zhvillimit të NVM-ve dhe sipërmarrjes.
Roli që ato do të luajnë mund të jetë më efikas
nëse ka bashkëpunim me inkubatorët dhe
përshpejtuesit e biznesit;
- Zhvillimi i platformave rajonale të trajnimit
mbi fushat e zhvillimit të ekonomisë së
gjelbërt dhe ekonomisë së zgjuar e inovacionit;
- Këshillimi dhe instruktimi për sipërmarrjen,
duke u bazuar në zhvillimin e programeve
shkollore me këtë qasje;
- Zhvillimi i politikave mikse, që kombinojnë
financimet me këshillimet, aksesin në
specialistë të sektorëve strategjikë në rrjetin e
profesionistëve ndërkombëtarë;
- Zhvillimi i programeve dhe projekteve që
mbështesin ndërlidhjen e brezit të ri me
rrjetin e sipërmarrësve globalë nga qendra të
specializuara, bazuar në modelet e zhvillimit të
bizneseve për “Start-up”-et.
PE3.2- Rrjetet e ndërveprimit të
ndërmarrjeve për inovacion
Krijimi dhe zhvillimi i agjencive ekonomike
rajonale duhet të bëhet me qëllim për të
krijuar rrjetet mbështetëse për zhvillimin
e klasterave e inkubatorëve të biznesit, si
dhe për të mundësuar lidhjen e strukturave
bashkëpunuese për nxitjen e zinxhirit të
vlerës globale. Synohet ndërlidhja e këtyre
institucioneve në rrjet e nëpërmjet platformave
të përbashkëta elektronike që do të rrisin
shkallën e efikasitetit të ndërveprimit të tyre,
duke u bazuar në strategjitë rajonale.
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Figura 4.2 Inovacioni dhe konkurrenca në ekonomi
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Bashkëpunimi i këtyre aktorëve mund të
udhëhiqet nga një bord i përbashkët rajonal, i
mbështetur nga Fondi Rajonal i Mbështetjes
së NVM-ve për inovacion. Bordi, nëpërmjet
mekanizmave mbështetës, është një vlerë
e shtuar në nxitjen e e ndërveprimit për
mbarëvatjen dhe zhvillimin e proceseve të
NVM-ve. Fondi Rajonal mund të përbëhet nga
një buxhet i veçantë financiar rajonal, si dhe
nga kontributi i aktorëve si NVM-të, bashkitë,
universitetet etj.;
Për zhvillimin e mëtejshëm të rrjeteve të
inovacionit sugjerohet:
- Zhvillimi i qendrave/instituteve të kërkimit,
publik, privat ose PPP; stukturave të
specializuara në çertifikim dhe patentim të
produkteve; qendrave të inovacionit teknologjik
“Tekno-pole” me sipërmarrje vendase apo
të huaj;
- Zhvillimi i një strategjie të përbashkët
rajonale që nxit inovacionin dhe zhvillimin e
rrjeteve ekonomike në sektorët prioritarë, duke
krijuar bashkëpunimin ndërmjet ndërmarrjeve,
sipërmarrësve të rinj, instituteve kërkimore,
universiteteve, agjencive të zhvillimit lokal e
rajonal dhe bordit të “NVM-ve dhe inovacionit”;
- Fuqizimi i skemave të bashkëpunimit të
grupimeve të NVM-ve dhe ndërtimi i politikave
përkatëse në bazë të profileve dhe portofoleve
të tyre për inovacion;
- Krijimi i platformave që nxisin programe dhe
projekte bashkëpunimi mes institucioneve
të edukimit dhe kërkimit të ndërmarrjeve
rajonale, duke krijuar praktika të reja në bazë
të nevojave të NVM-ve për të diversifikuar
mjetet teknike dhe gamën e produkteve
rajonale;
- Krijimi i platformave që nxisin lidhjen e
NVM-ve me bizneset e mëdha dhe korporatat
ndërkombëtare, për të mundësuar përhapjen
e eksernaliteteve të inovacionit në rajon. Këto
duhet të jenë platforma që nxisin inovacionin
e NVM-ve falë lidhjeve në rrjetet globale për
shitje produktesh dhe shërbimesh;
- Krijimi i zyrave të formatit “One-stop shop”
në çdo bashki të rajonit. Secila prej bashkive
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duhet të zhvillojë nivelin e shërbimeve, duke
përdorur infrastrukturën TIK në shërbim të
gjithë qytetarëve, e veçanërisht biznesit;
- Programe dhe projekte mbështetëse për
zhvillimin e sipërmarrjes në “Start-up”-e. Këto
programe duhet të frymëzojnë dhe integrojnë
skema bashkëpunimi mes partnerëve publikë
e privatë, duke nxitur edhe mundësinë për
pjesëmarrje të sektorit bankar dhe
financimit privat;
- Eficientim i lidhjeve rajonale me rrjetin e
sipërmarrjeve globale. Krijimi i programeve
afatgjata që lehtësojnë lidhjen dhe
ndërveprimin për shkëmbime dhe rritjen
e kapaciteteve (p.sh, nëpërmjet rrjeteve të
biznesit, punëtori, seminare, etj.);
- Lehtësimi i financimit për sipërmarrësit e
rinj të “Start-up”-eve High-Tech, për zhvillimin
e produkteve të tyre, duke krijuar korniza që
mundësojnë financimin nga palët e treta;
- Krijimi i eventeve të përbashkëta vjetore, të
sipërmarrjes rajonale. Ngritja e kulturës së
celebrimit të rasteve të sukseshme.
PE3.3- Zhvillimi territorial i NVM-ve
Zhvillimi territorial duhet të drejtohet nga
parimi i mirëmenaxhimit të tokës, duke e
ruajtur e konservuar atë. Kjo nënkupton
se bashkitë e rajonit duhet të nxisin dhe
zhvillojnë aglomerime funksionale gjeografike
për akomodimin e ndërmarrjeve rajonale.
Zhvillimet e ardhshme të këtyre nyjeve
territoriale, brenda dhe jashtë qendrave
urbane, duhet të orientohen pranë akseve
primare rrugore dhe hekurudhore, duke
mos krijuar fasha lineare, por duke zhvilluar
pole të përqendruara territoriale. Sugjerohet
mbështetja e fashave dhe poleve me zona
ndihmëse në brendësi të territorit, për të
zhvilluar shërbimet e ardhshme, si dhe për të
krijuar mundësinë e ndërveprimit në grupe për
shërbime dhe infrastrukturë.
Zhvillimi i poleve, zonave dhe korridoreve
duhet të fuqizohet me rrjete dhe shërbime
publike apo private që mbështesin tregtimin
e produkteve, shërbimet financiare e ligjore,

Kërkim dhe zhvillim
Kreditimi,
Garancitë,
Barazia

Inovacion

Paraja
“Cash”

Demonstrim
Politikat e
reduktimit
të taksave

Mjetet e prodhimit

Mbështetja
financiare
Patentimi i koncepteve
Grantet
Prodhimi i prototipeve
Financimi
i palëve
të treta

E drejta e autorit

Paraja
ekuivalente
me “Cash”

Rritja e cilësisë

Shërbimi i
mbështetjes
së ofruar

Gjetja e klientëve të parë

Gatishmëria e investimit

Ndërgjegjësimi
Përvetësimi
i njohurive

Ndërkombëtarizimi
Trajnimi
Kapitali njerëzor

Mbështetja
jo-financiare
Marketimi/ Brendimi

Teknologjia

Tregu dhe
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Menaxhimi
i njohurive

Puna në rrjet/ Klasterizim

Kërkim, zhvilimi,
dhe inovacioni,
kapitali njerëzor

Vendosja e standarteve

Figura 4.3 Komponentët e mbështetjes publike kundrejt NVM-ve
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infrastrukturën TIK, shërbimet shëndetësore,
rrjetet dhe qendrat logjistike, zonimet e
parkimit, rrjetet dhe stacionet e transportit
publik, zhvillimin e rrjeteve rrugore dytësore,
si dhe përforcime infrastukturore mbi e
nëntokësore, për të shmangur katastrofat
natyrore.
Bazuar në analizat e aglomerimeve gjeografike
të këtyre strukurave, plani propozon zhvillimin
e nyjeve (pole, korridore, zona), si më poshtë:
• Zona teknologjike e zhvillimit ekonomik
Spitallë, Durrës;
• Korridori Tiranë “Kthesa Kamëz”-Kashar
(autostrada Tiranë-Durrës);
• Korridori Kamëz-Nikël;
• Korridori Porto Romano-Spitallë-Shkozet,
Durrës;
• Korridori Vorë-Kashar;
• Poli Kombinat-Vaqarr, Tiranë;
• Poli Kinostudio, Tiranë;
• Poli Shkozë, Tiranë;
• Poli aeroportual Tiranë-Rinas;
• Poli Shkozet, Durrës;
• Poli Shijak-Sukth.
Synohet përqendrim i funksioneve të
shërbimeve, ndalim i shtrirjes lineare përgjatë
gjithë autostradës, krijimi i fashave/barrierave
me zona të gjelbërta, si dhe fuqizim i zonave

natyrore pranë këtyre territoreve.
PPV-të e bashkive rajonale, Tiranë, Durrës,
Vorë, Kamëz, Shijak, duhet t’i paraqesin qartë
këto territore mbështetëse për strukturat e
biznesit sipas listës më sipër.

PE4- Inkubatorët dhe klasterat
rajonalë
Metropoli Tiranë-Durrës, si një portë
ballkanike, do të shtojë praninë e
sipërmarrjeve të reja në rajon, duke zhvilluar
inkubatorët e biznesit, për të rritur mundësitë
e suksesit të “Start-up”-eve dhe për të krijuar
mundësi të shtuara në ekonomi. Synohet
krijimi/nxitja e vendeve të reja të punës në
inovacion. Në këtë kuadër, bashkëpunimi me
institucionet kërkimore është thelbësor.
PE4.1- Inkubatorët rajonalë
Inkubimi është instrumenti që mbështet
zhvillimin e sipërmarrjeve të reja. Ai ndihmon
në formimin e konsolidimin e tyre, duke
garantuar mbështetje fillestare të nevojshme
për të arritur qëndrueshmëri ekonomike.
Ndërsa hapësira ku idetë dhe projektet e
biznesit inkubohen e nxirren në treg quhet
inkubator. Aty ku rriten sipërmarrësit e rinj,
krijohen kushte, lehtësira dhe ekspertizë për
të adresuar nevojat e ideve të tyre.
ndihmë dhe trajnim për
menaxhim dhe kreditim
ndihmë dhe trajnim për
administrim dhe
menaxhim biznesi

ide dhe
sipërmarrje

lidhje me investitorë dhe
partnerë strategjikë global
hapësira pune të dedikuara
për sipërmarrje të reja

sipërmarrje e re
e konsoliduar dhe
e ndërlidhur globalisht

Figura 4.4 Çfarë është një inkubator i zhvillimit

78

mbështetje ligjore
dhe teknike

Bazuar në fushat prioritare të zhvillimit të ndërmarrjeve në rajonin metropolitan, propozohet:
Potenciale territoriale të inkubatorëve rajonalë
TIRANË

DURRËS

KAMËZ

SHIJAK

- inkubatorët e
inovacionit të biznesit;
(zona veriore, bulevardi
“Dëshmorët e Kombit”)

- inkubatorët e
inovacionit të biznesit;
(Zona Spitallë)

- agro-inkubatorë;

- agro-inkubatorë;
(Shijak qendër)

- inkubatorët
akademikë për krijimin
e klasterit të dijes;
(Tiranë qendër/
zonat universitare)
- inkubatorët sektorialë
të industrive krijuese.
(Kinostudio; ishKombinati i Tekstilit;
Ish-Uzina Autotraktori)

- inkubatorët
sektorialë;
(Shkozet)

- inkubatorë
sektorialë.
(Kamëz, korridori
ekonomik)

- inkubatorë
sektorialë.
(zona ekonomike)

- inkubatorë të
përgjithshëm.
(Durrës qendër)

Tabela 4.2 Inkubatorët rajonalë

Inkubatorët mund të zhvillohen në skema
publike, private, apo bashkëpunimi PPP. Për
krijimin e tyre duhet të zhvillohen struktura
operuese Triple-helix (bashkëveprim i
qeverisjes qendrore/vendore - biznesit akademisë).
Sa i përket zhvillimit territorial, sugjerohet
që këto struktura të vendosen pranë poleve,
zonave dhe korridoreve ekonomike, apo
institucioneve të dijes dhe kërkimit, të
mbështetura me akses shumë të mirë në
transportin publik.
Inkubatorët mund të përdoren dhe si
instrumente të zhvillimit territorial, duke
shërbyer si katalizatorë për rigjenerimin e
ish-zonave industriale, duke shfrytëzuar asete
fizike nën administrim shtetëror. Ato mund të
akomodohen në struktura që janë në pronësi
e administrim publik. Zhvillimi i tyre mund
të realizohet nëpërmjet skemave PPP, ku
institucionet shtetërore udhëheqin procesin
duke ndërtuar kornizat dhe duke monitoruar
zhvillimin afatgjatë.

Stadet e inkubimit
Para inkubimi lidhet me aktivitetin e
nevojshëm për të mbështetur sipërmarrësit
potencialë në zhvillimin e ideve të tyre dhe
planin e biznesit, për të rritur mundësitë
për arritjen e një Start-up-i efektiv dhe
të suksesshëm. Këto arrihen nëpërmjet
trajnimeve dhe asistencës specifike në hapa
dhe objektiva.
Inkubimi kujdeset për mbështetjen e
nevojshme të Start-up-eve, deri në fazën e
ekspansionit. Ky proces zakonisht zgjat deri në
3 vjet të aktivitetit të një sipërmarrje të re, vitet
më domethënëse këto për zhvillimin e saj dhe
arritjen e maturisë. Mbështetja e kësaj faze
konsiston zakonisht në aksesin e shërbimeve,
në: financim, trajnim, këshillim, drejtim dhe
trajnime specifike.
Post inkubimi lidhet me krijimin e shërbimeve
dhe kryerjen e aktiviteteve kur një kompani
ka arritur kushtet dhe fazën e maturimit e
mund të ecë vetë. Shërbime të ndryshme
mund të nevojiten për NVM-të për të nxitur
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shitjet apo klimën produktive në tërësi
nëpërmjet strategjive të ndërkombëtarizimit të
brendeve të produkteve në zinxhirin e vlerës së
shtuar globale.
Inkubatorët që merren me procesin e post
inkubimit quhen ndryshe dhe përshpejtues
biznesi.

Tipologjitë e inkubatorëve
• para inkubatorët;
• inkubatorët akademikë për krijimin e
klasterit të dijes;
• inkubatorët e përgjithshëm;
• inkubatorët sektorialë;
• inkubatorët e inovacionit të biznesit.
Objektivat e IBI-ve (Inkubatorë me Bazë
Inovacionin) duhet të bazohen në specifikat
dhe potencialet rajonale duke:
• identifikuar sektorët ekonomikë që kanë
pozicion kyç si dhe premisë në inovacion
(logjistikë, gjysmë-produkte, fasoneri-modë);
• identifikuar rrjetin nëpërmjet të cilit mund
të punohet për të realizuar qëllimin, duke u
bazuar në aktivitete të kërkimit dhe zhvillimit.
Parakushtet për ndërtimin e IBI-ve
• Duhet të bazohen në shërbime të zhvilluara
në sektorët e avantazhuar prej konkurrencës
së lirë të ngritur nga kërkesa e tregut për
inovacion.

• Kërkesat specifike të tregjeve lokale, duke u
bazuar në kërkimet dhe potencialet e trendeve
globale.
• Nevojat për mbylljen e “boshllëqeve” në
shërbimet e “zinxhirit të ofertës”, drejtuar
nga oferta e vlerës së shtuar të ekonomisë
rajonale.
• Ekzistenca e ekspertizës së specializuar
dhe e strukturave të profilizuara, të aftësive
dhe specializimeve të komunitetit, si dhe
bashkëpunimit me ekspertë të nivelit global.
• Ngritja e qendrave të trajnimit, të
specializimit dhe të certifikimit, pasi të
jetë bërë një vlerësim rajonal mbi aktorët
potencialë të NVM-ve dhe gjendjen e tyre në
kapacitete dhe burime financiare.
• Strategjia rajonale e inovacionit, si parakusht
për të ndërthurur sistemin e IBI-ve.
Partneritetet për inovacion
• Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë;
• Agjencitë lokale rajonale dhe qeverisja
qendrore;
• Parqet e shkencës dhe të teknologjisë/
teknopolet;
• Bashkitë/komunitetet urbane;
• OJF-të;
• Bashkësia e komunitetit të industrisë dhe
NVM-ve.

Inkubator me bazë inovacionin
Potencial zhvillimi rajonal
mbi nevojën/ mundësitë
e brendshme

Ekzistenca e partneritetit
territorial me bazë të gjerë
Nevoja për të mbushur
boshllëqet në shërbimet
e zinxhirit të ofertës

Ekzistenca e ekspertizës
së kualifikuar

Ekzistenca e
kërkesës së tregut
Figura 4.5 Inkubator me bazë inovacionin
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përqendrim
profesionistësh dhe
NVM të specializuara

NJË HAPËSIRË
NDËRVEPRUESE

produktivitet i lartë
institute kërkimore
dhe universitete
bordi dhe agjencitë rajonale
të zhvillimit ekonomik

sipërmarrje
dhe inovacion
avantazh në
konkurrueshmëri rajonale

Figura 4.6 Çfarë është një klaster ekonomik

PE4.2- Zhvillimi i klasterave ekonomikë
Ndërmarrjet (NVM-të) rajonale, kryesisht
paraqiten me mungesë të masës kritike në
ndërveprim, mungesë të klimës së besimit e
bashkëpunimit, mungesë në lidhje me talentet
dhe dijen rajonale, si dhe me mungesë të
bashkëpunimit me institucionet e zhvillimit
ekonomik.
Për këto arsye, së pari, synohet të zhvillohet
klima e besimit dhe më pas e ndërveprimit
mes aktorëve, për të krijuar produkte dhe
shërbime të diversifikuara e të një cilësie të
lartë. Lidhja e të gjithë aktorëve ndërveprues
në ciklin rajonal të prodhimit do të rrisë
mundësinë e konkurrueshmërisë në shkallë
ndërkombëtare.
Çfarë janë klasterat dhe si operojnë?
Klasterat paraqiten si përqendrim gjeografik i
kompanive dhe i institucioneve të ndërlidhura
në sektorë dhe nëndegë të industrive që
plotësojnë njëra-tjetrën, ku nxiten shkëmbimet
dhe aktivitetet e përbashkëta, ku krijohet vlerë
e shtuar në produkte, shërbime apo platforma,
në tregti dhe ekonomi.
Këto organizma operojnë në planin horizontal
dhe lidhin aktorët lokalë dhe rajonalë, duke
krijuar kushte dhe klimë mbështetëse për
ekonominë. Klasterat zhvillojnë kooperimin

dhe konkurrueshmërinë e kompanive, si dhe
përshpejtojnë përhapjen e inovacionit rajonal.
Në zinxhirin e vlerës globale, efikasiteti,
shpejtësia, përshtatja, cilësia, inovacioni, rrjeti
dhe masa kritike, janë elementet kryesore
të zhvillimit dhe tregtimit të produkteve dhe
shërbimeve. Klasterat mundësojnë zhvillimin
e këtyre kushteve e cilësive me një synim
dhe nën një menaxhim të përbashkët. Ato
lehtësojnë ndërveprimin ekonomik me
koorporatat globale dhe shtojnë mundësinë
e suksesit të firmave/ markave të brenduara
rajonale. Nga ana tjetër, zhvillimi i tyre do të
krijojë mundësi të shtuar për të brenduar
rajonin metropolitan dhe për t’u bërë hallkë në
zinxhirin global të vlerës.
Ndërtimi i strukturave institucionale për
zhvillimin e klimës së bashkëpunimit midis
biznesit, akademisë, institucioneve qeveritare
dhe shoqërisë civile, është thelbësor për
mbijetesën e klasterave në ekonominë globale.
Plani mbështet zhvillimin e këtyre strukturave
për ndërveprim mes aktorëve dhe i prezanton
kornizën e parimeve ku duhet të bazohen:
• Zhvillim drejt objektivave të përbashkëta
rajonale me përqasje drejt ekonomisë së
shërbimeve dhe ekonomisë së dijes;
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• Krijim të klimës së besimit, bashkëpunimit
dhe punës në grup mes aktoreve;

• Dakordësimi për përdorimin e patentave
të produkteve dhe proceseve inovative. Nëse
bashkëpunimi drejtohet nga platforma operimi
të qarta, të mbështetura me instrumente
ligjore, atëherë dakordësimi mund të arrihet;

• Zhvillim të lidhjeve nëpërmjet bizneseve
mbi struktura me interesa të përbashkëta
(bashkëpunuese dhe konkurruese), si
plotësuese të njëra-tjetrës;

• Krijimi i qasjeve të përbashkëta për
shpërndarjen e njohurive dhe aftësive mes
aktorëve në një klaster, duhet të udhëhiqet nga
institucione të pavarura publike apo private;

• Zhvillim të rrjeteve e strukturave
ndërvepruese për nxitjen e inovacionit, me
qëllim përftimin e produkteve dhe shërbimeve
konkurruese në shkallë globale.

• Shpërndarja e përfitimeve duhet të drejtohet
nga bordet e menaxhimit, ku institucionet
publike duhet të jenë aktorë mbështetës;

Sfidat kryesore në formimin e klasterave:
• Krijimi i klimës së besimit. Institucionet
lokale, rajonale e qendrore duhet të prodhojnë
incentiva ligjore e fiskale në mbështetje të
krijimit të kësaj klime, e cila është faktori
kryesor për funksionimin e klasterit;

• Mungesa kohore për t’u përballur me
përgjegjësitë dhe për të ndërvepruar mes
aktorëve duhet të adresohet nëpërmjet nxitjes
së përdorimit të platformave elektronike.

• Krijimi i klimës së bashkëpunimit.
Nëpërmjet mekanizmit të vendimmarrjeve
të përbashkëta me borde drejtuese, apo
nismave ligjore e fiskale, mund dhe duhet të
mbështetet e fuqizohet klima e bashkëpunimit
mes aktorëve të përfshirë në klaster;

Duke parë kompleksitetin dhe sfidat për
ndërtimin e klasterave, rekomandohet
ndërtimi i strategjive të ndërthurura,
sistematike dhe me përqasje gjithëpërfshirëse:

Fazat zhvillimore të klasterit

Fazat
zhvillimore
të klasterit

Klaster në
krijim

Klaster i
maturuar

Kampion
në nivel
kombëtar

Klaster të
nivelit
botëror

Klaster në
tranzicion

Klaster në
rilindje

Klaster që
mbështet
industritë
në zhvillim

Mbështetja
publike për
zhvillimin e
klasterit

Programet dhe politikat specifike që adresojnë secilën fazë të zhvillimit

Vlerësim i
fazave
zhvillimore

Standardizim dhe vlerësim

Figura 4.7 Fazat zhvillimore të klasterit 20
Burimi: LET’S MAKE A PERFECT CLUSTER POLICY AND CLUSTER PROGRAMME, Berlin/Copenhagen, 2012
20
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Modelet e gjithëpërfshirjes se aktorëve rajonal
duhet të bazohen në:
“Triple Helix Concept” ose “Quad Helix
Concept”
Këto dy koncepte ndihmojnë ndërveprimin për:
1. Promovim dhe efikasitet të rolit të
akademisë, të qendrave të edukimit/
mësimit, kërkimit e zhvillimit në shërbim të
produktivitetit dhe inovacionit;

2. Bashkëpunim në rrjet të aktorëve (qeveri,
biznes, akademi/shoqëri civile), ku inovacioni
për produkte dhe shërbime vjen si rezultat i
ndërveprimit mes tyre dhe jo si pritshmëri e
politikave qeverisëse;
3. Zhvillim të qasjeve proaktive, ku çdo aktor
mbështet rolet e institucioneve të tjera.
(referuar figurës)
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Studentët

INDUSTRIA
Inovacion dhe Sipërmarrje

Shtetërore
Rajonale
Lokale

Korporata
Kapital
Shoqëri tregtare
NVM

Figura 4.8 Koncepti “Triple helix”
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Dimensionet e ndryshme të një klasteri dhe politikat dhe/ose programet përkatëse
Mjedisi i biznesit
të një klasteri, i
strukturuar nga:
a) Makro-ekonomia
b) Kushtet e kornizës
strukturore: infrastruktura, rregullorja,
mirëfunksionimi i
mallrave, shërbimet,
tregu i punës etj.

Politika/ programe
ndërhyrjeje:
Politika makroekonomike dhe fiskale
Programet e infrastrukturës, politikat/
programet e tregut të
punës etj.

Pjesëmarrësit
në klaster

Programe për
kërkim-zhvillimin dhe
inovacionin, programe
për zhvillimin e
biznesit, programe për
trajnim dhe edukim,
programe për promovimin e eksportit etj.

Institucioni për
menaxhimin e
klasterit

Programe mbështetëse
(financiare ose teknike)

Figura 4.9 Dimensionet e ndryshme të një klasteri dhe politikat dhe/ose programet përkatëse21
Burimi: LET’S MAKE A PERFECT CLUSTER POLICY AND CLUSTER PROGRAMME, Berlin/Copenhagen, 2012

Zhvillimi klasterave rajonalë

Bazuar në analizat e aglomerimeve të
ndërmarrjeve, rrjetit të aksesit rrugor e
hekurudhor, largësisë/afërsisë nga qendrat
institucionale, qendrat e urbanizuara
dhe afërsisë me portet e aeroportin, janë
përzgjedhur të zhvillohen katër tipologji
klasterash të specializuar.
Agjencitë rajonale, bashkitë e rajonit,
universitetet, institutet, si dhe bordi rajonal
i NVM-ve dhe inovacionit, bazuar në stadin
e zhvillimit dhe ndërveprimit të klasterizimit
(klastera në krijim), duhet të ndërmarrin
hapa të qartë në ndërtimin e institucioneve
përgjegjëse dhe strukturave menaxhuese.
Tipologjitë e klasterave gjeografikë rajonalë të
propozuar, janë:
• Klaster biznesi inovativ - hub teknologjik
Propozohet zhvillimi i teknopoleve si qendra
të fokusuara në kërkimin dhe zhvillimin e
teknologjive inovative, rrjetin e marketimit
global dhe rrjetet e inovacionit.
21

(poli aeroportual Rinas; qendra veriore
bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Tiranë;
qendra Spitallë, Durrës)

• Klaster ‘industria e mobilerisë’ dhe tekstile
(veshje-këpucë)
Propozohet zhvillimi i qendrave rajonale të
specializuara në sektorët ‘Mobileri dhe Modë’.
Këto struktura duhet të nxisin zhvillimin e
kurrikulave shkollore të specializuara, si
dhe punësimin e specializuar. Ato duhet të
drejtojnë bashkëpunimin e sipërmarrësve që
prodhojnë produkte të pjesshme apo lëndë
të para, deri në produkte që plotësojnë njëritjetrin.
(polet: ‘Kombinat’ Tiranë; Kamëz; Shijak)
• Klaster industri krijuese
Zhvillimi i qendrave me fokus operimi drejt
industrive krijuese të shumë dimensioneve, si:
muzikë, modë, media, arte pamore, kulturë etj.
(polet: ‘Kinostudio’ Tiranë; qendër Durrës)
• Klaster logjistike
Zhvillimi i qendrave dhe rrjetit logjistik me
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fokus drejt lëvizjes dhe përpunimit të shpejtë
të mallrave. Këto qendra duhet të mbështesin
suksesin e tyre në lidhjet eficiente me portat
hyrëse-dalëse rajonale, si dhe në gamën
e shërbimeve që ofrojnë falë vendodhjeve
strategjike. Operimi i këtyre nyjeve duhet
të menaxhohet i lidhur në rrjet nga qendra
operacionale e trafikut në qendrën urbane
Vorë. (polet: Shkozet, Durrës; Vorë; Kavajë;
Fushë Krujë)
Krijimi i institucioneve që do të drejtojnë
procesin e klasterizimit, sigurimit të aftësimit
e dijes, si dhe kërkimit dhe zhvillimit për
inovacion, duhet të shoqërohet me politika
fiskale dhe ligjore afatgjata nga ministritë e
linjës.
Nxitja e ndërveprimit duhet të fokusohet jo
vetëm drejt aktorëve të një klasteri, por edhe
për krijimin e strategjive të përbashkëta të
zhvillimit, marketimit e brendimit, në mënyrë
që të gjitha grupimet (sipas katër tipologjive të
klasterimit) të mbështesin njëra-tjetrën edhe
në shërbime e produkte komplementare.
Institucionet e shkencës, dijes, aftësimit dhe
inovacionit, duhet të krijojnë qasje proaktive
për bashkëpunimin e këtyre klasterave, të cilat
do ta kanalizonin inovacionin drejt cikleve të
mbyllura (të plota) të prodhimit dhe shitjes
së produkteve, nga lëndët e para deri në
marketimin dhe brendimin në rang global.

Roli i qeverisjes në ndërtimin e klasterave
Qeverisja e nivelit qendror dhe vendor nuk
duhet të krijojë grupime bashkëpunimi
ndërmjet aktorëve që nuk kanë një historik
ndërveprimi të mëparshëm, qoftë edhe
informal.
Institucionet publike duhet të nxisin klimë
besimi institucionale për ndërtimin e
bashkëveprimit të aktorëve të klasterave.
Institucionet publike duhet të marrin një rol
parësor në fazat fillestare, kryesisht udhëzues,
gjatë procesit të hartimit të strategjisë
së mbështetjes së klasterave, si dhe në
udhëheqjen e dialogut publik-privat, lidhur
me politikat dhe burokracitë institucionale
që pengojnë zhvillimin e industrisë dhe të
biznesit.

Rolet kyç për qeverisjen publike, të cilat do
të mundësojnë hapin cilësor në zhvillimin e
klasterave:
• Struktura dhe platforma që promovojnë
nxitjen e besimit për bashkëpunim të aktorëve.
• Strategji dhe programe me role dhe
përgjegjësi të qarta që mbështesin aktorët
pjesëmarrës. Krijimi i kornizës së planit
të veprimit dhe monitorimit të sistemit në
mbështetje të bordeve drejtuese. Zhvillimi
i burimeve njerëzore të shërbimit publik të
trajnuar dhe të motivuar, për të menaxhuar
në grup platforma që monitorojnë ecurinë e
klasterave.
• Skema mbështetëse fiskale dhe ligjore
dinamike, shërbime publike mbështetëse
për aktorët, rrjetet, shërbimet dhe produktet
finale.
• Klimë makroekonomike dhe politike
mbështetëse për të realizuar qëllimet dhe për
të arritur rezultate, duke nxitur bashkëpunimin
në rang global, si duke konkurruar në
tërheqjen e financimeve të huaja. Zhvillimi
i skemave eficiente për të siguruar qasje
të drejtpërdrejtë në financa për këto grupe
ndërvepruese.

• Institucionet publike duhet të zhvillojnë
strategji, politika, programe, projekte,
struktura dhe platforma që promovojnë
krijimin e klimës së besimit e bashkëpunimit
mes aktorëve;
• Duhet të formojnë korniza të qarta që
përcaktojnë rolet dhe përgjegjësitë e
aktorëve pjesëmarrës të të tre sferave të
sipërpërmendura;
• Duhet të ndërtojnë skema mbështetëse
dinamike, fiskale dhe ligjore, të mbështetura
me shërbime publike për aktorët e përfshirë,
rrjetet dhe produktet e tyre;
• Duhet të nxisë krijimin e klimës makroekonomike dhe politike për të realizuar
qëllimet dhe për të arritur rezultate konkrete
e të matshme. Duhet të paravendosin kushtet
makro, të domosdoshme për zhvillimin e
bashkëpunimit në rang global, si dhe të
krijojnë lehtësira për tërheqjen e financimeve
të huaja.
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Ekzistojnë një varg mekanizmash, ku
institucionet publike mund të angazhohen
në ndërtimin e klasterave. Më poshtë janë
renditur 20 ndërhyrje pozitive, që mund
të adaptohen nga qeveria dhe agjencitë
qeverisëse:
Roli 1: Vendosja e “gurëve të themelit” për
mbështetje
Të gjitha nivelet e qeverisjes duhet të zhvillojnë
burimet për të mbështetur kushtet bazë për
rritjen e nevojshme të katër klasterave.
Këtu përfshihet edukimi bazë për popullatën
përmes niveleve të trajnim të njëpasnjëshëm,
në shkollim të profilizuar të mesëm dhe të
lartë; infrastrukturë rrugore të zhvilluar në
polet strategjike, mbështetje me transport
publik në zonat ekonomike, shërbime në rrjete
infrastrukturore; strehim të përshtatshëm dhe
mjedis të shëndetshëm.

Roli 4: Krijimi dhe mbështetja e kanaleve të
komunikimit
Platformat digjitale dhe kanalet e komunikimit
elektronik me role dhe përgjegjësi të ndara
mund të lehtësojnë komunikimin dhe të
strukturojnë kërkimin për informacione
specifike. Duke qenë se këto platforma mund
të sjellin biznese të reja në rajon, qeverisja
duhet të fokusohet drejt mbështetjes së tyre.
Platformat digjitale duhet të përfshijnë bazën
e të dhënave të prodhuesve dhe ofruesve të
shërbimeve, aftësitë e tyre dhe kontaktet,
nivelin e shkollimit të personelit, njoftimet
për punësim dhe teknologji të reja. Websiteet e specializuara rajonale publike mund të
kryejnë ose të japin informacion mbi politikat
e qeverisë për klasterat dhe mbështetjen
apo ndërhyrjet publike në strukturat e
klasterizuara.

Roli 2: Krijimi i politikave mbështetëse dhe
nxitëse, jo parandaluese dhe dekurajuese

Roli 5: Riorganizimi i strukturave qeveritare
të shërbimit dhe shpërndarjes

Klasterat efektivë kërkojnë politika të qarta
në nivel kombëtar, të cilat mundësojnë dhe
inkurajojnë ndërveprimin e aktorëve rajonalë.
Institucionet duhet të zhvillojnë korniza dhe
politika efektive që lidhin elementët e veçantë
në një sistem inovativ mes sektorit publik dhe
privat, akademisë dhe shoqërisë civile, në
një qasje sistematike dhe të koordinuar për
zhvillimin e NVM-ve.

Shumë shërbime të qeverisë janë të
fragmentuara, si për shembull: trajnimi,
edukimi, financimi, asistenca teknologjike dhe
ajo promovuese. Shpesh ato janë përgjegjësi
e ministrive dhe agjencive të ndryshme. Këto
shërbime mund të reformohen të orientuara
drejt klasterave, duke u zhvendosur nga një
qasje e orientuar sektoriale, drejt asaj të
orientuar nga problemet rajonale dhe zhvillimit
ekonomik.

Roli 3: Bashkëpunim dhe kooperim në rrjet
Rrënjët e shumë klasterave qëndrojnë në
projektet e shumta të ndërmarra në të gjithë
botën në vitet ‘90, për të inkurajuar dhe për
të mbështetur bashkëpunimin mes firmave,
nëpërmjet rrjeteve.
Bashkëpunimi mes bizneseve të bazuara në
klastera konsiderohet thelbësor dhe ndodh
nëpërmjet rrjeteve të ndërveprimit. Ata duhet
të mbështeten nga platforma operuese që
lehtësojnë proceset dhe zinxhirin e furnizimit
të produkteve, bazuar mbi kërkesën e tregjeve.
Aftësia për të krijuar dhe për të formalizuar
rrjete përzgjedhëse është me rëndësi jetike
për klastera konkurrues.
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Këto riorganizime mund të realizohen me
ndryshime minimale, duke vepruar nëpërmjet
ndërmjetësve ose me ngritjen e qendrave
të shërbimit one-stop-shop. Një ndryshim i
rëndësishëm në qasje do të ishte formimi i
ekipeve ndër-institucionale të agjencive që
përfshijnë ekspertizë rreth klasterave, të
mbështetur nga platforma rajonale me role të
qarta dhe përgjegjësi specifike të balancuara.
Ndryshimi themelor do të jetë krijimi i
agjencive të reja rajonale me fokus zhvillimin
ekonomik, të cilat do të mbulojnë zhvillimin e
klasterave kryesorë. Në të gjitha rastet është
e domosdoshme, që personeli të ketë përvojë
të drejtpërdrejtë në industri dhe të jetë i aftë

të kuptojë problemet me të cilat përballen
kompanitë në klaster, teknologjitë e tyre apo
klientët dhe tregjet globale.

Kompanitë inovative mund të përfitojnë shumë
nga formimi i rrjeteve, p.sh.: rreth problemeve
të përbashkëta apo të teknologjive sektoriale.

Roli 6: Riorganizimi i shërbimeve qeveritare
të shpërndarjes së informacionit

Roli 8: Ndërtimi i një fuqie punëtore të
specializuar

Klasterat ofrojnë një mundësi për të
dhënë informacion dhe shërbime në
mënyrë alternative, duke siguruar që këto
informacione janë të orientuara më tepër
rreth fushave primare të ekonomisë rajonale
sesa me një bazë të gjerë. Do të jetë mjaft
e dobishme për agjencitë e zhvillimit lokal
dhe rajonal që organizimi i klasterave dhe
ofruesit e shërbimeve të kenë të dhëna të
grumbulluara dhe të publikuara për klasterat
e identifikuar nga institucionet shtetërore apo
private.

Asgjë nuk është më e rëndësishme për
zhvillimin e klasterave në rajon, sesa zhvillimi i
burimeve të tyre njerëzore.
Ky faktor është një nga burimet kryesore, për
të cilin klasterat janë më të varur nga qeverisja
publike, që është dhe investitori më i madh
në arsim dhe trajnim. Kompanitë kërkojnë
të kenë akses në fuqi punëtore, që është në
gjendje të aplikojë aftësitë e saj në mjedisin
e caktuar të punës, si dhe të kontribuojë
me njohuritë e saj në mjedise specifike të
punës kryesisht me fokus mbi kërkimin dhe
inovacionin.
Sugjerohet riformatimi i kurrikulave shkollore
me fokus ndërveprimin me NVM-të si dhe
formimi i agjencive dhe qendrave të kërkimit
dhe zhvillimit që mbështesin sektorët
prioritarë të klasterave.

Punësimi, të dhënat rreth start-up-eve,
normat e rritjes të sektorëve dhe rrjeteve
kontribuuese, do të ndihmojnë klasterat dhe
agjencitë që të planifikojnë dhe të hartojnë
programet e tyre.
Agjencitë dhe strukturat operuese duhet të
marrin në konsideratë qasje në shembuj të
suksesshëm. Shpesh në ekonomitë në
tranzicion, klasterat janë të kufizuar për të
mësuar vetëm brenda kufijve të tyre dhe janë
të shkëputur nga burimet e njohurive dhe të
teknologjive të reja, që ndihmojnë për të arritur
pozita konkurruese. Sugjerohet kooperimi
ndërmjet strukturave vendase dhe të huaja,
për të ndërtuar raste të suksesshme.
Roli 7: Formimi i mbështetjes së
sipërmarrjeve dhe rrjeteve të të mësuarit
Sipërmarrësit dhe kompanitë e reja kanë
nevojë për krijimin e rrjeteve, krahasuar me
kompanitë ekzistuese, sepse ato kanë më pak
përvojë dhe akoma nuk e kanë krijuar rutinën
e tyre. Bizneset e stabilizuara në treg janë të
pasura me informacion, këshilla dhe njohuri.
Rrjetet më efektive janë ato të ngritura
mbi bazën e marrëdhënieve të krijuara
mes sipërmarrësve, të tilla si inkubatorët,
programet e zhvillimit ekonomik, burimet e
zakonshme të kapitalit, shoqatat rajonale etj.

Roli 9: Përdorimi i klasterit në një kontekst
për të mësuar
Konteksti në të cilin ndodh marrja e njohurive
ka shumë rëndësi në formimin e forcës
punëtore.
Institucionet që japin dije dhe trajnim brenda
klasterave prodhojnë punëtorë më produktivë
e më të informuar, në lidhje me tregun e punës
dhe me aftësi më të mira për t’u lidhur me
punëdhënësit. Me hartimin e kurrikulave të
punës së specializuar, punëkërkuesit mund të
vlerësojnë vlerën e klasterit, të kuptojnë më
shumë për mjedisin e tyre, si dhe të nxiten më
tepër për të ndjekur një karrierë në këto rrjete
ndërvepruese.
Roli 10: Nxitja e zhvillimit të qendrave për
aftësi e profesione të specializuara në secilin
klaster
Rajonet mund të krijojnë qendra të ekselencës
rreth klasterave. Qendrat e aftësimit të
klasterave të lidhura me institucione arsimore
ekzistuese, mund të bëhen subjekte lider për
vrojtimin e zhvillimin e nevojave të industrisë,
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zhvillimin e ri të kurrikulave duke qëndruar në
kontakt me bordet e klasterave, përditësimin e
standardeve, krahasimin e praktikave në fusha
të tjera dhe mbledhjen e informacioneve rreth
profesioneve dhe programeve të klasterave.
Qendrat nuk duhet të jenë patjetër struktura
operuese që veprojnë në një ndërtesë fizike,
ato mund të jenë edhe një qendër virtuale që
mund të organizojë ekipe nga institucione
të ndryshme arsimore, për të punuar mbi
probleme të veçanta, për të kryer K&ZH,
ose për të zhvilluar programe ku të gjitha
produktet dhe informacionet do të jenë në
dispozicion për të gjithë vendin. Këto qendra
mund të ndihmojnë firmat të përcaktojnë se
cilat programe trajnimi kanë nevojë më të
rëndësishme për mësimdhënie, për zhvillim
teknologjik dhe informacione lidhur me
industrinë. Ato mund të sigurojnë dhe të
zhvillojnë akses në rajon për grupe shoqërore
të përjashtuara nga mundësitë e shkollimit.
Roli 11: Nxitja e inovacionit dhe e
sipërmarrjes
Inovacioni dhe sipërmarrja janë motorët e
nxitjes së zhvillimit dhe të rritjes ekonomike
të klasterit. Shumica e këtyre grupimeve
formohen nga ish punonjësit sipërmarrës
të punëdhënësve ekzistues, në ndjekje
të zgjerimit të zinxhirit të furnizimit dhe
potencialit të ri të tregut, ose në përgjigje të
uljes së rendimentit të kompanive ekzistuese.
Politikat e zhvillimit të klasterave, duhet të
nxisin këto grupime që janë jetike në rinovimin
e burimeve parësore të klasterave.
Inovacioni, ashtu si dhe sipërmarrja, ndikohen
shumë nga proceset arsimore të rajonit dhe
normat kulturore. Ato mund të përmirësohen
nga politikat mbështetëse të qëllimshme, të
hartuara nga qeveria me fokus sipërmarrësit e
rinj, të cilët shërbejnë si katalizatorë në
përhapjen e tij.
Roli 12: Sigurimi i mbështetjes së
platformave në nivel kombëtar dhe kërkimi i
fondeve mbështetëse të BE-së për zhvillimin
e klasterave
Vetëm një numër i vogël klasterash mund
të sigurojë të ardhura të mjaftueshme nga
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pagesa për anëtarësim, gati të gjithë të
tjerët kërkojnë vazhdimisht fonde për të
mbështetur aktivitetet përkatëse. Mbështetja
ndërkombëtare, kombëtare ose rajonale,
është vendimtare për shumë nga këto grupime
bashkëpunuese. Duke i ndihmuar për të
identifikuar dhe për të siguruar financim
çdo vit, qeverisja mund t’u japë klasterave
mbështetjen e nevojshme për të patur një
vend të sigurt në ekonominë globale.
Sugjerohet zhvillimi i paketave financiare dhe
ligjore që nxisin këto grupime dhe rrjete.
Roli 13: Krijimi i mekanizmave financues
Idetë e reja dhe inovative, që lindin nga puna
në rrjet, janë faktorët kryesorë për zhvillimin
e formimit të bizneseve dhe zgjerimit të tyre.
Për këtë arsye, strategjitë më të rëndësishme
për zhvillimin e klasterit duhet të bazohen
në rrjetet e bashkëpunimit për kërkim e
inovacion. Klasterat embrionalë përfshijnë
shumë sipërmarrës të rinj dhe potencialë,
që mbështeten në nevojat për investime të
orientuara nga klasterat, të cilët variojnë nga
baza e kapitalit dhe fondet për zhvillimin e
produktit, deri te kapitali për sipërmarrjet e
reja, për rrjetet e ndërlidhjes e për shtrirje më
të gjerë horizontale të firmave pjesëmarrëse.
Mbështetja nga qeverisja mund të sigurohet
me ngritjen e mekanizmave të financimit, duke
hartuar politika me burokraci minimale që
bazohen në nxitjen e zhvillimit të zinxhirit të
produkteve si dhe në strategjitë e brendimit
dhe marketimit të tyre. Skemat e financimeve
duhet të zhvillohen në mënyrë të tillë që të
nxisin rolet e vendimmarrjes në bordet
drejtuese të klasterave.
Roli 14: Shpërndarja e investimeve për të
maksimizuar ndikimin në klaster
Klasterat sigurojnë një mundësi të shtuar për
ndarjen e burimeve/resurseve në grupime
të caktuara, për të maksimizuar ndikimet në
ekonomi. Investimet madhore në një grupim
të rëndësishëm të një klasteri, shpesh parqe
industrialë ose qendra kërkimi dhe zhvillimi,
janë mënyra të zakonshme për të ndërtuar
reputacionin e tij dhe për të tërhequr firma
të tjera të punojnë në rrjet. Mënyrat se si
agjencitë dhe bordet drejtuese shpërndajnë

burimet për klasterat duhet të jenë veçanërisht
të ndjeshme me shkallën e pjekurisë së
klasterit.
Klasterat embrionalë kanë nevoja të
ndryshme nga klasterat e maturuar.
Riorganizimi i agjencive dhe i institucioneve
për t’u përqendruar në një klaster të veçantë
është i përshtatshëm vetëm për grupe të
konsoliduara/maturuara tashmë. Parqet
industriale dhe inkubatorët me temën e
një klasteri do të ndihmojnë në tërheqjen
e anëtarëve të rinj në një klaster potencial
embrional.
Roli 15: Nxitja e programeve financuese që
rrisin konkurrueshmërinë
Një nga mënyrat më të lehta për të nxitur
bashkëpunimin midis firmave dhe për të
arritur ekonominë e shkallës, është duke
marrë në konsideratë vetëm propozime nga
grupe firmash që operojnë së bashku, qofshin
këto edhe në stade fillestare bashkëpunimi.
Objektivat për të tilla financime mund të
përfshijnë:
• mbështetje drejt përqendrimeve ose
asocimeve të bizneseve me karakteristika
plotësuese kundrejt njëra-tjetrës;
• konsorciumet e kompanive për shërbime
teknike dhe menaxheriale të nevojshme, për të
trajnuar kompanitë e rrjetit;
• konsorciumet e kompanive të vogla,
që shërbejnë për të zhvilluar apo për të
përmirësuar kushtet e vendeve të punës.
Roli 16: Investimi në klastera të bazuar në
K&ZH
Pjesa më e madhe e kërkimeve shkencore
të avancuara zhvillohet në universitetet
publike/private. Historikisht, ato kanë qenë
financuar përmes kurikulave mësimore, por
jo domosdoshmërisht të lidhura me ekonomitë
rajonale. Fondet zakonisht janë përqendruar
në publikime, jo në komercializime. Kërkimi
në këto institucione duhet nxitur, nisur nga
nevojat e ekonomisë lokale dhe jo nga trendi
global i zhvillimit të fakulteteve. Në këtë
mënyrë investimet mund të kenë përfitime të
menjëhershme.

Klasterat mund të mbështeten:
a. duke shtuar në kriteret për financim
rëndësinë dhe potencialin e komercializimit, që
kërkimi shkencor mund të ketë në ekonominë
rajonale e lokale, bazuar në rezultate të
matshme dhe të monitorueshme;
b. duke vendosur më shumë fonde kërkimore
në institucione paralele më pak të favorizuara.
Roli 17: Nxitja e përdorimit të inkubatorëve
Inkubatorët janë tashmë instrumente të
përdorura gjerësisht për mbështetjen e
sipërmarrjeve të reja dhe të biznesit të vogël,
duke siguruar hapësira dhe shërbime teknike
e këshilluese me kosto të ulët, që nxisin
shpërhapjen e dijes dhe teknologjisë brenda
klasterave.
Sugjerohet ndërtimi i tyre me partneritet
ndërmjet biznesit privat dhe akademisë, ku
qeverisja qendrore dhe lokale të mund të
jenë koordinatorë dhe lehtësues procesesh
vendimmarrëse.
Roli 18: Krijimi i qendrave teknologjike
Shumë vende me ekonomi të zhvilluar kanë
investuar për qendra teknologjike si pjesë
e politikave të zhvillimit ekonomik rajonal.
Këto qendra shpeshherë janë të lidhura me
institucione edukuese dhe qendra inkubimi,
por ka edhe raste kur janë të pavarura.
Fokusimi në klastera teknologjikë lokalë mund
të stimulojë inovacionin dhe të thjeshtojë
transferimin e teknologjisë.
Roli 19: Përdorimi i klasterave si mekanizëm
promovues
Shtete të ndryshme kanë përdorur
klasterat për t’u vetëpromovuar si vende të
përshtatshme për të bërë biznes dhe për t’u
vizituar.
Skocia, Zelanda e Re, Kanadaja, Spanja,
Irlanda dhe Italia janë disa nga shtetet që kanë
përdorur klasterat në mënyrë efektive, për të
promovuar rajone me fokus investitorë dhe
klientë të rinj potencialë.
Krijimi i këtyre mundësive do të duhet të
integrohet me strategjitë rajonale të zhvillimit
dhe brendimit, si dhe të politikave kombëtare
rajonale.
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Roli 20: Ndihmesa për zhvillimin e rrjeteve të
eksportit
Kompanitë e vogla dhe të mesme vuajnë
mungesën e burimeve dhe të njohurive/dijes
mbi mundësitë e ndërveprimit me partnerë
dhe blerës potencialë në shtete të tjera, për të
shfrytëzuar maksimalisht potencialet e tregut
global.
Qeverisja mund të nxisë krijimin e shoqërive
eksportuese të bazuara mbi punën në rrjetin
e klasterizuar, duke synuar të tërheqë dije/
njohuri nga ndërmarrje për krijimin e një baze
informative rajonale, e cila mund të krijojë një
masë kritike për të shfrytëzuar mundësitë e
eksportit global. Zakonisht rezultati është një
forum për bashkëpunim/kooperim me shtrirje
më të gjerë se thjesht eksportimi i produkteve.

• Rrjete telekomunikacioni TIK, që garantojnë
lidhje dhe shkëmbime të shpejta në rang
global;
• Mjedis natyror e urban të cilësisë së lartë,
të pasuruar në asete natyrore dhe fizike, me
ndërlidhje e mënyra lëvizjeje që nuk krijojnë
ndotje dhe ndikim negativ;
• Bashkitë rajonale duhet të marrin në
konsideratë dhe të propozojnë mënyrat për
shmangien e riskut të shtuar nga faktorët dhe
fatkeqësitë natyrore në këto zona. Propozohet
të zhvillohen infrastruktura të posaçme në
mbështetje dhe mbrojtje të këtyre investimeve
stategjike me rëndësi rajonale dhe kombëtare.

PE5- Zhvillimi ekonomik territorial

• Planet e Përgjithshme Vendore (PPV) të
bashkive të rajonit duhet të parashikojnë dhe
paraqesin zonat e propozuara të zhvillimit
ekonomik dhe zonat përkatëse buferike, për
zgjerime në të ardhmen.

Polet, zonat dhe korridoret e zhvillimit
ekonomik

Zonat strategjike rajonale për zhvillim
territorial:

Për të mundësuar realizimin e sa më sipër,
bashkitë e rajonit duhet të ofrojnë për bizneset
e së ardhmes hapësira të një cilësie të mirë,
madhësie dhe rangu të përshtatshëm me
natyrën e tyre. Në varësi të përparësive të
secilës qendër urbane dhe të hierarkisë së
tyre (sipas përcaktimve të PPK-së), këto NjQV
duhet të garantojnë:

Aeroporti “Nënë Tereza” mbështetet me
akses të shpejtë, të pajisur me infrastrukturë
hekurudhore e rrugore. Synohet lidhja
eficiente e tij me sistemin unazor rajonal, si
dhe me akset kombëtare.
Planifikimi dhe ruajtja e hapësirave territoriale
për shtim të kapaciteteve në terminale
udhëtarësh dhe mallrash në të ardhmen duhet
të jetë parësore për menaxhimin e tokës nga
ministritë e linjës dhe bashkitë e rajonit që
preken nga ky zhvillim.

• Zhvillimin e hapësirave konkurruese dhe
atraktive për zonat qendrore të biznesit,
parqeve industriale e teknologjike, zonave të
zhvillimit të NVM-ve, të cilat mund të tërheqin
dhe akomodojnë biznese të ndryshëm e me
nevoja specifike;
• Zyra shërbimi që mbulojnë nevojat e biznesit,
për shërbime administrative;
• Rrjete infrastrukturore, mbi e nëntokësore,
eficiente në lëvizshmëri dhe në furnizim me
energji, ujë, shërbim kanalizimesh etj.;
• Sistem efektiv transporti publik që siguron
mundësi kombinimi të modaliteteve të
ndryshëm;
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Poli Aeroporti Rinas-Bërxull paraqitet si zonë
parësore e zhvillimit të rajonit metropolitan.
Plani mbështet vendosjen në këtë territor
të strukturave me rëndësi kombëtare dhe
rajonale. Këto struktura me potencial zhvillimi
mund të jenë: biznese elitare, pol universitar
e kërkimor inovacioni, qendër kombëtare
panairesh, spital rajonal, stadium kombëtar,
klaster biznesi inovativ.
Zonat portuale kombëtare
Porti i Durrësit dhe porti energjetik Porto
Romano janë portat strategjike detare. Plani
fuqizon ndërlidhjen edhe aksesin e shpejtë
të këtyre dy poleve, si dhe pajisjen e tyre me

infrastrukturë bashkëkohore për të përballuar
volumet e shtuara të udhëtarëve dhe të
mallrave në të ardhmen.
Porti i Durrësit duhet të krijojë akses dhe
stacionim për:
1. Stacion udhëtarësh, për ankorim të anijeve
të udhëtimit me përmasa mesatare e të vogla;
2. Stacion turistik, për ankorim të anijeve të
mëdha turistike (‘cruiser’);
3. Zonë portuale shërbimi e përpunimi, për
ankorim të kontenierëve kargo;
4. Zonë portuale shërbimi, për ankorim të
flotës së peshkimit;
5. Zonë portuale turistike, për ankorim jahtesh.
Zonat e stacionimit duhet të zhvillohen me
hapësira për magazinim dhe menaxhim të
flukseve, duke u mbështetur me zona rezervë
për shtimin e kapaciteteve në raport me
flukset deri në 2030.
Hapësira portuale e menaxhimit të flukseve
të udhëtarëve, të turistëve e anijeve të mëdha
turistike (‘cruiser’) dhe të jahteve, duhet
të krijojë akses të hapur për ndërlidhje
me qytetin, për të rritur atraksionin midis
portit e qytetit, si dhe për të zhvilluar
ekonominë lokale. Këto flukse kanë ndikim të
drejtpërdrejtë në zhvillimin e turizmit të rajonit
metropolitan, ndaj strategjia e ndërlidhjes
hapësinore duhet mbajtur në vëmendje e
duhet zbatuar.
Hapja e këtyre hapësirave si zona parësore
portuale duhet të shoqërohet me rijetëzimin e
ballinës ujore (waterfront-it) të qytetit, si dhe
me rialokimin e zonës së kontenierëve, për
grupime më funksionale.
Këto sktuktura kanë ndikim të drejtpërdrejtë
në punësimin rajonal dhe në infrastrukturën
hoteliere të rajonit. Sugjerohet që hapësirat
hoteliere dhe rekreative të stacionohen në
afërsi të këtyre flukseve ose të krijojnë lidhje
eficiente me këto zona.

Plani propozon shtimin e sipërfaqeve
portuale pranë portit energjetik dhe krijimin
e hapësirave të nevojshme për rialokimin e
kalatave të lëndëve të para nga porti i Durrësit,
pranë këtij porti. Plani propozon zhvillimin e
terminaleve kryesore, si:
1. Terminali i mallrave të përgjithshme dhe i
drithërave;
2. Terminali i materialeve të ndërtimit, si ai i
çimentos e klinkerit;
3. Terminali i mineraleve dhe i qymyreve;
4. Terminali i mbetjeve, si skrapi.
Ndryshimi i ankorimit të këtyre flukseve
portuale do të rrisë cilësinë e ajrit të qytetit të
Durrësit, do të përmirësojë cilësinë e jetës së
banorëve dhe do të krijojë më tepër mundësi
për të zhvilluar qytetin drejt turizmit rajonal.
Zona teknologjike e zhvillimit ekonomik
Spitallë
Si zonë parësore e zhvillimit kombëtar dhe
rajonal në ekonomi, duhet mbështetur
me shërbime dhe akses të shpejtë si për
udhëtarët, ashtu edhe për mallrat. Lidhja e saj
me rrjetin infrastrukturor mbi dhe nëntokësor,
si dhe pajisja e saj me energji dhe sistem
telekomunikacioni, duhet të jenë në fokus
të punës e investimeve të ministrive të linjës
dhe bashkisë Durrës. Eliminimi i riskut të
përmbytjeve në këtë aks strategjik (ShkozetPorto Romano) duhet të shoqërohet me
zhvillimin e infrastrukturave të nevojshme dhe
me sistemin për menaxhimin të tyre. Lidhja
rrugore e këtij korridori me sistemin unazor
të qytetit të Durrësit duhet të ketë përparësi
zhvillimi, për menaxhim efikas të flukseve të
lëvizjeve.
Aksi ekonomik Porto Romano-Spitallë-Shkozet
fuqizohet me lidhjen hekurudhore dhe me një
stacion dytësor multimodal (tren mallrash,
autobuzë, taksi, transport i lehtë publik).

Porti Porto-Romano
Afërsia e kësaj nyjeje me zonën teknologjike
të zhvillimit ekonomik Spitallë, si dhe lidhja
e drejtpërdrejtë me korridoret rrugore
kombëtare dhe zonën logjistike Shkozet, krijon
mundësi zhvillimi dhe fuqizimi.
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Për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe kapërcimin cilësor në ekonomi, plani përcakton zonat e
Tabela 17. Polet
ekonomike
në rajon
mëposhtme
si pole
strategjike
për zhvillimin ekonomik rajonal:
Poli

Karakteristika

Autostrada Tiranë Kashar-Vorë

- shërbime
- industri e lehtë
- showroom
- qendër panairesh

Vorë

- logjistikë
- materiale ndërtimi
- agro-industri/përpunim
- showroom
- hapësirë/qendër panairesh
- qendër biznesi

Kamëz-Nikël

- përpunimi i drurit
- logjistikë
- tregtim/përpunim
- materiale ndërtimi/industri e lehtë
- fasoneri
- gjysmë produkte

Kinostudio

- industritë krijuese
- media
- dizajn grafik/ reklamim/ studio grafike
- industri krijuese - modë

Aeroport-Rinas

- qendër panairesh
- hoteleri
- qendra inovacioni K&ZH
- kampus universitar
- shërbime elitare biznesi
- stadium kombëtar (olimpik)
- shërbime logjistike aeroportuale

Kashar-Kombinat-Vaqarr

- logjistikë
- shërbim mbështetës në industri
- industri e lehtë
- hapësira magazinimi-përpunimi
- fasoneri

Durrës port-Shkozet

- shërbime portuale
- logjistikë
- magazinim
- përpunim
- prodhim
- tregtim

Durrës-Sukth/Shijak

- agro-industri
- shërbime agrare
- shërbime në rekreacion
- logjistikë
- fasoneri

Spitallë
porti Porto Romano

- zonë teknologjike e zhvillimit ekonomik (e rëndësisë kombëtare)
- shërbime dhe industri e lehtë
- park teknologjik
- port energjetik

Kavajë

- logjistikë
- zona portuale për industrinë
- agro-industri
- industri e lehtë
- fasoneri

Tabela 4.3 Polet ekonomike në rajon
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Thumanë

Ishëm

Cudhi

KRUJË
Bubq

Fushë Krujë

Nikël

Manëz

Prezë

Zall Bastar

Katund i Ri

Maminas

VORË

Sukth

Bërxullë

KAMËZ

SHIJAK
DURRËS

Rrashbull

Paskuqan

Kashar

Xhafzotaj

Dajt

Zall Herr

TIRANË

Shëngjergj

Gjepalaj

Vaqarr

Farkë

Ndroq
Petrelë

Golem

Bërzhitë
Kërrabë

Pezë

KAVAJË

Baldushk

Synej

Luz i Vogël

ELBASAN
0

5

km

RROGOZHINË

LEGJENDA
Metropol
Qendër parësore

Kufi i rajonit të planifikimit
të PINs Tiranë-Durrës
Kufi Administrativ i Njësive
të Qeverisjes Vendore

Zonë/korridor ekonomik
Zonë industriale
Port industrial energjetik

Qendër dytësore

Infrastrukturë rrugore

Klaster biznesi

Qendër terciare

Infrastrukturë hekurudhore

Spital rajonal

Qendër lokale e specializuar

Qendër logjistike

Qendër lokale

Aeroport

Zonë e urbanizuar

Port/Pikë ankorimi

Universitet/Inkubator/Hub inovativ
Prodhim agrikulturor
Qendër kryesore/Market fermerësh
Universiteti Bujqësor i Tiranës

Harta 4.1 Ekonomia
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PE6- Brendim rajonal dhe turizëm

PE6.1- Turizmi si vlerë e shtuar

Krijimi i një “brendi rajonal” është faktor
kyç për njohjen dhe rritjen ekonomike të
rajonit. Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr. 2
dhe bashkitë e rajonit duhet të zhvilllojnë
strategjinë e promovimit dhe marketimit
rajonal, duke u bazuar në pikat e forta rajonale
(kapital fizik, njerëzor, mjedisor, socialkulturor, ekonomik, pasuri natyrore dhe ato të
ndërtuara nga njeriu), për të nxitur një mjedis
më konkurrues, si dhe për të tërhequr kapital
njerëzor të specializuar dhe investime të huaja.

Përpjekjet për zhvillimin e turizmit rajonal
kanë si synim kryesor krijimin e një
destinacioni unik metropolitan, me asete
natyrore që ofrojnë mundësi e shërbime
unike, me komunitet aktiv, gjithëpërfshirës e
multi-etnik dhe me klimë biznesi të bazuar në
inovacion.

Korniza e tematike për zhvillimin e “Brendimit
dhe Marketimit” rajonal duhet të përfshijë e të
marrë në konsideratë:
• Identitetin rajonal dhe ndjenjën e
përkatësisë;
• Brendimin e komuniteteve dhe ruajtjen
e autenticitetit, si përparësi për krijimin
e kushteve të klimës së besimit e
bashkëpunimit;
• Zhvillimin e markave rajonale të produkteve
dhe të shërbimeve “Made in Albania”;
• Promovimin e përvojave të treguara, nisur
nga eksperiencat personale pozitive (turistë,
investitorë potencialë, tregtarë);
• Krijimin dhe promovimin e imazhit rajonal,
të arritjeve të suksesshme në rajon, bazuar në
klimën e bashkëpunimit të partneriteteve me
aktorë vendas e të huaj;
• Promovimin e “pikave të referimit”
(landmarks), të simboleve unike për rajonin,
jo vetëm të kategorisë ‘objekte’, por edhe
potencialet territoriale e natyrore, si
vendndodhjet apo shërbimet rajonale unike;

Plani synon të ndërthurë shërbimet dhe
produktet cilësore të bizneseve rajonale
me turet kulturore-historike-natyrore, si
dhe të ofrojë një cilësi të lartë shërbimi të
agroturizmit në zonat rurale.
Kjo qasje do të shërbejë për të diversifikuar
mundësitë e zgjedhjes, si dhe për të zgjatur
periudhën e qëndrimit të vizitorëve në rajon.
Kapitalet rajonale për zhvillimin e turizmit:
• Kapitali njerëzor: vlera më e çmuar prej së
cilës duhet të promovohet turizmi rajonal;
• Vlerat gjeografike dhe polet atraktive
territoriale, aksesi në to dhe cilësia e mjedisit,
si faktorë kyç për zhvillimin e destinacioneve
turistike;
• Produktet dhe shërbimet e veçanta, me
identitet, në trajtën e “markave të patentuara
dhe të brenduara rajonale” me risi inovative,
efikase dhe konkurruese;
• Imazhi, kultura dhe shërbimet, si elemente
pozitive dhe unike me ndikim të drejtpërdrejtë
në zhvillimin e turizmit rajonal.
PE6.2- Turizmi i shërbimeve

• Rekrutimin e bizneseve lokale apo
ndërkombëtare në ndërtimin dhe prezantimin
e “mesazhit rajonal” (si promovues të klimës
së biznesit);

Turizmi i shërbimeve është një lloj rrjedhoje,
pasi arsyeja kryesore e lëvizjes së personave
që konsiderohen si vizitorë të kësaj kategorie
është përftimi i shërbimeve që ofrohen në
rajon. Përpjekjet për zhvillimin e turizmit
rajonal krijojnë mundësi që vizitat e kësaj
kategorie të shoqërohen edhe me njohjen dhe
shijimin e të mirave të tjera që ofron rajoni.

• Promovimin dhe brendimin e habitatit të
qëndrueshëm dhe jetesës së komunitetit në
harmoni me natyrën.

Turizmi i shërbimeve zgjat kohëqëndrimin e
vizitorëve në rajon dhe shërben për të krijuar
lidhjen dhe njohjen e tyre me të. Kjo njohje dhe
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Korniza rajonale e menaxhimit të qëndrueshëm të destinacionit turistik

Zhvillimi i qëndrueshëm
i turizmit
Qeveri e mirë
Promovim i mirë

Qëndrueshmëri
Destinacion
Planifikim dhe menaxhim

Qëndrueshmëri
Destinacion
Zhvillim

Qëndrueshmëri
Destinacion
Promovim

Ndjekja e strategjive dhe
praktikave që lehtësojnë
balancat, administrimin e
qëndrueshëm dhe menaxhimin
e destinacionit turistik.

Ndjekja e një lloj stili dhe niveli
turizmi që kontribuon në
qëndrueshmërinë sociale,
kulturore, politike dhe mjedisore
të një vendi për të jetuar, për të
punuar dhe për të vizituar.

Promovimi i turizmit brenda dhe
jashtë një desitnacioni, për të
tërhequr dhe ndikuar vizitorët e
duhur.

Figura 4.10 Korniza rajonale e menaxhimit të qëndrueshëm të destinacionit turistik

mbresat pozitive te çdo vizitor do të punojnë
mëvetshëm për marketimin e rajonit në forma
pasive bashkëkohore.
Turizmi i shërbimeve/biznesit përfshin
aktivitete e evente me kohëzgjatje të kufizuar
që mund të zhvillohen në paketa dy-tre ditore,
si konferenca, festivale, panaire të shërbimeve
e produkteve të industrive rajonale etj. Kjo
tipologji turizmi nuk ndërvaret nga kostot e
transportit, por nga cilësia dhe efikasiteti i
shërbimeve e vlerave të kapitalit njerëzor të
rajonit.
Agjencia e Zhvillimit Rajonal nr. 2 dhe bashkitë
e rajonit duhet të ndërtojnë një strategji të
përbashkët, të qartë dhe të integruar, për
zhvillimin e kësaj tipologjie turizmi. Ato
duhet të nxisin frymën e bashkëpunimit mes
aktorëve për të ofruar paketa ditore apo të
fundjavës, të shoqëruara me guida dhe akses
të shpejtë në shërbime.

Bordi i turizmit rajonal duhet të zhvillojë
strategji për promovimin e eventeve të
përvitshme, duke u bazuar në infrastrukturën
mbështetëse, në polet territoriale, vlerat
njerëzore, produktet dhe shërbimet e biznesit.
Agjencia dhe bashkitë duhet të nxisin
bashkëpunimin mes aktorëve për të integruar
në paketa turistike vlerat, asetet dhe kapitalet
rajonale. Plani synon mbështetjen dhe
zhvillimin e aseteve, si më poshtë:
• Burimet njerëzore: ndërtimi i paketave
të njohurive për këtë tipologji shërbimi,
si dhe krijimi i mundësive të çertifikimit.
Ofrimi i mësimdhënies së vazhduar përmes
bashkëpunimit të akademisë dhe NVM-ve për
të çertifikuar në shërbime të turizmit;
• Krijimin e poleve turistike, tërheqëse për
investime, të pajisur me shërbime cilësore në
infrastrukturë fizike dhe elektronike;
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• Krijimin e zonave të panaireve, eventeve
dhe konferencave, të mbështetura nga aksesi
i shpejtë dhe hoteleria cilësore e çertifikuar
për këto shërbime. Zhvillimin e qendrave të
biznesit pranë poleve të zhvillimit ekonomik, si
p.sh.: poli Aeroport-Rinas;
• Promovimin e produkteve dhe shërbimeve të
industrive rajonale me “marka të patentuara
dhe të brenduara rajonale” që luajnë rol
në tërheqjen dhe krijimin e kushteve për
zhvillimin e konferencave rajonale, të
simpoziumeve dhe ekspozitave e panaireve.
Duhet të ndërtohen paketa të unifikuara
rajonale, ku ndërthuren variacione të
ndryshme të turizmit të konferencave me
shërbimet kulturore e natyrore;
• Krijimin e kalendarëve të qartë vjetorë të
eventeve kryesore, në shërbim të mbështetjes
së biznesit dhe të brendimit rajonal. Evente
të përvitshme, të pandryshueshme në kohë,
të cilat krijojnë besim dhe nxisin investime të
huaja, evente me tipologji dhe fokus të qartë,
si Tirana Smart City, Java e Modës, Java e
Filmit, Java e Dizajnit, Java e Shëndetit, Java e
Inovacionit teknologjik etj.;
• Ndërtimin e imazhit dhe brendimit rajonal:
Promovimi i imazhit pozitiv për një rajon unik,
nëpërmjet turizmit të shërbimeve dhe biznesit.
Promovimin e zonave elitare turistike me
shërbime dhe hoteleri.
Mundësitë e rajonit për të zgjatur
kohëqëndrimin e turistëve të biznesit:
• Krijimi i strukturave monitoruese të
standardeve të hotelerisë dhe nxitja e
inovacionit në sektorin e hoteleri-turizmit, për
të rritur mundësitë e zgjedhjes së tipologjive të
hotelerisë në klasën “Business hotels”.
• Promovimi i kompanive menaxhuese të
udhëtimeve dhe të tureve të fundjavës, që
nxitin trajnimet për stafet pranë qendrave
të specializuara dhe që krijojnë mundësi
punësimi sezonale për të rinjtë, në guida
të eventeve të mbrëmjes dhe të turizmit të
fundjavës.
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• Promovimi i destinacioneve rajonale dhe i
zonave historike me shërbime unike nëpërmjet
kanaleve televizive dhe animacioneve
shumëdimensionale për prezantimin e rajonit
në hotelet e klasës “Business”, si dhe krijimi
i mundësive për informacion të shoqëruar me
akses të shpejtë në internet.
• Krijimi i qasjeve të shpejta për mundësitë
e kalimit të kohës së lirë në rehabilitim e
rikuperim, shërbime kulturore-historike dhe
sporte në natyrë.
• Ndërlidhja e eventeve, e panaireve dhe e
festivaleve për tërheqjen dhe diversifikimin
e gamës së turistëve në: qendra biznesi,
qendra panairesh, universitete, park biznesi,
park industrial dhe struktura hoteliere, pranë
aeroportit për udhëtime tranzit.

Fushat e veprimit brenda kategorisë së turizmit të shërbimeve/biznesit, të cilat duhet të ndërthuren
në strategjinë e brendimit rajonal nga AZHR2 dhe bashkitë e rajonit, janë:

Turizmi
mjekësor

Turizmi i
konferencave dhe
i simpoziumeve

Turizmi i edukimit
dhe i
sipërmarrjes

Rehabilitimi
dhe rikuperimi

Sport, fitnes,
modë dhe stilim

Shërbime
mjekësore me
çmime
konkurruese,
inovative dhe
cilësore në
stomatologji dhe
mjekësi.
Promovim i
integruar në
paketa specifike,
të fokusuara
drejt tregut të
huaj.
Zhvillimi i
konferencave
dhe
simpoziumeve ku
promovohet ky
shërbim.

Krijimi i eventeve
vjetore për
simpoziume
ndërkombëtare
dhe panaire të
lidhura me
akademinë dhe
industrinë.

Mundësimi dhe
promovimi i
paketave të
internshipit,
platformave
mësimore
dhe mundësive të
sipërmarrjes.
Promovimi i
lidhjeve në rrjete
me institutet e
kërkimit nga
inkubatorët.

Promovimi i
mundësive
të rehabilitimit
shëndetësor
me paketa të
integruara të
lidhura me
ecjen në
natyrë,
gastronomi
dhe shërbime
kurative të
specializuara.

Promovimi i
maratonave,
kampionateve
dhe eventeve
sportive në
shërbim të
shëndetit.
Promovimi i
industrisë së
modës e lidhur
me industritë
kreative dhe
artistike.
Paketa
turistike të
integruara
turizmi.

Aktorët

Aktorët

Aktorët

Aktorët

Aktorët

Lidhja e
instituteve të
kërkimit, e rrjetit
të universiteteve
dhe e biznesit
lokal me qendrat
e çertifikimit dhe
agjencitë
turistike.

Inkubatorët e
biznesit dhe të
inovacionit,
partnerët globalë
të NVM-ve,
universiteti dhe
akademia,
strukturat e
zhvillimit rajonal,
bashkitë rajonale
dhe ministritë
përgjegjëse për
kulturën, arsimin,
ekonominë dhe
turizmin.

Bashkitë rajonale
Tiranë-Durrës,
Ministria e
Mirëqenies
Sociale dhe
Rinisë, Ministria
e Arsimit dhe
Sportit, zyrat e
punësimit,
universitetet,
Fondi i Zhvillimit
të Rajoneve,
ministria përgjegjëse për
turizmin.

Bashkitë
rajonale
Tiranë-Durrës,
Ministria e
Shëndetësisë,
bizneset
rajonale dhe
organizatat.

Ministria e
Mirëqenies
Sociale dhe
Rinisë,
Ministria e
Arsimit dhe
Sportit,
Ministria e
Shëndetësisë
bashkitë
rajonale dhe
biznesi.

Bordi i turizmit rajonal, këshilli bashkiak, akademia, qeverisja qendrore, shoqëria
Tabela 4.4 Fushat e veprimit në turizmin e biznesit
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PE6.3- Turizmi i qytetit dhe i fundjavës
Gjallëria e qyteteve të Tiranës dhe Durrësit
duhet të promovohet në mënyrë të integruar,
për të krijuar një ofertë turistike multi-etnike
dhe të shumëllojshme. Synohet të zhvillohet
klima e turizmit të fundjavës, duke ndërthurur
disa tipologji potenciale turizmi dhe shërbime
të akomoduara pranë poleve urbane, rurale e
natyrore. Plani nxit dhe kërkon të harmonizojë
ndërveprimin e tureve natyrore, kulturore
dhe rekreative, duke shërbyer si platformë
bazë për ndërtimin e paketave turistike të
shumëllojshme dhe për të gjitha grupmoshat.
Prania e portave hyrëse ndërkombëtare në
rajon mundëson tërheqjen e dy flukseve
masive në këtë tipologji turizmi:
• Tërheqja e turistëve ndërkombëtarë - akses
i shpejtë nëpërmjet portit e aeroportit. Synohet
zhvillimi i paketave të brenduara rajonale që
ofrojnë kosto të ulët transporti dhe mundësi
akomodimi të shumëllojshme;
• Tërheqja e turistëve të brendshëm - mundësi
të shumta zgjedhje, efikase dhe cilësore, të
organizuara në paketa mikse shërbimesh.
Plani mbështet:
• zhvillimin e poleve thithëse/tërheqëse
me funksione plotësuese në shërbim të
ekonomisë dhe turizmit, ku synohet lidhja e
potencialeve gjeografike, fizike, njerëzore e
kulturore;
• rigjenerimin e aseteve historiko-kulturore të
shoqëruara me shërbime e guida turistike;
• krijimin e kushteve territoriale për shërbime
në funksion të destinacioneve të pushimit;
• zhvillimin e lidhjeve fizike (të poleve të
turizmit) dhe virtuale për akses të shpejtë në
tregun global;
• ndërlidhjen e tureve/guidave në territore
natyrore me shërbimet e qendërzuara në
qendrat urbane e rurale;
• zhvillimin e destinacioneve unike për evente
kulturore dhe të jetës së natës.
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Në tabelën më poshtë (4.5) paraqiten polet e
zhvillimit të turizmit të fundjavës, ndërsa në
vijim jepen disa udhëzime lidhur me to:
• Krijimi i poleve çlodhëse dhe argëtuese;
Synohet kompaktësimi dhe ndërlidhja e
paketave turistike që krijojnë ekonomi shkalle
dhe masë kritike për shërbimet e turizmit.
Zonat dhe polet turistike duhet të pajisen
fillimisht me infrastrukturë, ku të mundësohet
aksesi i shpejtë dhe multimodaliteti në
transport. Këto zona duhet të mbështeten
me shëbime për turizmin, si dhe me parkime
masive për të përballuar flukset e turistëve.
Qendrat urbane Tiranë, Durrës, Shijak, Vorë,
Kamëz, duhet të rigjenerojnë apo rivitalizojnë
polet në shërbim të turizmit, bazuar në
tipologjitë e përcaktuara në tabelën 4.6. Këto
pole duhet të nxisin zhvillimin e eventeve të
ndërlidhura, ku kombinohen ato të natyrës,
agroturizmit, me ato të rekreacionit, kulturorës
e trashëgimisë. Organizimi i eventeve duhet
të mbështetet me infrastrukturë shërbimi dhe
me platforma marketuese;
• Stadiumet, qendrat e panaireve dhe zonat e
eventeve masive duhet të pajisen me të gjithë
infrastrukturën e shërbimeve, të ndërlidhen
me rrjetin e transportit multimodal, zonat e
parkimeve dhe me shërbimet e sigurisë;
• Zonat me karakter rinor, artistik dhe kreativ,
ku promovohet kultura dhe arti, duhet të
rivitalizohen në dy drejtime: rigjenerim i
godinave, shesheve dhe infrastrukturës, si dhe
zhvillimi i kapaciteteve e burimeve njerëzore,
për të ofruar shërbime me fokus kulturën,
artin dhe traditën. Psh. “lagje krijuese”
që nxisin përhapjen e kulturës nëpërmjet
muzikës, pikturës, poezisë e artit të aplikuar,
duhet të krijohen në bashkëpunim me ngritjen
e kapaciteteve njerëzore lokale.
Asete të tjera që preken nga ky zhvillim janë,
rigjenerimi i godinave historike me vlera
arkitektonike. Këto struktura duhet të vihen
në funksion të shërbimeve turistike, si qendra
muzeale, hotele, mjedise kulturore etj.
Rigjenerimi i lagjeve historike që paraqesin
vlera arkitektonike duhet të shërbejë
për krijimin e poleve kreative, zonave të
promovimit të zejeve dhe zonave në shërbim
të kulturës e trashëgimisë. Krijimi dhe

zhvillimi i tyre duhet të mbështetet nga politika
nxitëse për partneritete publike-private.
Bashkitë që preken nga plani duhet të
ndërthurin bashkëveprimin mes lagjeve
krijuese me zonat pedonale, duke krijuar klimë
të diversifikuar në funksione dhe shërbime,
për të rritur masën kritike të përdoruesve, si
dhe për të krijuar ekonomi shkalle në këto
pole;
• Zhvillimi i turizmit me fokus natyrën, përveç
përdorimit të aseteve natyrore, duhet të
mbështetet edhe nga funksionet rekreative të
lidhura me zhvillimin rural dhe agroturizmin.

Sugjerohet ndërtimi i korridoreve të gjelbër
përgjatë shtretërve të lumenjve, të pajisur
me infrastrukturë për çiklizëm jashtë rruge
dhe ecje në natyrë. Këto akse lëvizjeje
duhet të zhvillohen në mënyrë të tillë që të
ofrojnë lëvizje të sigurt dhe ndikim të ulët në
natyrë. Shërbimet që ofrohen në to duhet të
ndërthuren me paketat e shërbimeve në zonat
rurale dhe të trashëgimisë kulturore të rajonit.
Krijimi i infrastrukturës fizike në korridoret
e gjelbër duhet të ndërthuret me zonat që
promovojnë trashëgiminë dhe kulturën. Lëvizja
në këto akse duhet të pajiset me infrastrukturë
informuese fizike dhe virtuale;

Tirana

Durrësi

Potencialet jashtë zonave
urbane

Turizëm kulturor dhe natyror.

Turizëm “Det dhe diell”,
rehabilitim dhe rikuperim.

Turizëm natyror dhe
gastronomi.

Bregdet, shërbime cilësore
në ushqim, shlodhje, hoteleri
dhe shërbime në shëndet.
Festivale unike, shumëdisiplinore, masive dhe të
përvitshme, për promovimin
e jetesës cilësore dhe
argëtimit.

Rekreacion natyror, kulinari,
traditë-kulturë. Mbështetje
në krijimin tureve dhe
strukturave për eko-turizëm,
të lidhura me natyrën,
kantinat e verës dhe të
varieteteve ushqimore
lokale.

Kepi i Rodonit-Gjiri i LalzitBisht Pallë-Gjiri i Durrësit

Tiranë, Vorë, Petrelë, Pezë,
Prezë, Gjokaj.
Aksi rrugor Tiranë-NdroqShijak-Durrës.

Tiranë qendër
Lagje krijuese me
arkitekturë tradicionale dhe
shërbime unike në kulturë,
art, punime artizanale,
muzikë, jetë nate aktive dhe
evente unike.

Durrës qendër
(Qendra historike)
Zona historike dhe kulturore,
lagje me arkitekturë unike
dhe mundësi në promovimin
e jetës kulturore-historike.

Turizëm natyror dhe
rekreativ: Dajt, Farkë, Kepi i
Rodonit, Patok, Fushë Kuqe,
Gjiri i Lalzit.
Suport në investime të
përqendruara në shërbime
agromjedisi dhe ekoturizëm.

Tiranë qendër
Pole shërbimesh në evente
kulturore si në modë,
muzikë, opera, teatër, balet,
film etj.

Durrës qendër
Potencial në krijimin e zejeve
dhe festivaleve për turizëm,
industri artizanati dhe muze.
Evente në shërbim të
turizmit.

Natyrë dhe turizëm rural në:
Pezë, Ndroq, Pjezë, Katund i
Ri, Hamallaj, Kuç, Bubq,
Patok, Fushëkuqe, Kanionet
e Tujanit, Brar, Pezë, Ndroq,
Shkallë, Arbanë, Farkë, Ibë.

Shërbime kulturore unike dhe
rekreacion natyror i
shoqëruar me parqe
shlodhëse të lidhura me
kujdesin shëndetësor.
Tiranë qendër-Dajt-FarkëKashar

Tabela 4.5 Potencialet e rajonit në turizëm fundjave
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• Krijimi i festivaleve të ushqimit dhe
ndërthurja e tyre me turet e rekreacionit
natyror do të mundësojë lidhjen e zonave
urbane e rurale. Për të nxitur këtë qasje
synohet promovim i zonave me fokus primar,
eventet e kulinarisë dhe rekreacionin natyror.
Turet natyrore duhet të ndërthuren me zonat
e bujtinave pranë qendrave rurale, duke nxitur
zhvillimin rural dhe tipologjinë e turizmit
“Slow Food”. Plani mbështet krijimin e akseve
me fokus agriturizmin e ndërthurur me
rekreacionin natyror, si:

1. Tiranë - Pezë - Ndroq - Pjezë - Hamallaj Gjiri i Lalëzit - Durrës;
2. Kepi Rodonit - Prezë - Vorë - Kuç - Ndroq Petrelë - Priskë - Ibë;
3. Krujë - Laguna e Patokut - Rezervati i
Rrushkullit - Bisht Pallë - Kodrat ‘Currila’
Durrës.
• Bashkitë e rajonit duhet të zhvillojnë
infrastukturën e nevojshme për sportet
“outdoor”, si shtigjet e biçikletave, ecjes në
natyrë dhe sporteve ajrore. Pajisja me tabela
informuese dhe përgatitja e aplikacioneve,
do të rrisë mundësitë e zhvillimit të eventeve
të sigurta dhe të shumëllojshme gjatë gjithë
vitit.22

Tiranë

Durrës

Kamëz

Vorë

Shijak

Lumi Ishëm
(nën-degët);
Lumi Erzen
(nën-degët);
Shteg biçikletash
dhe ecjesh në
natyrë, lidhje me
zonat natyrore
dhe historike
(rigjenerim dhe
rikualifikim).

Lumi Erzen
(nën-degët);
Shteg biçikletash
dhe ecjesh në
natyrë, lidhje me
zonat natyrore dhe
kulturore
(rigjenerim dhe
rikualifikim).

Lumi Ishëm
(nën-degët);
Shteg biçikletash
dhe ecjesh në
natyrë, lidhje me
zonat natyrore
dhe historike
(rigjenerim dhe
rikualifikim).

Bisht Pallë, Gjiri i
Lalzit.
Park rajonal:
Kepi i Rodonit,
Vorë.
Park urban: kodra
Currila.

Park urban:
Paskuqan,
Zall-Herr, Dajt.

Lumi Ishëm
(nën-degët);
Shteg biçikletash dhe ecjesh
në natyrë, lidhje
me zonat
natyrore dhe
historike
(rigjenerim dhe
rikualifikim).

Lumi Erzen
(nën-degët);
Shteg biçikletash dhe ecjesh
në natyrë, lidhje
me zonat
natyrore dhe
historike
(rigjenerim dhe
rikualifikim).

Basenet ujore;
Park rajonal:
Ndroq, Kepi i
Rodonit.

Zonat natyrore;
Park rajonal;
Basene ujore.

Turizëm
traditë-kulturë;

Turizëm
traditë-kulturë;

Turizëm
traditë-kulturë.

Turizëm
traditë-kulturë;

Turizëm
traditë-kulturë.

Objekte
historike:
Aksi Ibë-PetrelëPezë-Ndroq.

Objekte historike:
Arapaj, Porto
Romano, Ishëm,
Kepi i Rodonit.

Zall-Herr, Park
“Dajt”, Ibë,
Bërzhitë, Mullet,
Petrelë, Prezë.
Park rajonal:
Pezë Helmës,
Kashar.

Objekte
historike:
Prezë, Bubq.

Tabela 4.6 Korridoret natyrore në zhvillim të turizmit
22
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Klasteri Rajonal i Turizmit
Për të zhvilluar një rrjet të përbashkët të
promovimit të turizmit të qëndrueshëm
synohet zhvillimi i klasterit rajonal të turizmit,
me pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin e disa
aktorëve, si agjencitë turistike të shërbimeve
të eventeve, hoteleve, restoranteve, të
sporteve të aventurës, zejtarisë, artizanatit
dhe komunitetit lokal që mbart vlera të
trashëgimisë së paluajtshme etj. Synohet
ndërtimi i programeve të integruara, të
mbështetura me politika fiskale dhe ligjore
në nxitje të klimës së bashkëveprimit
mes aktorëve. Ndërlidhja e tyre duhet të
mbështetet edhe nga kontributi i organizatave
të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore,
universiteteve, shkollave profesionale, institutit
të monumenteve të kulturës, përpunuesve
artizanal të drurit apo të gurit etj.
Shembull i një potenciali të tillë zhvillimi mund
të jetë Kruja me kalanë e saj, me ansamblin
e pazarit, me mundësinë e zhvillimit të
artizanatit e të zejtarisë, të linjës së muzeve
etnografike dhe historike, të linjës së
restoranteve, të hoteleve, të agjencive turistike,
të sporteve të aventurës e të eksplorimit të
natyrës, të festivaleve etj. Lidhja e këtyre
shërbimeve me njëri-tjetrin dhe me mundësi
ndërlidhjeje me rajonin përreth, përbën një
potencial unik.

një tarifë simbolike përdorimi ose frekuentimi
për klientët e tyre, prej 1-3 euro (indikative).
Ky kontribut do të depozitohet në një llogari
të veçantë, ku të gjithë anëtarët mund të kenë
akses për të mbikëqyrur mbledhjen e tarifës,
dhe në fund të çdo viti do të planifikohet
për t’u përdorur për projekte specifike me
qëllim zhvillimin dhe promovimin e turizmit
në rajon. Projektet duhet të jenë objekt i
vendimmarrjes së përbashkët. Në këtë fond
mund të depozitohen gjithashtu donacione nga
organizata ose individë të ndryshëm, të cilët
kanë dëshirë të kontribuojnë në zhvillimin e
turizmit në rajon.
Fondi do të menaxhohet nga një grup
anëtarësh të përzgjedhur nga grupime të
ndryshme, të cilët do të formojnë bordin e
Fondit të Turizmit të Rajonit. Ky bord duhet të
ketë një statut dhe rregullore të funksionimit,
sipas legjislacionit në fuqi. Bashkitë
rekomandohet të jenë pjesë e këtij fondi
rajonal dhe të përshtatin kontributet lokale dhe
harmonzojnë politikat vendore në përmbushje
të objektivave rajonale.

Krijimi i një platforme ndërvepruese rajonale,
me specialistë restaurimi dhe konservimi,
me akademikë të trashëgimisë kulturore,
me guida apo udhërrëfyes profesionistë, me
mjeshtra të teknikave historike të ndërtimit,
etj., do të shërbente si vlerë e shtuar në
funksion të trashëgimisë kulturore dhe
transmetimit të saj brez pas brezi.

Bordi dhe fondi i turizmit
Krijimi i fondit të përbashkët rajonal për
zhvillimin e turizmit do të shërbejë për të
unifikuar strategjitë dhe investimet në shërbim
të turizmit për gjithë rajonin metropolitan.
Të gjitha bizneset e akomodimit dhe argëtimit,
të cilat kanë dëshirë të kontribuojnë dhe të
përdorin “markën” e rajonit, duhet të aplikojnë
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Agjentët e
udhëtimit

Operatorët
turistikë

Marrëdhëniet
me publikun
dhe shërbimet
e hulumtimit
të tregut

Atraksione
dhe
aktivitete

Hotelet
Furnizuesit e
ushqimit

Shërbimet e
pronës

Restorantet

Linjat ajrore,
anijet e
lundrimit

Transporti
lokal

Suvenire, pa
taksa

Bankat,
këmbimet
valutore

Shërbimet e
mirëmbajtjes

Agjencitë
qeveritare

Institucionet
akademike

Grupet e
industrisë

Figura 4.11 Struktura e organizimit dhe e bashkëpunimit të aktorëve të turizmit
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Kujdesi
shëndetësor
lokal dhe
shërbime të
tjera

Partneriteti Publik-Privat në turizëm

Marrëveshje
formaliteti

Përshkrimi i qartë
i qëllimeve
Industria e Operatorët Universitete
turizmit
turistikë

Sektori
publik

Komunitete
me
destinacion
turistik

Turistët

Departamenti lokal
shtetëror

Struktura
organizative

Aftësi drejtuese

Financimi:
- Gjetja e
investimeve
dhe
financimeve;
- Sigurimi i
fondeve
fillestare;
- Kapërcimi i
barrierave për
investime.

Marketimi dhe
promovimi:
- Zhvillimi i
imazheve të
destinacioneve;
- Përballja me
konkurrencën;
- Marketimi
elektronik;
- Mbulimi i
tregut.

Infrastruktura/
Burimet
njerëzore:
- Zhvillimi i
infrastrukturës
së transportit;
- Kanalizime
dhe sigurimi i
higjenës
publike;
- Siguria;
- Edukimi dhe
trajnime.

Produkte:
- Atraksioni
mbi zhvillimin;
- Ruajtja e
mjedisit,
kultura dhe
resurset
tradicionale;
- Krijimi i
standarteve
dhe cilësisë.

Resurse dhe
atraksione:
- Kulturor,
natyror dhe
historik;
- Evente dhe
Festivale;
- Argëtime;
- Tradita;
- Kulinaria;
- Kushtet
atmosferike;
- Infrastruktura turistike;
- Aksesibiliteti.

Fleksibilitet

Rrjeti social

Efikasitet në
performancë

Figura 4.12 Modeli konceptual për partneritetin publik-privat për zhvillimin e turizmit rajonal
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Udhëzime për zhvillimin e turizmit urbannatyror
• Turizmi dhe infrastruktura e zhvillimit
Pajisja me infrastrukturë cilësore turistike
është një parakusht i domosdoshëm për
tërheqjen e investimeve dhe turistëve në rajon.
Përbërësit kryesorë të infrastrukturës turistike
përfshijnë aksesin rrugor, hekurudhor,
aeroportual, fluturimet ajrore me çmime të
ulëta, lehtësirat e transportit rrugor, lehtësirat
e akomodimit (hotele, motele, hostele, qendra
të mikpritjes së të rinjve etj.), restorantet,
operatorët turistikë, web-faqet tërheqëse
turistike, dyqanet turistike, etj. Duhet ruajtur
identiteti rajonal/lokal gjatë zhvillimit të
infrastrukturës mbështetëse me shërbime nga
zhvilluesit publikë apo privatë, për të ndihmuar
turistët të gjejnë përvojën lokale në këtë rajon.
Strukturat e qeverisjes vendore duhet të
nxisin zhvillimin e produkteve të reja turistike
me infrastrukturë të përshtatshme, si:
ngritja e qendrave të kulturës dhe arsimit të
specializuar në vende potenciale; ndërtimi
i parqeve argëtuese për fëmijët; krijimi i
kushteve të nevojshme në mbështetje të
aventurës në natyrë (ngjitjet shkëmbore,
çiklizëm malor, peshkim sportiv, parashutizëm,
sportet e ujit, ecje në natyrë etj.). Këto zona
duhet të pajisen me infrastrukturën bazë
turistike si: tualete publike, ndalimi i kalimit
në pikat e rrezikut, qendrat e informacionit,
stacionet e karburantit, postat e policisë,
qendrat e ndihmës së parë, zonat për të luajtur
fëmijët, strehimore me ndenjëse, kabina
telefonike dhe zona parkimi përgjatë rrugëve
të destinacionit turistik. Qeveria lokale duhet
të mobilizojë investimet private të rajonit, për
të ndërtuar shërbimet dhe infrastrukturën
turistike.
Në veçanti, duhet të përmirësohen e të
ndërtohen infrastruktura informuese në
hyrjet rrugore të korridoreve turistike rajonale
dhe në polet tërheqëse turistike; duhet të
përmirësohet furnizimi me energji elektrike
dhe digjitale (TIK); duhet të përmirësohet
transporti publik në polet turistike; duhet të
përmirësohen shërbimet aeroportuale dhe
mundësitë e lëvizjes me kosto të ulët; duhet të
zhvillohen pole të reja atraktive të bazuara në
turizmin gjithëvjetor; duhet të përmirësohen
shërbimet me synim rritjen e kohëqëndrimit
të turistëve në destinacionet rajonale; duhet
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të zhvillohen struktura hoteliere jo vetëm
elitare por edhe në shërbim të të rinjve, bazuar
në polet turistike rinore të mbështetura me
evente gjithëvjetore urbane, rurale e natyrore.
Qeverisja lokale dhe ajo rajonale duhet të
zhvillojë strategji afatshkurtra dhe afatmesme
për integrimin e tipologjive të ndryshme të
turizmit me paketat turistike, në tërheqjen e
sektorëve të caktuar të tregut turistik global.
Bordi rajonal i turizmit dhe departamentet
mbështetëse të turizmit të qeverisjes vendore,
rajonale apo qendrore duhet të përgatisin
strategjitë dhe planet e veprimit për zhvillimin
turistik rajonal. Këto strategji duhet të krijojnë
sinergji dhe bashkëpunim me nevojat dhe
kushtet e zhvillimit të grupeve të interesit
nga sektori privat, duke zhvilluar konsultime
të vazhduara mbi kërkesat e infrastrukturës
dhe mbështetjes në destinacionet konkrete
rajonale.
• Sigurimi i cilësisë
Është e domosdoshme vendosja e standardeve
dhe e regjimit të cilësisë për strukturat
operuese si: hotelet, restorantet, operatorët
turistikë, agjencitë e udhëtimit dhe ofruesit e
tjerë të shërbimeve turistike. Këto standarde
duhet të jenë miratuar në një shkallë të
gjerë, ato duhet të prezantohen me grupet
e interesit për dakortësimin dhe sigurimin
e cilësisë, duke u ndjekur nga një regjim
i fortë pajtueshmërie dhe monitorimi. Ky
regjim standardesh dhe certifikimi duhet
të jetë i lidhur me regjime të ngjashme
ndërkombëtare, duke synuar afrimin me
standardet e vendeve evropiane.
Certifikimi ndërkombëtar do të jetë mjaft
i dobishëm për bizneset, konsumatorët,
qeverisjen, komunitetet lokale dhe jo më pak
për mjedisin. Për biznesin, kjo do të ndihmojë
për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve
të tyre dhe konkurrencën e pandershme,
duke reduktuar kostot operative dhe duke
siguruar një avantazh drejt strategjive
afatgjata të marketingut dhe brendimit.
Përveç ofrimit të mundësive për përfitime
ekonomike për komunitetet lokale, certifikimi,
gjithashtu siguron mundësi të shtuara për
të respektuar dhe promovuar kulturën dhe
traditën lokale. Për qeverisjen, certifikimi do
të ngrejë standardet e industrisë në fusha
si: shëndetësia, siguria, mjedisi, stabiliteti
social dhe ekonomik, si dhe do të ulë koston e
shërbimeve mbështetëse e rregullatore.

• Krijimi i mjedisit të biznesit për investime
Suksesi i turizmit në rajonin metropolitan
është i bazuar në sinergjinë midis sektorit
publik dhe privat. Qeverisja duhet të veprojë
si një katalizator për të krijuar mjedis të
përshtatshëm dhe korniza lehtësuese e
promovuese për investimet private. Bashkitë
rajonale duhet të ofrojnë troje/territore për
qiradhënie afatgjatë, bazuar mbi normat e
subvencionuara për projektet e turizmit në
zonat më pak të zhvilluara.
Për të lehtësuar miratimin e shpejtë të
projekteve të turizmit, duhet të prezantohen
sa më parë zonat e zhvillimit të turizmit sipas
tipologjive dhe funksioneve të prioritarizuara.
Në mënyrë që të promovohen investimet në
industrinë e turizmit, bordi i turizmit rajonal
dhe njësitë e qeverisjes vendore e rajonale do
të duhet të krijojnë një njësi për promovimin
e potencialeve turistike për të tërhequr
investitorët nga sektori privat vendas apo i
huaj. Përpjekjet gjithashtu duhet të drejtohen
për të tërhequr investitorët e huaj dhe
donatorët për projekte në shkallë të madhe të
tilla si: resorte me shërbime mikse, hotele me
katër dhe pesë yje me brand ndërkombëtar,
qendra aktiviteti aventurash dhe eventesh,
parqe argëtimi, fshatra pushimi natyror dhe
kulturor etj. Këto njësi të qeverisjes duhet
të prezantojnë skema të veçanta dhe të
ndërlidhura për të tërhequr investimin e huaj
për këto tipologji projektesh, duke përdorur
stimuj të ndryshëm, siç janë koncesionet, apo
partneritetet etj. Nëse kërkohet, qeveria duhet
të miratojë legjislacionin që do t’i akordojë
turizmit statusin e plotë të një industrie.
• Siguria e vizitorëve
Siguria e turistëve paraqet rëndësi parësore,
si nga pikëpamja e zhvillimit të ekonomisë së
turizmit edhe nga përgjegjshmëria në nivel
kombëtar e ndërkombëtar. Këta faktorë duhet
të kenë përparësi në politikën e përgjithshme
të sigurisë së rajonit për të mundësuar një
mjedis të qetë dhe të sigurt për vizitorët, gjatë
udhëtimit dhe në destinacionet turistike.
Siguria e turistëve nuk duhet të bazohet vetëm
në krijimin e klimës së sigurisë ndaj krimit,
por edhe në ofrimin e masave të sigurisë
e certifikimit infrastrukturor në lëvizjet në
natyrë, në shërbimet dhe produktet e ofruara.
• Reforma institucionale dhe rregullatore
Qeveria qendrore dhe lokale duhet të zhvillojë
një regjim efikas rregullator fiskal dhe ligjor,

jo vetëm për të siguruar kushte me cilësinë
më të mirë të shërbimeve turistike, por edhe
për të lehtësuar investimet private në këtë
sektor. Regjimi rregullator duhet të mbështesë
gjithashtu rolin dhe zhvillimin e kapaciteteve
njerëzore në administratën shtetërore, për të
formuar mundësi për realizimin e politikave të
suksesshme në shërbim të turizmit.
Ky regjim duhet të nxisë licencimin dhe
regjistrimin e bizneseve sipas tipologjive,
duke pasur parasysh statuset ekzistuese
të pabarabarta të tyre. Një standard i lartë i
zbatimit të këtyre akteve do të çojë në rritjen e
aktivitetit turistik në vend.
Veçanërisht bazuar në:
- Aktet e hoteleve dhe restoranteve për
përfshirjen e detyruar në anëtarësinë
e komitetit këshillues, për të siguruar
përfaqësim të barabartë të palëve të
interesuara, për të rishikuar kriteret e
regjistrimit, për të përcaktuar standardet
e shëndetit dhe sigurisë, si dhe për të
përcaktuar dispozitat e çmimeve dhe taksimit.
- Aktet e agjencive të udhëtimit për t’u
përfshirë në anëtarësimin e komitetit
këshillues për të sjellë fokusin te turistët dhe
për të futur regjimin e veçantë rregullues për
agjencitë e udhëtimit dhe operatorët turistikë.
- Aktet e guidës turistike duhet të rishikohen
në përputhje me statutet e mësipërme, veç
futjes së dispozitave efektive të zbatimit.
• Marketing dhe ndërtim i imazhit
Duhet ndërtuar imazhi metropolitan dhe të
rritet besimi i turistëve në atraktivitetin e tij.
Qeverisja duhet të bëjë të gjitha përpjekjet
për të promovuar rajonin metropolitan si një
destinacion të preferuar turistik, si për turistët
e brendshëm, ashtu edhe për ata të huaj.
Për këtë qëllim janë të domosdoshme masat e
mëposhtme:
- Kryerja e vëzhgimeve në tregun kryesor të
turizmit dhe përgatitja e një strategjie për të
forcuar më tej tregjet ekzistuese turistike,
duke zhvilluar produkte të reja turistike, duke
u fokusuar te turistët lokal, te rinia, studentët
dhe sektorët e caktuar të tregut me kosto të
ulët.
- Zhvillimi i portalit turistik të detajuar për
rajonin metropolitan, për të siguruar një
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zgjidhje me një ndalesë (one-stop-shop),
për të lehtësuar pjesëmarrjen e vizitorëve
të interesuar për marrjen e informacionit
të përditësuar, për rezervimin e hoteleve,
transportit dhe paketave të tureve turistike
rajonale.
- Media e shkruar dhe elektronike duhet të
përdoret si një mënyrë me kosto efektive për
të projektuar atraksionet turistike të rajonit
metropolitan në tregun global dhe vendas.
Mundësitë e promovimit të turizmit sezonal
duhet të projektohen nëpërmjet shtypit dhe
mediave elektronike, për të përmirësuar
efikasitetin e hoteleve dhe shërbimeve në
zonat malore/kodrinore dhe natyrore gjatë
sezoneve jo favorizuese.
- Pjesëmarrje në ekspozita të ndryshme
turistike kombëtare dhe ndërkombëtare dhe
panaire, për të nxjerrë në pah potencialin e
turizmit të rajonit metropolitan.
- Krijimi i një task force për marketimin e
turizmit, për të përmirësuar koordinimin midis
sektorit publik dhe privat, për të formuar një
strategji të përbashkët marketingu, si dhe për
të promovuar rajonin si një destinacion turistik
gjatë gjithë vitit.
- Ngjarjet si festivalet, sportet e ujit dhe
natyrës “Outdoor”, festivalet e ushqimit,
folklorit, historisë etj., duhet të promovohen
në avancë për të tërhequr turistët vendas dhe
të huaj. Një kalendar i eventeve duhet të jepet
në portalin web të turizmit të rajonit me datat
e pritshme dhe detajet e të gjitha eventeve.
Sugjerohet që kalendarët të jenë të përvitshëm
dhe të pandryshueshëm, në terma kohorë
afatshkurtër dhe afatmesëm.
Duhet të zhvillohet një strategji brendimi
rajonale, përmes: zhvillimit të materialeve
interesante dhe shumëgjuhëshe të
informacionit të turizmit, të tilla si hartat
udhëzuese turistike, librat udhëzues të
udhëtimit dhe fletushkat informative, duke
siguruar shpërndarje të gjerë dhe me
përditësim të rregullt; zhvillimit të një portali
të turizmit rajonal; promovimit dhe zhvillimit
të PPP-ve për marketingun e turizmit dhe
të fushatave të përbashkëta; organizimit
të ngjarjeve kulturore e sportive për
promovimin e turizmit; përshtatjes së trendeve
demografike të turizmit evropian dhe botëror.
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• Zhvillimi i fuqisë punëtore
Disponueshmëria e fuqisë punëtore të trajnuar
dhe të kualifikuar ka qenë një pengesë kyçe
për zhvillimin e turizmit në rajon. Sugjerohet
forcimi dhe përmirësimi i programit mësimor
në shkollim dhe lehtësirat e trajnimit privat
në ndihmesë të këtij sektori; rishikimi i
programeve në gradat e nivelit universitar;
monitorimi i rregullt i kërkesës dhe i ofertës së
fuqisë punëtore të sektorit; futja e programeve
të reja dhe stimulimi i krijimit të institucioneve
të reja nga sektori privat dhe zhvillimi i lidhjeve
ndërkombëtare për institucionet vendore.
• Mobilizimi i burimeve
Zbatimi i kësaj politike të turizmit do të jetë
i varur nga disponueshmëria e burimeve
të duhura. Plani i mobilizimit të burimeve
përfshin pikat në vijim:
- Vendosja e një pragu minimal në fondin vjetor
të zhvillimit, për të siguruar sasi të caktuara
të fondeve publike vjetore dhe gjithashtu
vendosjen e zhvillimit të turizmit si një sektor
me përparësi për qeverinë.
- Mobilizimi i investimeve të sektorit privat
në zhvillimin e turizmit nëpërmjet një regjimi
të fuqishëm të partneritetit publik-privat dhe
të komandimit të burimeve të kufizuara të
qeverisë për të gjeneruar më shumë fonde.
- Futja e tarifave të përdoruesve në një numër
të infrastrukturës dhe të shërbimeve turistike
për t’i bërë të qëndrueshme në afat të gjatë.
Ofrimi i subvencioneve në zonat me nevoja.
Turizmi duke qenë një aktivitet i kohës së lirë
do të promovohet si një sektor i qëndrueshëm
ekonomik përmes kthimit të investimeve nga
të ardhurat e mbledhura nga turistët.
- Mobilizimi i financimit nga donatorët duhet
të jetë një çelës për të zbatuar këtë politikë,
ku bordi rajonal dhe bashkitë rajonale duhet
të zhvillojnë konferenca të donatorëve, duke
ftuar donatorë shumëpalësh për të treguar
zonat, të cilat ata do të jenë të gatshëm për t’i
mbështetur.
Përmirësimi i efikasitetit në pajisjet dhe
organizmat administrativë e menaxherialë do
të rezultojë në reduktimin e kostos, largimin
e humbjeve të shpenzimeve joefikase dhe të
rrjedhjeve në zonat me nevoja.
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4.2 Politikat e zhvillimit urban

POLITIKAT E ZHVILLIMIT URBAN
Policentrizmi dhe
hierarkizimi i
qendrave urbane

Rrjeti i lëvizshmërisë
urbane

Konsolidimi i
qendrave urbane

Efikasiteti energjetik
i godinave

Integrimi i zonave
informale

Hapësira rajonale
komunitare
gjithëpërfshirëse

Strehimi dhe
banesat sociale
Figura 4.13 Politikat e zhvillimit urban

Ky seksion i udhëzimeve të planifikimit rajonal
shqyrton prirjet, sfidat dhe fushat me fokus
drejt zhvillimit të zonave urbane, qendrave dhe
komuniteteve të përfshira në to.
Për të ofruar mundësi të shtuara në zhvillimin
e këtyre zonave, plani merr në konsideratë
shembujt më të mirë të ngjashëm në
rajon dhe jep zgjidhje rajonale për çështjet
e zhvillimit territorial urban, nëpërmjet
politikave të integruara. Këto të fundit në
vetvete do të ishin të pamjaftueshme, nëse
nuk do të shoqëroheshin edhe me përcaktime
territoriale, rekomandime dhe detyrime për
veprim në adresë të aktorëve të përfshirë në
çështjet e administrimit dhe menaxhimit të
territorit në rajonin metropolitan.

PU1- Policentrizmi dhe hierarkizimi i
qendrave urbane
Kjo politikë synon përcaktimin e një hierarkie
të qartë midis qendrave urbane të rajonit.
Reflektimet vijnë të mbështetura njëkohësisht
në karakteristikat historike dhe territoriale të
zhvillimit të këtyre qendrave.
Përcaktimi i hierarkisë së qendrave urbane
mbështetet njëkohësisht nga roli dhe pozicioni
i përcaktuar nga Plani Përgjithshëm Kombëtar,
ku çdo qendër shikohet e kontekstualizuar dhe
e integruar me qendrat fqinje.
Politika e hierarkizimit të qendrave aplikohet
për të nxitur specializimin dhe marrëdhëniet
plotësuese në raport me njëra-tjetrën.
Vendosja e hierarkisë, mes të tjerash do
të bëjë të mundur rritjen e efikasitetit të
investimeve publike drejt këtyre territoreve.
Në tabelën që vijon ofrohen orientime për rolin
e qendrave urbane në bazë të hierarkisë:
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Qendra

Hierarkia

Përparësia

Tiranë

Metropol

- Qendër politike dhe ekonomike e rajonit me densitet të
lartë;
- Fokus në sektorin e shërbimeve/tregtimit global;
- Hapësirë për zhvillimin e biznesit të cilësisë së lartë
brenda zonës urbane;
- Fokus në tërheqjen e aktiviteteve ndërkombëtare
kulturore si festivale, evente sportive etj.;
- Shërbime të cilësisë së lartë kombëtare.

Durrës

Qendër parësore

- Qendër ekonomike e rajonit;
- Fokus në shërbime portuale;
- Hapësirë për zhvillimin e bizneseve të shërbimeve të
lidhura me logjistikën tokësore dhe ujore/ekonominë blu;
- Fokus në tërheqjen e aktiviteteve ndërkombëtare
kulturore si festivale, evente sportive etj.

Kavajë

Qendër dytësore

- Qendër e fokusuar në shërbimet logjistike të lidhura me
agroindustrinë;
- Fokus në turizmin bregdetar;
- Banim alternativ (me kosto më të ulët) për familjet e reja;
- Përmirësimi i hapësirave publike dhe sociale.

Vorë

Qendër terciare

- Qendër e fokusuar në shërbimet logjistike;
- Banim alternativ (me kosto më të ulët) për familjet e reja;
- Shërbime publike cilësore rajonale;
- Përmirësimi i hapësirave publike dhe sociale.

Kamëz

Qendër terciare

- Qendër e fokusuar në shërbime logjistike dhe prodhimtari;
- Banim alternativ (me kosto më të ulët) për familjet e reja;
- Përmirësimi i hapësirave publike dhe sociale.

Shijak

Qendër terciare

- Qendër e fokusuar në shërbime për bujqësinë;
- Zhvillimi i agroindustrisë;
- Banim alternativ (me kosto më të ulët) për familjet e reja;
- Përmirësimi i hapësirave publike dhe sociale.

Fushë-Krujë

Qendër lokale

- Qendër e fokusuar në shërbime logjistike dhe agroindustri;
- Përmirësimi i hapësirave publike dhe sociale;
- Shërbime publike në nivel lokal.

Sukth
Katund i ri

Qendër lokale

- Fokus në shërbime për bujqësinë;
- Qendër grumbullimi ose treg rajonal;
- Fokus në agroindustri.

Ndroq
Pezë

Qendër lokale

- Fokus në agroturizëm;
- Hapësirë krijuese;
- Mundësi për rezidenca të cilësisë së lartë me densitet të
ulët jashtë qendrës;
- Përmirësim i transportit publik.

Tabela 4.7 Roli i qendrave urbane sipas hierarkisë
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Metropol Qendër
Parësore

Tiranë
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Qendër
Dytësore

Qendër
Terciare

Qendër
Lokale

Lokalitet

Petrelë

Mullet, Stërmas, Picall, Shënkoll,
Gurrë e Madhe, Gurrë e Vogël,
Daias, Barbas, Fikas, Mangull,
Qeha, Shytaj, Hekal, Kryezi,
Percëllesh, Durishtë

Farkë

Farkë e Vogël, Lundër, Mjull
Bathore, Sauk, Selitë

Dajt

Linzë, Shishtufinë, Tujan, Brrar,
Ferraj, Priskë e Madhe, Surrel,
Lanabreges, Shkallë, Qafmollë,
Darshen, Selbë, Murth

Zall Bastar

Bastar i Mesëm, Bastar-Murriz,
Vilëz, Zall-Mner, Mner i Sipërm,
Bulçesh, Zall Dajt, Besh, Dajt,
Shëngjin i vogel, Selitë Mali

Bërzhitë

Ibë, Dobresh, Ibë e Poshtme,
Pëllumbas, Mihajas-Cirmë, Kus,
Fravesh, Kllojkë, Pashkashesh,
Lugë-Shalqizë, Rozaverë

Krrabë

Mushqeta, Skuterë

Baldushk

Mumajes, Fushas, Balshaban,
Shpatë, Isufmuçaj, Mustafakoçaj,
Koçaj, Kakunj, Vesqi, Parret,
Shënkoll, Vrap, Shpat i sipërm

Shëngjergj

Verri, Urë, Burimas, Shëngjin,
Façesh, Bizë, Fage, Parpujë,
Vakumone, Domje, Derje

Vaqarr

Allgjatë, Arbanë, Bulticë, DamjanFortuzaj, Gropaj, Lalm, Prush,
Vishaj, Sharrë

Kashar

Yzberish, Mëzez, Yrshek, Katundi i
Ri, Kus, Mazrek

Pezë

Pezë Helmës, Pezë e Vogel, Varosh,
Maknor, Dorëz, Gror, Grecë, Pajanë,
Gjysylkanë

Ndroq

Zbarqe, Kërçukje, Zhurje, Lagje e
re, Pinet, Sauqet, Çalabërzezë,
Shesh, Grebllesh, Mënik

Zall Herr

Dritas, Çerkezë-Morinë, Qinam,
Kallmet, Herraj, Pinar, Priskë e
Vogël, Radhesh

Metropol Qendër
Parësore

Qendër
Dytësore

Qendër
Terciare

Qendër
Lokale

Lokalitet
Bathore, Laknas, Valias, Frutikulturë, Bulçesh, Zall-Mner

Kamëz

Paskuqan

Babrru Qendër, Kodër e Kuqe,
Shpat, Fushë e Kërçikëve, Kodër
Babrru, Paskuqan Fushë, Paskuqan
Kodër
Marqinet, Shargë, Gerdec, Gjokaj,
Kuc, Marikaj, Picar

Vorë

Kavajë

Durrës

Shijak

Prezë

Ahmetaq, Palaq, Fushë Prezë, GjeçKodër, Ndërmjetës, Breg-Shkozë

Bërxullë

Mukaj, Domje

Synej

Butaq, Rrikaj, Hajdaraj, Peqinaj,
Rrakull, Bago

Luz i Vogël

Vorrozen, Beden, Blerimaj

Golem

Kryemëdhej, Tilaj, Seferaj, Golemas,
Qeret, Karpen, Zik-Xhafaj,
Kanaparaj, Agonas, Karpen i ri

Helmas

Zikular, Lis-Patros, Shtodhër, Çetë,
Momël, Habilaj, Çollakaj, Kryezi,
Cikallesh

Sukth

Hamallaj, Kullë, Perlat, Vadardhë,
Rushkull, Hidrovori

Ishëm

Likmetaj, Kërtushaj, Kapidanaj,
Gjuricaj, Lalëz, Kuraten, Bizë, Draç,
Shetaj

Katund i Ri

Jubë, Qerret, Fllakë, Bisht-Kamëz,
Rinia, Erzen, Sukth, Adriatik

Rrashbull

Arapaj, Shënavlash, Shkallnur,
Manskuri, Romanat, Bozanxhije,
Xhafzotaj

Manëz

Armath, Borç, Hamallaj, Kameras,
Radë, Shkallë, Fshat Manëz

Maminas

Karreç, Vlashaj, Karpen, Bodinak,
Metallë, Bilalas, Rubjek

Xhafzotaj

Pjezë, Rreth, Sallmone, Koxhas,
Borake, Guzaj, Vllazërimi

Gjepalaj

Hardhishtë, Çizmeli, Eminas i Vogël,
Likesh, Kënetë, Shtrazë, Shahinaj,
Shetël
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Metropol Qendër
Parësore

Qendër
Dytësore

Qendër
Terciare

Qendër
Lokale

Lokalitet
Barkanesh, Picërragë, Brret

Fushë-Krujë Arrameras 1, Luz 1, Hasan, Larushk
1, Halil, Zgërdhesh, Zallë, Luze 2,
Larushke 2, Arrameras 2

Krujë

Bubq

Bilaj, Budull, Mazhë-Madhe,
Mazhë-Vogël, Mallkuç, Murqinë

Nikël

Tapizë, Qerekë, Rinas, Virjon,
Buran, Mukaj, Kurcaj, Zezë

Thumanë

Kodër-Thumanë, Borizanë, Derven,
Gramëz, Thumanë, Bushnesh,
Dukagjin i Ri, Sukth-Vendas,
Miliska, Derven Kodër

Cudhi

Cudhi-Zall, Nojë, Mafsheq, Shqezë,
Shkretë, Cudhi-Kant, Kroi Madh,
Bruz-Zall, Bruz-Mal, Rranxë

Tabela 4.8 Ndarja e hierarkisë së qendrave urbane
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PU1.1- Shërbimet publike

PU2- Konsolidimi i qendrave urbane

Gama e shërbimeve publike që ofron secila
prej qendrave urbane duhet të mbështetet
në strukturën e hierarkisë së qendrave të
prezantuar nga PINs për zonën TiranëDurrës. Bashkitë e rajonit duhet të synojnë
përmirësimin dhe rritjen e cilësisë së
shërbimeve, bazuar në aksesin e tyre nga
qytetari në formën klasike, por duke shtuar
edhe atë ‘online’ (nëpërmjet internetit).

Kjo politikë ka si synim krijimin e qendrave
urbane kompakte.
Konsolidimi urban është procesi i rritjes dhe
i zhvillimit të urbanizimit në zona kompakte
urbane, të cilat nxisin përqendrimin dhe
densifikimin inteligjent, të mbështetura me
akses të shpejtë të lëvizjes dhe shërbime
publike eficiente, për të gjitha grupimet
shoqërore.

Fokus i veçantë duhet të vendoset për krijimin
e mjedisit të përshtatshëm dhe skemave të
suksesshme të partneritetit publik-privat, për
ato shërbime që rezultojnë të vështira apo të
pamundura për t’u realizuar nga strukturat
shtetërore. Gjithashtu, vëmendje duhet të
marrë edhe hartimi i planeve të menaxhimit
për entet publike, me role dhe përgjegjësi të
qarta të aktorëve publikë, për të vepruar dhe
monitoruar.

Qëllimi i konsolidimit është ruajtja e zonave
periferike (peri-urbane) nga zhvillimi i banimit
të pakontrolluar, si dhe reduktimi i gjurmës
ekologjike të qendrave urbane.
Sugjerohet përdorimi i instrumenteve si:
densifikimi, rikualifikimi dhe rigjenerimi i
zonave të banimit në qendrat urbane.

Shërbimet publike në territor duhet të
zhvillohen mbi parimet dhe përcaktimet e ligjit
“Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”,
dhe rregulloreve në zbatim të tij.
Do të mbështetet veçanërisht krijimi i rrjeteve
të lidhura në shërbime të integruara, si p.sh.,
nxitja e platformave digjitale që lehtësojnë
marrjen e shërbimeve publike për të gjitha
kategoritë e popullsisë.

Kërkesa e vazhduar për banim dhe për
punësim në rajon, duhet të drejtohet jo vetëm
drejt ristrukturimit të qendrave, por edhe drejt
mundësive të aksesit për strehim, shërbimeve
publike dhe punësimit rajonal të ndërlidhur
nga transporti publik.

Partneriteti publik-privat dhe instrumentet e menaxhimit dhe të monitorimit të funksioneve
dhe shërbimeve mbi territor
Komunitetet lokale

Përfaqësuesit e komuniteteve duhet të shprehen dhe të jenë pjesëmarrës
aktivë në vendimmarrje për ofrimin e gamës së plotë të shërbimeve
publike lokale, duke fuqizuar rolin e këshillit.

E-qeverisja

Përdorimi efektiv i teknologjisë së informacionit mbi hapat e planifikimit
dhe të shërbimeve. Identifikimi i problemeve në terren në kryerjen e
shërbimeve nga institucionet. Rritja e shërbimeve publike dhe informimit
nëpërmjet internetit (E-qeverisja) për efikasitet kohor në pagimin e
detyrimeve, siguri dhe transparencë të institucioneve publike, efikasitet
kohor në transportin publik dhe guida në qytet.
Tabela 4.9 Partneriteti publik-privat
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Plani nxit konsolidimin e qendrave urbane
duke u bazuar në:
• shfrytëzim më të mirë territorial, densifikim
efikas dhe inteligjent të përdorimit të tokës,
duke reduktuar presionin e zhvillimit në zonën
peri-urbane si dhe në sistemin bujqësor e
natyror;
• konservim të tokës në zonën peri-urbane
për shërbime bujqësore-urbane si dhe për
shërbime rekreacioni dhe turizmi rural;
• fuqizim të aksesit dhe lidhjeve urbanerurale;
• promovim dhe rigjenerim të qendrave në
territoret e degraduara urbane;
• përcaktim të densiteteve minimale/
maksimale për zonat e reja të zhvillimit ose
rizhvillimit të lidhura me flukset e transportit
në punësim;
• rigjenerim të zonave/poleve të banimit;
• promovim të zhvillimit të zonave “TOD”
(Transit-Oriented Development / Zhvillimi i
orientuar drejt transportit publik) në zonat
urbane me fokus primar CBD” (Central
Business District / Zonat Qendore të Biznesit);
• përdorim të territorit urban me funksione të
përziera me densitet të lartë (Mix-use);
• promovim i ecjes dhe i lëvizjes me biçikleta
në zonat urbane;
• distanca të shkurtra ndërurbane më pak
të varura nga automjetet, për të reduktuar
konsumin energjetik dhe emetimet e CO2;
• ulje të ndotjes në mjedis nëpërmjet rritjes të
sipërfaqeve të gjelbra;
• rritjes së standardeve të jetesës falë
shërbimeve eficiente për banorët, uljes të
kostove në infrastrukturë dhe në shërbime.
PU2.1- Densifikimi i qendrave urbane
Densifikimi i qendrave do të kontribuojë
pozitivisht në funksionalitetin e rajonit
metropolitan, duke krijuar një sistem të
balancuar e të qëndrueshëm të përdorimit
të territorit urban-rural-natyror. Kjo përqasje
do të lejojë zhvillimin e urbanizim në këto
territore, pa ndikuar negativisht e pa cenuar
tokën bujqësore si dhe pa shfrytëzuar
territoret natyrore.
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• Densifikimi urban duhet të përqendrohet
rreth zonave/poleve strategjike me fokus në
përmirësimin e efikasitetit të shërbimeve dhe
të cilësisë së jetesës. Densifikimi i zonave
urbane duhet të lidhet me karakteristikat e
funksionalitetit në zonat/polet e ndryshme të
territoreve urbane, duke marrë për bazë jo
vetëm densitetin e banimit, por edhe raportin e
lëvizjes për punësim rajonal.
• Densifikimi urban duhet të aplikohet
në mënyrë inteligjente, duke siguruar që
karakteristikat e diversitetit dhe të unitetit
hapësinor, të ruhen në strukturat urbane.
Nga sa më sipër, këto të fundit duhet të
ndërlidhen me zonat rrethuese, duke marrë në
konsideratë impaktet e ardhshme hapësinore,
që densifikimi mund të sjellë në përdorimin e
tokës për zonat peri-urbane.
Vendosja e zhvillimit në këto parime do të
lejojë një përdorim efikas të vlerave ekzistuese,
do të nxisë ekonominë e shkallës në shërbimet
komunitare, do të rrisë cilësinë e jetesës,
si dhe do të rrisë mundësitë e rigjenerimit
mjedisor në periferitë urbane. Në mënyrë
që të garantohet zhvillimi dhe konsolidimi i
qendrave urbane, densifikimi duhet të ndjekë
rrjedhën e mëposhtme:
1. Fillimisht duhet të nxitet përdorimi i
ndërtesave ekzistuese të pashfrytëzuara prej
kohësh, duke përfshirë dhe rigjenerimin e
godinave të papërfunduara në këto zona.
Sugjerohet aplikimi i taksimit të diferencuar
për banesat e pashfrytëzuara apo për banesat
e dyta me përdorim të përkohshëm.
2. Të shfrytëzohen mundësitë për “mbushje
urbane” në qendrat e urbanizuara, me fokus
zhvillimin e përzier të përdorim të territorit, ku
rëndësi të veçantë duhet të marrin mjediset e
shërbimeve dhe ato të rekreacionit e çlodhjes,
së shoqëruar me transport publik për banorët
e rajonit.
3. Zhvillimi i zonave të reja të urbanizimit
duhet të fokusohet drejt përdorimit të tokave
me bonitet të ulët, pranë infrastrukturës
lidhëse të mbi dhe nëntokës, të shoqëruar me
akses në transport publik, për të lidhur zonat e
punësimit me vendbanimet ekzistuese.

Kjo përqasje duhet të shmangë në maksimum
konvertimin e tokës bujqësore për përdorim
strehimi.
Sugjerohet taksimi i diferencuar për
përdorimin e tokës bujqësore për banim në
zonat periurbane.
Në arritjen e këtij qëllimi, bashkitë sugjerohen
të përdorin instrumentet e zhvillimit të
tokës, të përcaktuara në ligjin 107/2014
“Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”,
i ndryshuar, të tilla si: zhvillimi i detyruar,
transferimi i të drejtave për zhvillim, intensiteti
me kushte dhe/ose instrumente të tjera të
ngjashme, të cilat mund të përcaktohen në
rregulloret e Planeve të Përgjithshme Vendore.

Zonat e specifikuara për densifikim duhet të
shërbehen me transport publik.
Si hap i parë, sugjerohet të ruhen akset e
zhvillimit të transportit publik, duke sigururar
korridore për këtë mënyrë lëvizje në të
ardhmen.
Këto zona duhet të promovojnë alternativa
të lëvizjes si ecja me biçikleta ose ecja me
këmbë.

Qendrat urbane që preken nga politikat e
densifikimit, janë:
Tirana, Durrësi, Vora, Kamza, ShijakXhafzotaj, Sukthi.
Densitetet e larta në banim duhet:
• të sigurojnë mundësi për të gjitha grupimet
shoqërore me të ardhura të diferencuara, në
zona të përshtatshme;
• të krijojnë mundësi të ndryshme zgjedhjesh
në banim;
• të promovojnë integrimin social përgjatë
rajonit metropolitan.
Zonat specifike me nevojë për rizhvillim
duhet të identifikohen, ato duhet të zotërojnë
potencial aktual si dhe potencial për rritje
në të ardhmen, për të siguruar zhvillimin e
dëshiruar nga pikëpamja e ristrukturimit dhe
rizhvillimit hapësinor.
(Ri)Zhvillimi i zonave duhet të promovohet në
territore të ndërtuara si kundërpërgjigje për
mos lejimin e zhvillimit në toka bujqësore.
Zonat e specifikuara për densifikim duhet të
trajtohen si një “mjedis” i plotë.
Investimet duhet të fokusohen në
infrastrukturën e nën dhe mbi tokës, në
cilësinë urbane dhe në godina me përdorim
miks, në hapësirat e gjelbra rekreative për
banorët, në lehtësitë e shërbimeve sociale.
Zhvillimi duhet të promovojë sigurinë për
banorët nëpërmjet krijimit të zonave të
mbështetura me shërbime, ndriçim dhe akses
të shpejtë.
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PU2.2- Rigjenerimi i poleve urbane
Bashkitë e rajonit duhet ta drejtojnë nevojën
për zhvillim dhe investim në qendrat e tyre
urbane, për të rritur cilësinë e jetesës dhe
efikasitetin e shërbimeve. Për të realizuar
investime me vlerë të shtuar për rajonin dhe
komunitetin sugjerohet të përdoren programet
e rigjenerimit, të cilat duhet të përfshijnë
shumë sektorë, si: ekonomi, arsim, shëndet,
banim, punësim, strehim e mjedis.
Këto programe duhet të ndërthurin
rigjenerimin e komuniteteve me atë të zonave
urbane, nëpërmjet strategjive të zhvillimit
dhe veprimit, duke u mbështetur në parimet e
mëposhtme:
Rizhvillim, rehabilitim, rivitalizim, ruajtje e
trashëgimisë dhe mjedisit.
• Rigjenerimi i poleve urbane synon krijimin
e zonave urbane eficente dhe vibrante, që
ndihmojnë në shpërndarjen e balancuar të
shërbimeve për komunitetet në këto qendra.
Synohet të shmanget monocentrizmi, si dhe
kërkohet të krijohen kushte për zhvillim të
zonave me funksione të diversifikuara.
Zhvillimi nuk duhet të drejtohet në zonat
peri-urbane, për të mos krijuar zona të reja
zhvillimi me impakt të shtuar në natyrë dhe
në tokën bujqësore. Synohet ndërthurja e
rivitalizimit të blloqeve urbane ekzistuese
me rritjen e shërbimeve komunitare. Blloqet
urbane mund të ritrajtohen falë rivitalizimit
ose falë rizhvillimit, duke sjellë kushte më të
mira strehimi dhe mundësi shërbimesh për
komunitetin.
Bashkitë e rajonit duhet të parashikojnë
në PPV-të e tyre kushtet e densitetit si
dhe hapësirat gjeografike të shtrirjes së
rigjenerimit, të mbështetura në përllogaritjet
e shtimit të popullatës, të shërbimeve, të
aksesit dhe të infrastrukturës.
• Programet e rigjenerimit të poleve
urbane, duhet të mbështeten në parimet
e komuniteteve të shëndetshme dhe të
qëndrueshme.
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Synohet, si hapi i parë, rizhvillimi i zonave si
p.sh., ish-zonat industriale që kanë humbur
funksionin primar dhe janë bërë tashmë pjesë
e qendrave urbane. Këto zona dhe strukturat
e tyre paraqesin mundësi në shtimin e
shërbimeve për komunitetin.
Hapi i dytë: përdorimi i tyre në bazë të skemave
të ndryshme të zhvillimit dhe menaxhimit,
me instrumente si: e drejta e transferimit të
pronësisë me kushte ose partneriteti publik
privat.
Programet e rigjenerimit duhet të shoqërohen
me skema të qarta menaxhimi për të
mundësuar krijimin e sistemeve ekonomike të
qëndrueshme.
Këto qendra rivitalizimi duhet të nxitin dhe
garantojnë zhvillimin e ekonomive lokale si
dhe të komuniteteve.
Përdorimi i mekanizmave si BID/ Business
Improvement District/ Zonë për zhvillimin e
Biznesit së bashku me grante të dedikuara
dhe skemat e partneritetit publik-privat,
do të rrisnin mundësinë për zhvillimin e
komuniteteve të qëndrueshme në zonat e
rigjenerimit.
Këto skema duhet të ofrojnë mundësi jo
vetëm për rigjenerim urban, por në të njëjtën
kohë duhet të ofrojnë kushte për punësim të
komuniteteve.
• Programet e rigjenerimit të poleve urbane
duhet të garantojnë aksesin e shpejtë
të këtyre qendrave me zonat e zhvillimit
ekonomik të qendrave të banuara, nëpërmjet
transportit publik. Këto programe duhet të
zhvillojnë infrastrukturën e nevojshme, të
ruajnë identitetin kulturor e historik të zonave
dhe kujtesën kolektive të komuniteteve. Të
krijojnë kushte për jetesë dhe punësim falë
përdorimit miks të territorit, të ruajnë cilësinë
e nevojshme për gjelbërim dhe për akses në
parqe urbane. Preferohet të zhvillohen pole
urbane që nxisin ecjen në zona pedonale të
shoqëruara me shërbime si dhe të lidhura me
punësim dhe transport ekologjik.

Në zbatimin e kësaj politike, bashkitë
sugjerohen të përdorin instrumentet e
zhvillimit të tokës, të përcaktuar në ligjin
107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e
territorit”, i ndryshuar, të tilla si zhvillimi i
detyruar, transferimi i të drejtave për zhvillim,
intensiteti me kushte dhe/ose instrumente
të tjera të ngjashme, të cilat mund të
përcaktohen në rregulloret e PPV-ve.
Gjithashtu, në kuadër të programeve të
rigjenerimit urban mund të përdoren dhe
instrumente të tjera, të cilat janë përdorur
me sukses më parë, si: BID (Business
Improvement District/ Zonë për zhvillimin e
biznesit), TOD (Transit-Oriented Development/
Zhvillim me funksione mikse i orientuar drejt
transportit publik).

Modelet për nismat rigjeneruese duhet të
ngrihen mbi një vizion të qartë, strategji dhe
plane veprimi e monitorimi.
Për një menaxhim eficient të ndërhyrjeve,
sugjerohet përdorimi i strategjive të zhvillimit
të ndërthurura, ku iniciativat mund të vijnë nga
nivele të ndryshme të hierarkisë qeverisëse
(bottom-up, apo top-down), por duke përfshirë
patjetër në proceset menaxhuese grupimet si
më poshtë:
• qeverisjen qendrore;
• qeverisjen vendore;
• shoqërinë civile;
• akademinë;
• biznesin;
• komunitetin.

Poli

Karakteristika

Tiranë-Kamëz

Vendndodhja dhe numri i poleve të rigjenerimeve urbane brenda
qendrave urbane duhet të zhvillohet nga bashkitë përkatëse
nëpërmjet PPV-ve dhe strategjisë së zhvillimit të bashkive.
Ajo duhet të bazohet në parimet e sipërpërmendura mbi mjedisin,
punësimin, strehimin, zonat teknologjike të zhvillimit ekonomik,
transportin publik, sipërmarrjen dhe PPP-në.
Nuk duhet të krijohen pole të reja urbane jashtë vijës së gjelbër të
kufizimit të ndërtimit, si dhe në zona peri-urbane. Polet duhet të
mbështeten në kushtet e densitetit të kontrolluar dhe inteligjent, të
përllogaritur në infrastrukturë dhe shërbime mbi trendin e shtimit
të popullatës për rajonin.
Tipologjitë e zhvillimit janë në bazë të hierarkisë së qendrave,
tipologjisë së tyre hapësinore, të vlerave publike territoriale
bashkiake, të nivelit të zhvillimit dhe të investimeve në territor, me
infrastrukturë apo shërbime publike dhe private, dhe duhet të
merren masa për ndërhyrje.
Mënyra zhvillimi: projekte/programe komunitare (rivitalizimi),
rigjenerim urban, rialokim-risistemim dhe rizhvillim.
Rigjenerimet urbane-rurale nuk duhet të nxiten në zona me rreziqe
natyrore, në zona të mbrojtura sektoriale, (p.sh., zona me mbetje
industriale) në pole/akse/korridore me rëndësi kombëtare.
Investimet dhe zhvillimi duhet të shmangen nga këto zona që bien
ndesh me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe rrisin kostot e
shpronësimeve.

Kombinat, Yzberisht, Sauk,
Farkë, Shkozë, Kinostudio,
Allias, njësia administrative
9 dhe 11
Babrru, Bathore, Paskuqan,
Kodër-Kamëz, Bregu Lumit,
Ndroq
Vorë, Marqinet, Gërdec,
Shargë, Bubq, Prezë,
Marikaj, Maminas
Shijak-Xhafzotaj,
Sukth-Katund i Ri,
Pjezë
Durrës, Spitallë, Kënetë,
Arapaj, Plazh Golem

Tabela 4.10 Polet e rigjenerimeve urbane
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VORË
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KAMËZ

SHIJAK

Paskuqan

Xhafzotaj

DURRËS

Rrashbull

Dajt
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Kashar

TIRANË

Shëngjergj

Gjepalaj

Vaqarr
Farkë

Ndroq
Petrelë
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Bërzhitë
Kërrabë

Pezë

KAVAJË

Baldushk

Synej

Luz i Vogël

ELBASAN
0

5

km

RROGOZHINË

LEGJENDA
Metropol

Zonë e urbanizuar

Densifikim i qendrave urbane

Qendër parësore

Zonë ekonomike

Pol rigjenerimi urban

Qendër dytësore

Zonë peri-urbane

Pol rigjenerimi rural

Qendër terciare

Zonë agrikulturore

Qendër lokale e specializuar

Zonë rurale margjinale

Qendër lokale

Zonë e mbrojtur mjedisore

Harta 4.3 Densifikimi i qendrave urbane
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PU3- Integrimi i zonave informale
Fenomeni i zhvillimit informal në territor
vazhdon të mbetet një element shqetësues
për shoqërinë shqiptare. Në rajonin TiranëDurrës ky fenomen është mëse i pranishëm
dhe si rrjedhojë politika synon të ndihmojë
në përmirësimin e cilësisë urbane në
këto zona, duke trajtuar problemin në dy
drejtime kryesore: në aspektin ligjor, si
mbyllja e procesit të legalizimeve dhe në atë
infrastrukturor, si përmirësimi i infrastrukturës
dhe integrimi i komuniteteve në qendrat
urbane.
Zhvillimi dhe rigjenerimi i zonave informale
duhet të bazohet në qasjet me fokus në
politikat mbi njerëzit si dhe politikat mbi
ndërhyrjet urbane.
Politikat që adresojnë zgjidhjen e problemeve
të informalitetit duhet të bazohen në
kuptueshmërinë e pabarazive sociale të
shprehura në hapësirë si dhe në natyrën
shumëdimensionale të problematikave
sociale. Përgjigjet efektive duhet të bazohen
në strategjitë e integruara mbi zhvillimin e
grupimeve të margjinalizuara me problematika
të diferencuara. Ndërhyrjet në zonat informale
duhet të bazohen në:

të gjelbra, për të rritur efikasitetin dhe
ekonominë e shkallës në shërbime dhe për të
zvogëluar gjurmën ekologjike në këto qendra.
• Zhvillim të strategjive urbane që marrin në
konsideratë jo vetëm aksesin në banim, por
edhe zhvillimin ekonomik, mjedisor dhe social
të këtyre banorëve, duke u bazuar kryesisht
mbi 5 hapat e mëposhtëm:
1. formalizim dhe legalizim;
2. rregullore dhe zhvillim të planifikuar në
përdorimin e tokës;
3. strategji të rigjenerimit urban;
4. risistemim dhe rialokim;
5. krijim të territoreve me përdorim miks;
Strategjitë e ndërhyrjeve në zonat me banesa
informale duhet të ndërveprojnë njëkohësisht
me strategjinë e strehimit social dhe të titujve
të pronësisë mbi:
1. banesat sociale dhe mundësitë e
qiramarrjes;
2. banesat me kosto të ulët në blloqet e
përziera të banimit (15-20% e sipërfaqes së
bllokut të banimit).

• Konservim dhe shtim të vlerave mjedisore si
dhe në ruajtje të burimeve ujore.
• Përmirësim të kushteve të shërbimeve,
transportit, infrastrukturës të nën dhe
mbitokës.
• Rinovim urban nëpërmjet përmirësimit
infrastrukturor, hapësirave publike,
aksesueshmërisë, heqjes së barrierave
ndarëse ndërmjet godinave dhe zhvillimit të
qendrave social-kulturore. Ndërhyrjet duhet
të mbështeten në strategjitë e rinovimit urban
dhe rigjenerimit të komunitetit.
• Rizhvillim i blloqeve të banimit, duhet të
nxisë ndërtimet e godinave me funksione
të përziera me densitet dhe shfrytëzim të
vertikalitetit. Sugjerohet një model vertikal
densifikimi, për të krijuar më tepër hapësira
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Zonat informale për zhvillim dhe integrim urban/rural
Poli

Karakteristika

Kamëz-Tiranë
Kodër-Kamëz, Paskuqan,
Shkozë, Farkë

Vorë
Marqinet, Bërxullë, Marikaj,
Maminas, Radë, Manëz,
Sukth, Katund i Ri

Shijak-Xhafzotaj

Durrës, Kënetë, Plazh

Vendndodhja dhe numri i poleve të rigjenerimit urban brenda
zonave informale duhet të zhvillohet nga bashkitë përkatëse,
nëpërmjet Planeve të Përgjithshme Vendore dhe strategjisë së
zhvillimit të bashkisë.
Zhvillimi duhet të bazohet në parimet e sipërpërmendura mbi
ndërlidhjen, integrimin dhe harmonizimin me qendrat urbane në:
mjedis, punësim, strehim, zona teknologjike të zhvillimit ekonomik,
transport publik, shërbime, sipërmarrje, partneritet publik-privat.
Rivitalizimi i zonave informale duhet të jetë në harmoni me
rivitalizimin e poleve urbane, për të unifikuar zhvillimin dhe investimet, me qëllim integrimin e këtyre qendrave në komunitetet
urbane. Megjithatë, ky proces nuk duhet të krijojë pole të reja
urbane jashtë vijës së gjelbër të kufizimit të ndërtimit dhe në zona
peri-urbane, por duhet të mbështetet në kushtet e densitetit të
kontrolluar inteligjent, të përllogaritur në infrastrukturë dhe
shërbime mbi trendin e shtimit të popullatës për rajonin.
Tipologjitë e zhvillimit, për të cilat duhet të merren masa për
ndërhyrje, përcaktohen në bazë të hierarkisë së qendrave, tipologjisë së tyre hapësinore, vlerave publike territoriale bashkiake, nivelit
të zhvillimit dhe investimeve në territor, me infrastrukturë apo
shërbime publike dhe private.
Mënyrat e zhvillimit përfshijnë projekte/programe komunitare
(rivitalizimi), rigjenerim urban, rialokim-risistemim dhe rizhvillim.
Zhvillimi i zonave informale urbane/rurale nuk duhet të nxitet në
zonat me rreziqe natyrore (p.sh., zona me mbetje industriale), në
zona të mbrojtura sektoriale, në pole/akse/korridore me rëndësi
kombëtare. Investimet dhe zhvillimi duhet të shmangen nga këto
zona, që bien ndesh me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm si dhe
rrisin kostot e shpronësimeve.

Tabela 4.11 Zonat informale për zhvillim dhe integrim

PU4- Strehimi dhe banesat sociale
PU4.1- Strehimi
Zhvillimet e reja në strehim duhet të bazohen
në trendin e shtimit të popullatës, ndryshimit
të strukturës familjare si dhe në faktorin e
plakjes së popullsisë, duke krijuar hapësira
banimi të përshtatshme për këto ndryshime
të shfaqura në demografinë e popullsisë së
rajonit.
Zonat e banimit duhet të përmbajnë hapësira
të ndryshme për strehim, shërbime, mjedise
për qira dhe kategorizime të ndryshme
strehimi për nevojat e familjeve të reja, si dhe
për grupmoshën e tretë.
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Densifikimi për strehim duhet të jetë
“inteligjent”, në shkallë njerëzore, duke
siguruar që kushtet e jetesës së banorëve në
këto zona të mos cenohen nga mbipopullimi.
Densifikimi duhet të lejojë dhe të zhvillojë
përdorimin e territorit me funksione mikse,
të ndërlidhura me zonat e shërbimeve, dhe
infrastrukturë eficiente.
• Banimi duhet të përmbushë nevojat rajonale
për aksesibilitet, për të gjitha grupet shoqërore
dhe individët.
• Banesat duhet të garantojnë tipologji të
diferencuara për të gjitha grupmoshat dhe
funksionet; duhet të jenë të aksesueshme nga
transporti publik, si dhe të kenë standarde për
banim mbi bazë të m2 për frymë/banesë.

Potenciali

Poli

Pol banimi alternativ (për familjet e reja në Tiranë)

Vorë-Marqinet

Pol banimi alternativ (për familjet e reja në Durrës)

Shijak-Sukth

Pol banimi alternativ për rizhvillim dhe rivitalizim
(zhvillim i ardhshëm, për zgjerimin e Tiranës 2030)

Kamëz

Zonat e reja me potencial zhvillimi në qendrat urbane,
bazuar në aksesin e shpejtë të rrjeteve rrugore dhe të
poleve ekonomike në Tiranë-Kamëz.
(Polet e tjera rajonale në qendrat dytësore, janë
përcaktuar në politikat rurale.)

Babrru-Paskuqan-Bathore
Kinostudio-Njësia administrative 4, Tiranë
ish Kombinati i Tekstileve
Njësia administrative 2-Sauk-Shkozë
Laprakë-ish fabrika e Tullave

Zonat e reja me potencial zhvillimi në qendrat urbane,
bazuar në aksesin e shpejtë të rrjeteve rrugore dhe
poleve ekonomike në Durrës.
(Polet e tjera rajonale në qendrat dytësore, janë
përcaktuar në politikat rurale)

Durrës Plazh
Durrës Kënetë
Durrës Spitallë

Tabela 4.12 Polet dhe zonat me potencial zhvillimi për banimin

• Krijimi e zhvillimi i strategjive dhe
programeve për banesat me qira (si vlerë
e pashfrytëzuar) duhet të jetë i lidhur me
kërkesën dhe ofertën e rajonit. Zhvillimi
i këtyre strategjive duhet të jetë i lidhur
ngushtësisht me sistemin e adresave online në
regjistrin kombëtar dhe atë lokal.

Në këtë mënyrë, bashkitë rekomandohen
të përgatisin programet e strehimit social
dhe shpërndarjen banesave në territor, duke
marrë në konsideratë qëllimin e planit për
të përmirësuar cilësinë e jetesës në të gjithë
rajonin, me objektivin për të rritur me 30%
stokun e banesave sociale në rajon.

Ky instrument do të zhvillojë mundësi të reja
mbi taksimin dhe monitorimin e banesave
parësore e dytësore, duke sjellë hapësira
të shtuara në alokimin e flukseve sezonale
turistike dhe studentore, si dhe duke gjeneruar
të ardhura të shtuara për bashkitë e rajonit.

Rekomandohet që 10-15% të zhvillimit të
banesave kolektive të përdoret për grupimet
e margjinalizuara, apo për familjet e reja, në
varësi dhe të nevojave lokale.

PU4.2- Banesat sociale
Përtej përcaktimit të nevojave të përgjithshme
të banimit në Planet e Përgjithshme
Vendore, bashkitë e rajonit duhet të vendosin
përcaktime të sakta për nevojat që kanë
për strehim social. Këto parashikime duhet
të bazohen në kërkesat lokale si dhe në
projeksionet e shtimit të popullatës në terma
afatshkurtër dhe afatmesëm.

Bashkitë mund të përdorin programet e
transferimit të të drejtave për zhvillim, apo
atë të intensitetin të zhvillimit me kushte,
si instrumente për arritjen e këtij qëllimi.
Inkurajohen dhe skema të partneritetit publikprivat, ku një rol të rëndësishëm do të luajnë
Enti Kombëtar i Banesave dhe Ministria e
Zhvillimit Urban.
Partneritetet ndërmjet strukturave të
qeverisjes lokale dhe bizneseve private
duhet të shoqërohen me skema dhe grante
të dedikuara për plotësimin e nevojave të
komunitetit.
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PU5- Hapësira rajonale komunitare
gjithëpërfshirëse

Kjo përqasje duhet të drejtohet dhe
menaxhohet nga administratorët e blloqeve
urbane.

Rajoni Tiranë-Durrës, duhet të kthehet në një
model të gjithëpërfshirjes për plotësimin e
nevojave të komuniteteve dhe të integrimit të
tyre në shoqëri dhe në ekonominë rajonale.
Hapësirat rajonale duhet të ofrojnë akses për
të gjitha grupet dhe individët.

• Ndërlidhje të blloqeve të banimit midis tyre
me zona të gjelbëruara, pa kufizime objektesh.
Planifikim të blloqeve të gjelbër, të
shëndetshëm, të diellzuar gjatë ditës dhe të
ndriçuar gjatë natës.

Hapësirat urbane, sheshet dhe infrastruktura
duhet të projektohen në mënyrë të tillë që të
plotësojnë nevojat e të gjitha komuniteteve
dhe veçanërisht të personave me aftësi të
kufizuara.

Ndërtim të “rrjetit të gjelbër“në qendrat
urbane që lidh zonat e gjelbërta të veçuara,
duke siguruar në mënyrë të tillë mundësi
përdorimi lehtësuese për banorët, por edhe
duke rritur mundësitë e impaktit të zonave
natyrore.

Hapësirat publike dhe të gjitha ndërtesat,
duhet të jenë fleksibël dhe të aksesueshme
nga përdorues të grupeve me nevoja dhe
karakteristika të ndryshme. Mundësitë
e ndërtimit e zhvillimit të hapësirave
gjithëpërfshirëse duhet të përfshijnë:

Këto rrjete do të krijojnë mundësi të shtuara
për trajtimin e integruar të ujërave të shiut
në blloqet urbane, duke zvogëluar kështu
problemet në rrjetin e trajtimit të ujërave të
ndotura.

• Përmirësimin e mobilimit urban në akset
rrugore dhe sheshet urbane, përfshirë dhe
akset pedonale. Krijimin e shesheve dhe
parqeve si hapësira me shumë përdorime në
orë të ndryshme të ditës, sipas funksioneve
specifike më të nevojshme.

PU6- Efikasiteti energjetik i godinave

• Ndërtimin e ekonomive lokale dhe
gjithpërfshirjes nëpërmjet qendrave të
markateve lokale dhe zonave të shitjes në
qytete, duke siguruar akses të gjerë për të
gjitha grupimet.

Bashkitë e rajonit duhet të rrisin efikasitetin
energjetik në godinat me funksione publike
dhe sociale, duke synuar rigjenerimin e plotë
të fasadave që mundësojnë uljen e përdorimit
të energjisë elektrike, duke përdorur
burime alternative energjetike, si dhe duke
përmirësuar infrastrukturën e rrjeteve të
brendshme të godinave.

• Lidhjen e agjendës së shëndetit publik të
komunitetit me shfrytëzimin e hapësirave
publike për këto funksione. Rigjenerimin
e komuniteteve nëpërmjet planifikimit të
hapësirave të socializimit dhe përdorimit të
shkollave komunitare.
• Shërbimeve për të inkurajuar nivele më të
larta të aktivitetit fizik gjatë ditës në hapësira
publike dhe lagjet e banimit, nëpërmjet krijimit
të kopshteve, brenda blloqeve të urbanizuara.
Krijimin e zonave me parcela të vogla për
zhvillimin e bujqësisë urbane. Sugjerohet
aplikimi i projekteve pilot në fermat urbane në
bashkëpunim me shkollat dhe komunitetin.
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Përmirësimi i efikasitetit energjetik në
godina duhet të bazohet në uljen e kostove të
shpenzuara në energji, në rritjen e cilësisë së
jetesës, si dhe në mbrojtjen e mjedisit.

Synohet rigjenerim i plotë i 50% të godinave
të shërbimeve publike bashkiake.
Duhet të promovohen dhe nxiten nismat për
pjesëmarrjen e biznesit dhe të individëve
në përmirësimin e efikasitetit energjetik
në godina. Të mbështetura me politika të
diferencimit të çmimit të energjisë elektrike
sipas orëve (çmim më i lirë në oraret e
natës, në varësi të tipologjive të përdorimit,
individuale ose shërbime), apo duke krijuar
skema të suksesshme P.P.P.

Komunitete të qëndrueshme

Transport
Qeverisje
Shërbime
dhe
ndërlidhje

Kur merren
vendime në
lidhje me një
komunitet,
banorët
vendas duhet
të përfshihen
në procesin e
vendimmarrjes.
Komuniteti do
të gëzojë një
ndjenjë të
vlerave
qytetare,
përgjegjësi
dhe krenari.

Mirëdrejtuar

Mjetet e
transportit,
duke
përfshirë
transportin
publik,
ndihmojnë
njerëzit për të
udhëtuar
brenda dhe
ndërmjet
komuniteteve,
duke
reduktuar
vartësinë nga
makina.
Nevojiten
struktura për
të inkurajuar
ecjen dhe
çiklizmin e
sigurt në
lokalitet .

Ndërlidhje
eficiente

Shërbime me
cilësi të lartë
për familjet
dhe fëmijët
(duke
përfshirë vitet
e hershme të
kujdesit të
fëmijëve).
Shërbime të
përballueshme publike,
komunitare,
vullnetare dhe
private (shitje
me pakicë,
ushqim i
freskët,
komerciale,
shërbime
informimi dhe
këshillimi) të
arritshme për
të gjithë
komunitetin.

Shërbim
eficient

Mjedis

Barazi

Nevojitet
përpjekje
aktive për të
minimizuar
ndryshimet
klimatike
(njerëzit të
inkurajohen
për të
ricikluar dhe
për të kursyer
ujin, të mos
shpërdorojnë
tokën, të mos
shkatërrojnë
pyje dhe fusha
të reja). Të
krijohen lagje
më të pastra,
të sigurta dhe
të gjelbra
(p.sh., duke
reduktuar
mbeturinat
dhe grafitit,
dhe duke
mirëmbajtur
hapësirat
publike të
këndshme).

Njerëzve të të
gjitha
moshave,
racave,
kulturave,
gjinive dhe
aftësive duhet
t’ju jepet
akses në
shërbime,
punë dhe
edukim në
komunitet.
Kjo paanësi
nuk është një
luks; kjo
duhet të jetë
normale për
të gjithë. Kjo
paanësi duhet
të zgjasë për
të siguruar
mundësi për
brezat e
ardhshëm.

Ndërgjegjësimi
ambiental

E drejtë
për të
gjithë

Strehim
dhe mjedis Sociale
Ekonomi
dhe
i
kulturore
sistemuar

Banorët e
lokalitetit të
kenë mundësi
për të fituar të
ardhura për
një cilësi të
mirë jete. Ata
duhen
inkurajuar për
të hapur
biznese të
vogla dhe të
shpenzojnë në
lokalitet për
të ndihmuar
në përmirësimin e
bizneseve të
njerëzve të
tjerë. Bizneset
e suksesshme
krijojnë më
shumë vende
pune për më
shumë njerëz,
dhe standarde
më të mira
jete për
shumë njerëz
në komunitet.

Prosperitet

Krijimi i një
vendi me
ndjesi pozitive
për njerëzit
dhe karakteristikat lokale.
Ndërtesa
tërheqëse, të
sigurta dhe të
dobishme për
njerëzit që i
përdorin ato.
Ndërtesa që i
ftojnë njerëzit
të shkojnë në
to. Shumë
hapësira
publike për
njerëzit për të
luajtur dhe
relaksuar.

Krijimi i një
fryme
komuniteti.
Njerëzit të
jenë
gjithmonë të
mirëpritur për
t'u bashkuar
në evente të
ndryshme.
Fqinjët të
kujdesen dhe
ta respektojnë
njëri-tjetrin.
Të gjithë
njerëzit të
trajtohen në
mënyrë të
drejtë. Nivele
të ulëta të
krimit, drogës
dhe sjelljeve
antishoqërore, me
politika të
qëndrueshme,
efektive dhe
miqësore me
komunitetin.

Aktive,
Dizajn dhe gjithëpërfshirëse
ndërtim
dhe e
cilësor
sigurt

Figura 4.14 Komunitete të qëndrueshme
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Efikasiteti dhe lehtësimi i politikave dhe
projekteve P.P.P., si dhe nxitja e kreditimit
të butë për banorët, do të ulte nevojën për
shpenzim të energjisë elektrike nga rrjeti.
• Inkurajimi i përdorimit të tarracave të
gjelbëruara me funksione mikse, si prona të
përbashkëta, me hapësira të dedikuara për
panelet diellore, do të ndikonte më tej në një
menaxhim më të mirë të rrjetit.
Sugjerohet nxitja e skemave të kreditimit e
përdorimit të paneleve fotovoltaike për godinat
e banimit dhe ato me funksione sociale.
• Bashkitë e rajonit duhet të nxisin zhvillimin
e blloqeve të banimit me certifikata “green/të
gjelbra”, duke ofruar taksim të diferencuar për
përdorimin e këtyre aseteve.
Mbështetja e skemave P.P.P., mbi përdorimin
e detyrueshëm të infrastrukturave inteligjente
digjitale në energji për godinat, do të zhvillonte
më tej kushtet për të krijuar zona urbane me
ndotje të ulët mjedisore.

PU7- Rrjeti i lëvizshmërisë urbane
Lëvizshmëria urbane duhet të zhvillohet për
të plotësuar nevojat e lëvizjes së banorëve
dhe të shërbimeve të ofruara nga bizneset në
rajon, për të siguruar një jetesë cilësore dhe
lëvizshmëri efikase në terma kohore.
Synohet ndërtimi i rrjeteve të lidhura nën një
cikël të vazhduar, duke u bazuar në:
• vizion afatgjatë, fleksibël dhe plan të qartë
zbatimi;
• pjesëmarrje me bazë të gjerë në zgjedhjen e
vizionit dhe të mënyrave të transportit;
• zhvillim të balancuar dhe të integruar të
të gjitha mënyrave të transportit, tokësor,
hekurudhor, ujor e ajror;
• vlerësim, monitorim dhe raportim të qartë
e të përhershëm, me tregues të matshëm
të performancës nga struktura lokale dhe
rajonale.
Planet e lëvizshmërisë urbane duhet të
mbulojnë të gjitha format dhe mënyrat e
transportit për të gjithë aglomerimet urbane
rajonale, duke përfshirë lëvizjen me automjete
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private dhe publike, të pasagjerëve dhe të
mallrave, të motorizuara ose jo të motorizuara,
në lëvizje apo në zona parkimi.
Rrjetet e lëvizshmërisë duhet të ndërthurin
flukset e lëvizjes jashtëurbane me ato urbane,
duke krijuar nyje multimodale lëvizshmërie
në polet strategjike, atje ku lidhen sistemet
unazore dhe akset primare rrugore rajonale.
Bashkitë duhet të zhvillojnë politika të qarta
ligjore dhe fiskale mbi zonat e parkimeve
masive pranë këtyre nyjeve, duke synuar uljen
e flukseve lëvizëse jashtëqytetase në brendësi
të qendrave urbane.
Lidhja dhe harmonizimi i lëvizshmërisë urbane
duhet të ndërthurë skema dhe politika të qarta
për:
• lëvizjen e motorizuar të banorëve;
• logjistikën urbane;
• lëvizjen me mjete publike;
• mënyrat alternative të lëvizjes pa ndotje
mjedisore.
Polet dhe zonat strategjike të densifikimit
urban duhet të mbështeten me transport
publik eficient dhe me korsi të specializuara,
që nxisin mundësinë e përdorimit për lëvizjet e
punësimit dhe të turizmit.
Synohet ndërtimi i skemave të lëvizjes publike
me bileta të integruara me përdorim miks,
me çmime të diferencuara për grupime të
ndryshme shoqërore, si dhe për orare të
ndryshme ditore, për të shmangur përdorimin
e automjeteve personale.
PU7.1- Lëvizja me biçikleta dhe ecja
Për të minimizuar problemet e trafikut urban,
është e nevojshme të mbështeten mënyra
transporti alternative, si lëvizja me biçikleta
dhe ecja. Masat e mëposhtme mund të
përdoren për të promovuar dhe për të nxitur
rritjen e përdorimit të transportit me biçikleta:
• Lidhja, zgjerimi dhe përmirësimi i hapësirave
të përdorimit të biçikletave në akset primare
rrugore do të ofronte kushtet e munguara

për krijimin dhe përdorimin e një rrjeti të
ndërlidhur dhe të aksesueshëm për të gjithë
banorët.

institucioneve publike dhe qendrave socialkulturore, si dhe zonave të stacioneve të
lëvizshmërisë multimodale publike.

• Përmirësimi i kushteve të sigurisë në akset
e lëvizjes me biçikleta duhet vendosur duke
zhvilluar sinjalistikën vertikale dhe horizontale,
duke krijuar barriera ndarëse dhe duke
mundësuar ndarjen e flukseve në kryqëzime
mes përdoruesve të automjeteve.

• Lëvizshmëria këmbësore duhet të
mbështetet në akses të sigurt gjatë orëve të
vona, duke mundësuar ndriçim dhe mundësi
lëvizjeje për persona me aftësi të kufizuara.

• Ofrimi i detyrueshëm i rrjetit dhe zonave të
shërbimeve për biçikleta duhet të zhvillohet
nga çdo bashki, si: parkimi i sigurt në mjedise
publike dhe institucione, mundësi shkëmbimi
mënyrash transporti, mjedise për dhënie me
qira të biçikletave, etj. Këto shërbime mund të
zhvillohen nëpërmjet skemave të partneritetit,
ku autoritetet vendore mund të garantojnë
realizimin e infrastrukturës rrugore, ndërsa
partnerët e tjerë mund të mbështesin
zhvillimin e infrastrukturës së butë.
• Stimulimi i përdorimit të biçikletave elektrike
mund të shërbejë si skemë e shtuar për
reduktimin e përdorimit të automjeteve private.
Bashkitë duhet të lidhin fondet e gjeneruara
prej parkimeve publike me mundësitë për të
zhvilluar infrastrukturën e nevojshme për këtë
mënyrë lëvizje. Hapësirat për karikim për këto
mjete duhet të ofrohen në sheshet publike dhe
pranë institucioneve.
Bashkitë duhet të mbështesin politika nxitëse
në taksim të diferencuar për përdorimet e
mënyrave alternative në transport.
Lëvizshmëria këmbësore në qendrat
urbane.
Qendrat parësore, dytësore dhe lokale duhet t‘i
japin përparësi lëvizshmërisë këmbësore.
• Krijimi i akseve të shpejta ndërmjet blloqeve
të banimit për këmbësorët dhe eliminimi i
barrierave në blloqet e banimit do ta bënte
efikase këtë tipologji lëvizjeje, si p.sh.: heqja
e mureve ndarëse jashtë pronave private,
eliminimi i pengesave ndërlidhëse midis
blloqeve të banimit. Këto qasje duhet t’i japin
përparësi lëvizjes drejt zonave parësore si:
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Adriatik
Mamurras

Thumanë

Ishëm

Borizanë
Gramëz

KRUJË
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Hamallaj
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Bodinak
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Mëzez
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Yzberisht
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Petrelë
Bërzhitë

Qerret

Kërrabë

Pezë

Mushqeta

KAVAJË

Baldushk

Synej
Bago
Vorrozen
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LEGJENDA
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Kufi i rajonit të planifikimit
të PINs Tiranë-Durrës

Qendër parësore

Kufi Administrativ i nën-Njësive
të Qeverisjes Vendore

Qendër dytësore

Kufi Administrativ i Njësive
të Qeverisjes Vendore

Qendër terciare
Qendër lokale e specializuar
Qendër lokale
Lokalitet

Harta 4.4 Qendrat urbane dhe territori që përfshin PINs Tiranë-Durrës
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4.3 Politikat e zhvillimit rural
POLITIKAT E ZHVILLIMIT RURAL
Zonimi territorial
dhe konsolidimi i
tokës bujqësore

Mjedisi dhe energjia
e rinovueshme

Konsolidimi i
qendrave rurale

Transporti në zonat
rurale

Zhvillimi ekonomik
rural dhe polet
bujqësore rajonale

Brendimi dhe marketimi
i zonave rurale

Zhvillimi ekonomik i fermave
dhe kooperativave private

Turizmi rural
rajonal
Zhvillimi i zinxhirit
ushqimor

Figura 4.15 Politikat e zhvillimit rural

Ky seksion i politikave të planifikimit rajonal
shqyrton prirjet, sfidat dhe mundësitë për
zhvillimin e zonave rurale, konsolidimin e
tokës bujqësore, qendrat dhe komunitetin
rural, ofrimin e shërbimeve dhe zhvillimin e
ndërmarrjeve rurale, duke marrë parasysh
analizat dhe shembujt më të mirë.
Politikat e zhvillimit rural kanë si qëllim jo
vetëm përmirësimin e mjedisit, por edhe
përmirësimin e cilësisë së jetesës në zonat
rurale, plotësimin e nevojave të popullsisë me
produkte ushqimore dhe rritjen e vlerës së
prodhimit bujqësor nëpërmjet plotësimit të
zinxhirit ushqimor në të gjithë rajonin TiranëDurrës.
Bashkitë e rajonit metropolitan duhet të
zhvillojnë strategji të harmonizuara midis tyre
për të zhvilluar një mjedis rural të balancuar
dhe funksional mes njeriut e natyrës.
Faktorët kryesorë të nxitjes së mirëqenies në
zonat rurale duhet të drejtohen në:

• Rritjen e shkallës së punësimit të popullsisë
në zonën rurale, jo vetëm në bujqësi, por edhe
në aktivitetet jo bujqësore të lidhura me të në
mënyrë indirekte;
• Rritjen e rendimentit të punës nëpërmjet
specializimit në sektorë të veçantë falë
përmirësimit të teknologjive në shërbim të
agroindustrisë;
• Përmirësimin e infrastrukturës, ndërtimit të
rrjetit rrugor unazor bujqësor, furnizimit me
ujë, përmirësimin e infrastrukturës ndihmëse
në favor të zhvillimit të bujqësisë (sistemet e
vaditjes dhe të kullimit), përmirësimin e nivelit
të shërbimeve për komunitetin;
• Përmirësimin e kushteve mbi nevojat në
shërbime për komunitetet rurale në qendrat
e urbanizuara. Krijimin e qendrave të
përshtatshme të tregtimit, grumbullimit dhe
të magazinimit, përdorimit të teknologjisë për
tregtimin e produkteve bujqësore;
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• Promovimin dhe ruajtjen e burimeve natyrore
për një menaxhim të qëndrueshëm territorial.
Politikat për rigjenerimin e zonave rurale
synojnë përmirësimin dhe promovimin e
zonave urbane-rurale, nëpërmjet zhvillimit të
mjedisit të ndërtuar në to, si dhe duke ruajtur
tokën bujqësore në zonat agrobujqësore dhe
sistemin natyror e ujor.
Plani ka për qëllim lidhjen ndërmjet
ndryshimit të përdorimit të tokës, zhvillimit
ekonomik dhe aspektit mjedisor. Si rrjedhojë,
politikat ekonomike dhe ato mbi përdorimin e
tokës do të kategorizohen sipas zonave periurbane, bujqësore dhe natyrore/ekstensive.

PR1- Zonimi territorial dhe konsolidimi i
tokës bujqësore
Bashkitë e rajonit të mbështetura në Planet
e Përgjithshme Vendore (PPV), duhet të
marrin parasysh mundësitë e ndryshme të
zhvillimit mbi territoret e zonave rurale. Kjo
përqasje kërkon përgjigje të ndryshme, në
lidhje me kontekstet hapësinore rurale, për
ekonomizimin e përdorimit të tokës bujqësore,
hapësirës së strehimit dhe të shërbimeve të
ofruara.
Plani synon orientimin e zhvillimit sipas
tipologjive të mëposhtme hapësinore:

a) zonat rurale nën ndikim të fortë urban,
zonat peri-urbane;
b) zonat nën ndikim të fortë rural, zonat e
agrikulturës dhe bujqësisë;
c) zona rurale margjinale, të agrikulturës natyrore;
d) zona e lira natyrore dhe zonat e mbrojtura
natyrore.
a) Zonat rurale nën ndikim të fortë urban,
zonat peri-urbane (duke përfshirë zhvillimin
e urbanizimit formal apo informal) janë
zonat periferike urbane nën ndikim të lartë
nga urbanizimi, ku presioni i zhvillimit dhe i
aktiviteteve urbane ka një ndikim të fortë mbi
përdorimin e tokës.
Zhvillimi i zonave peri-urbane duhet të
drejtohet kundrejt përdorimit të tyre si
zona buferike për pengimin e zgjerimit të
urbanizimit nëpërmjet instrumenteve të tilla si:
• vija e gjelbër, kufizuese e zoanve të
urbanizuara;
• nxitësit ekonomikë dhe ligjorë, të cilët duhet
të përdoren për t’i dhënë përparësi këtyre
zonave në funksion të zhvillimit rural me
shërbime si: tregje rajonale, bujqësi urbane,
agroturizëm, rekreacion dhe shërbime në
ndihmë të zhvillimit të qëndrueshëm, etj., për
të nxitur ndërveprimin midis zonave urbane
dhe atyre rurale.

Zonat peri-urbane
Zonat peri-urbane Tiranë

Linzë, Farkë, Petrelë, Vaqarr, Kashar, Bërxullë

Zonat peri-urbane Durrës

Durrës, Porto Romano, Spitallë, Shkozet, Rrashbull, Arapaj, Shkallnur

Zonat peri-urbane Kamëz

Paskuqan, Bathore, Cerkezë, Morinë, Dritas, Tapizë, Qerekë, Valias,
Bërxullë

Zonat peri-urbane Vorë,
Marqinet

Kashar, Bërxullë, Fushë Prezë, Bubq, Gjecaj, Gërdec, Marikaj, Vlashaj,
Karpen, Metallë, Shahinaj, Shetel

Zonat peri-urbane Sukth, Sukth i
ri, Shijak, Xhafzotaj

Katund i ri, Kullë, Guzaj, Borakë, Gjepalaj, Rreth, Pjezë, Maliq Muço,
Fllakë, Qerret, Jubë, Rrushkull
Tabela 4.13 Zonat peri-urbane
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b) Zonat nën ndikim të fortë rural, zonat e
agrikulturës23, janë zonat me fokus zhvillimin
e agrikulturës, ku të ardhurat kryesore nxirren
nga bujqësia. Përdorimi i tokës në këto
territore duhet të orientohet larg presionit

të aktiviteteve urbane. Bashkitë e rajonit,
nëpërmjet Planeve të Përgjithshme Vendore
(PPV), në këto territore duhet të bëjnë prioritet
aktivitetin bujqësor, duke shmangur lindjen
dhe shpërhapjen e urbanizimit.

Zonat e agrikulturës
Zonat e agrikulturës Tiranë

Farkë, Petrelë, Vishaj, Arbanë, Pezë Helmës, Pezë e vogël, Ndroq,
Zhurje, Kashar, Domje, Laknas, Valias
(fushat bujqësore, agrikultura pranë këtyre njësive)

Zonat e agrikulturës Durrës

Durrës, Porto Romano, Qerret, Shën Avlash, Fllakë, Rrashbull, Pjezë,
Dedej (fushat bujqësore, agrikultura pranë këtyre njësive)

Zonat e agrikulturës Kamëz

Cerkezë, Morinë, Dritas, Tapizë, Qerekë, Valias, Domje
(fushat bujqësore, agrikultura pranë këtyre njësive)

Zonat e agrikulturës Vorë,
Marqinet

Kashar, Bërxullë, Fushë Prezë, Bubq, Gjecaj, Gërdec, Marikaj, Vlashaj,
Karpen, Metallë, Shahinaj, Shetel, Maminas, Radë, Manëz, Armath
(fushat bujqësore, agrikultura pranë këtyre njësive)

Zonat e agrikulturës Sukth,
Sukth i ri, Shijak, Xhafzotaj

Katund i ri, Kullë, Guzaj, Borakë, Gjepalaj, Rreth, Pjezë, Maliq Muço,
Fllakë, Qerret, Jubë, Rrushkull
(fushat bujqësore/ agrikultura pranë këtyre njësive)
Tabela 4.14 Zonat e agrikulturës

Zonat rurale margjinale
Zonat rurale të distancuara
Tiranë

Dajt, Priskë e madhe, Gurrë, Fikas, Dobrosh, Petrelë, Vishaj, Stërmas,
Picallë, Sultaf, Pezë e vogël, Pinet, Sauqet, Shesh, Gjokaj, Kuc (fushat
bujqësore, agrikultura pranë këtyre njësive).

Zonat rurale të distancuara
Durrës

Hamallaj, Rrotull, Perlat, Dedaj, Kryemadh, Romanat
(fushat bujqësore, agrikultura pranë këtyre njësive).

Zonat rurale të distancuara
Kamëz

Kallmet, Pinar, Qinam, Mëngë Zezë, Larushk, Rinas
(fushat bujqësore, agrikultura pranë këtyre njësive).

Zonat rurale të distancuara
Vorë, Marqinet

Murrqinë, Gramëz, Dukagjin i ri, Adriatik, Likmetaj
Kus, Shesh, Kuc, Gjokaj, Liknesh
Gërdec, Kuraten, Rrotull, Fushë Drac, Drac, Shetaj
(fushat bujqësore, agrikultura pranë këtyre njësive).

Zonat rurale të distancuara
Sukth, Sukth i ri, Shijak,
Xhafzotaj

Katund i ri, Kullë, Guzaj, Borakë, Gjepalaj, Rreth, Pjezë, Maliq Muco,
Fllakë, Qerret, Jubë, Rrushkull
(fushat bujqësore, agrikultura pranë këtyre njësive).
Tabela 4.15 Zonat rurale margjinale

23

Zonat e agrikulturës janë të shprehura mbi konceptin hapësinor (jo mbi ndarjet administrative lokale territoriale).
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c) Zonat rurale margjinale, agrikulturorenatyrore, të cilat kanë strukturë zhvillimi
bujqësor të dobët ose zhvillim të urbanizimit të
shpërbërë (urbanizimit formal apo informal),
duhet të zhvillohen me fokus drejt mundësive
të mbështetjes së bujqësisë, si zona rezervë
të agrikulturës dhe natyrës. Përfitimi do të
mundësohet nga përdorimi i territorit në
sipërfaqe të mëdha kryesisht në funksione
me fokus natyrën, si rezervate apo hapësira
në shërbim të natyrës, hapësira në shërbim
të pyjeve të kultivuar, pemëtari, zona në
mbështetje të bujqësisë në të ardhmen dhe
hapësira për speciet e kultivuara që kërkojnë
territore të mëdha.

d) Zonat e lira natyrore dhe zonat e mbrojtura
natyrore janë pjesa periferike e ndikimit të
presionit urban dhe rural. Këto territore duhet
të mbahen në mbrojtje dhe të ruhen nga
zhvillimet urbane dhe rurale.
Ndërlidhja dhe shërbimi i këtyre zonave me
zonat e urbanizuara duhet të ketë në fokus
funksionet rekreative dhe turizmin natyror.
Infrastruktura e këtyre zonave duhet të
shoqërohet me tabela informuese dhe me
shërbime të përkohshme në funksion të
turizmit natyror.
Sugjerohet përdorimi minimal i këtyre
hapësirave në mbrojtje të ekosistemeve, ku
fokus kryesor duhet të paraqesin: deltat e
lumenjve, zonat ligatinore, sistemi dhe burimet
ujore, pyjet bregdetare, vargmalet dhe kodrat
periferike.

Zonat e lira natyrore dhe zonat e mbrojtura natyrore
Zonat e lira natyrore dhe zonat e
mbrojtura natyrore Tiranë

Vargmali i Krujës, Parku i Dajtit, Kodrat Ibë, Kus, Kuc, Durisht,
Shalqizë, Shpat (Baldushk), Pezë;
Sistemi natyror dhe gjeomonumentet;
Sistemi ujor dhe zonat e mbrojtura periferike pranë tyre (zona buffer).

Zonat e lira natyrore dhe zonat e
mbrojtura natyrore Durrës

Kodrat e Durrësit Currila, Delta e lumit Erzen, Kepi i Rodonit, Shetaj,
Drac, Liqeni i Tarinit, Manskuri, Krymëdhenj, Gjuzë, Bozaxijë, Kërcukje;
Sistemi natyror dhe gjeomonumentet;
Sistemi ujor dhe zonat e mbrojtura periferike pranë tyre (zona buffer).

Zonat e lira natyrore dhe zonat e
mbrojtura natyrore Kamëz

Liqeni i Paskuqanit, Zall Herr, Pinar, Virjon, rezervuaret Kallmet,
Qinam, Tapizë;
Sistemi natyror dhe gjeomonumentet;
Sistemi ujor dhe zonat e mbrojtura periferike pranë tyre (zona buffer).

Zonat e lira natyrore dhe zonat e
mbrojtura natyrore Vorë,
Marqinet

Kepi i Rodonit, Adriatik, Laguna e Patokut, Safetaj, Prezë, Kodrat e
Kasharit, Kuç, Shesh Ndroq, Kërçukje (parku natyror rajonal);
Sistemi natyror dhe gjeomonumentet;
Sistemi ujor dhe zonat e mbrojtura periferike pranë tyre (zona buffer).

Zonat e lira natyrore dhe zonat e
mbrojtura natyrore Sukth, Sukth
i ri, Shijak, Xhafzotaj

Porto Romano, Delta e lumit Erzen, Gjiri i Lalzit,
Shkallnur, Manskuri, Muharremaj, Gjuzë;
Sistemi natyror dhe gjeomonumentet;
Sistemi ujor dhe zonat e mbrojtura periferike pranë tyre (zona buffer).

Tabela 4.16 Zonat e lira natyrore dhe zonat e mbrojtura natyrore
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PR1.1- Konsolidimi dhe përdorimi i tokës
bujqësore
Sistemi bujqësor formohet nga tërësia
e tokave dhe territoreve me kategori të
ngjashme të përdorimit në bujqësi (B).
Rezultati i ndërveprimit midis shfrytëzimit të
vlerave territoriale dhe aktiviteteve njerëzore,
për kultivim dhe ndërtim me karakter bujqësor
formon sistemin bujqësor dhe zinxhirin e
industrisë së ushqimit.
Sistemi bujqësor është përdorur si element
bazë për ndërtimin e skenarëve të zhvillimit të
territorit në zonat rurale, duke u fokusuar në:
• Reduktimin e fragmentarizimit të tokës
bujqësore, për të siguruar rritjen e efikasitetit
në prodhimtarinë e fermerëve.
• Densifikimin, përqendrimin dhe aksesin ndaj
shërbimeve në funksion të bujqësisë, për të
rritur përdorimin e rrjetit bujqësor nga grupet
e fermerëve, si dhe për të rritur sipërfaqen e
fermave dhe produktin stinor/vjetor;
• Krijimin e klimës për zhvillimin e politikave
mbështetëse në mbjelljen e tokës me bimë
të përshtatshme autoktone, për zonat që
sigurojnë rendiment të lartë, të cilat lidhen apo
kontribuojnë në drejtime të tjera të bujqësisë
si blegtoria, shpendët, apikultura etj.
Instrumentet që do të ndikojnë më së shumti
në kthimin apo përdorimin e tokës si tokë
bujqësore janë: mbështetja dhe nxitja mbi bazë
të sasisë së prodhimit të produktit, incentivimi
financiar e ligjor për përdorimin e inputeve
lokale; incentivat e bazuara në disa kritere
përzgjedhëse (sipërfaqja, numri i gjedhëve, të
ardhurat etj.).
Këto faktorë do të mundësojnë rritjen e
mirëqenies në zonat rurale dhe zhvillimin e
produktivitetit të prodhimit në toka bujqësore.
Ndërkohë, incentivat dhe instrumentet e
zhvillimit që nuk bazohen mbi llojin apo
sasinë e produktit të prodhuar, kanë impakt
më të gjerë në zonat peri-urbane, ku territori
dhe shërbimet janë të lidhura me funksione
ndihmëse urbane.

Konsolidimi i tokës dhe zmadhimi i fermave do
të shënojnë kthesën e zhvillimit të bujqësisë
dhe të ekonomisë rurale, si dhe kufizimin e
degradimit të tokës bujqësore.

Konsolidimi i tokës bujqësore është
instrument efektiv për të patur një sektor
agrar më konkurrues, me fokus zhvillimin
dhe rritjen e sipërfaqeve të parcelave të
fragmentarizuara të tokës, për përdorim
bujqësor në zonat rurale.
Ministria e linjës dhe bashkitë e rajonit
duhet të zhvillojnë politika të bazuara mbi
këtë instrument, për të krijuar mundësi për
unifikim të fermave bujqësore, duke nxitur
aglomerimet me shërbime të njëjta, me synim
krijimin e parcelave me tokë të punueshme
5-7 ha me produkt të njëjtë.
Si fillim, rekomandohet të realizohen projekte
pilote fillestare, për të zhvilluar më pas
strategjinë e konsolidimit dhe të menaxhimit të
tokës bujqësore në shkallë rajonale.
Rekomandohet ndërtimi dhe zhvillimi i
zyrave në çdo bashki për menaxhimin e tokës
bujqësore, ndërtimin e kadastrës digjitale,
kontraktimin e kompanive për implementimin
e strategjisë së konsolidimit, si dhe kompanive
për supervizimin e procesit të saj.
Ky proces duhet të bazohet në:
• Qartësimin e statusit të pronësisë në
kadastra digjitale;
• Klasifikimin e çmimit të tokave bujqësore për
blerje, shitje, apo marrje me qira;
• Klasifikimin e kategorive të kreditimit për
blerje apo marrje me qira të tokës bujqësore.
Përqasja për konsolidimin dhe menaxhimin e
tokës bujqësore:
Mënyra më efektive e ndërtimit të këtij
instrumenti të zhvillimit rural është
konsolidimi i plotë dhe gjithëpërfshirës, por
ekzistojnë dhe mundësi të tjera si, konsolidimi
i thjeshtëzuar apo konsolidimi i grupimeve
vullnetare. Bashkitë nxiten të zhvillojnë
paraprakisht projekte pilote, e më pas të
aplikojnë konsolidimin në shkallë të gjerë.
Objektivat e konsolidimit të tokës bujqësore
janë:
• grupimi i parcelave bujqësore të shpërndara
për të minimizuar efektet negative që vijnë
nga fragmentarizimi i përdorimit të tokës
bujqësore;
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• rritja e të ardhurave nga agrobujqësia, falë
reduktimit të kostove të prodhimit (përdorimit
të instrumenteve si ekonomia e shkallës) dhe
përmirësimit të rrjetit vaditës;
• inkurajimi i projekteve efektive në shkallë të
gjerë, me ndikim të drejtpërdrejtë në territor
dhe agro-bujqësi, bazuar në rritjen e zinxhirit
ushqimor rajonal.

PR2- Konsolidimi i qendrave rurale
Rigjenerimi dhe densifikimi, janë kushtet
bazë për konsolidimin e qendrave urbane apo
rurale. Rigjenerimi i qendrave rurale duhet të
zhvillohet sipas një kronologjie ku investimet
të maksimizojnë përfitimet për komunitetet
lokale.
Të parat sugjerohet të rigjenerohen ato qendra
të njësive administrative vendore, të cilat
kanë trashëgimi kulturore-historike apo vlera
peizazhistike pasi dhe kthimi i investimit do
të jetë më i shpejtë, falë numrit të lartë të
shërbimeve të ofruara për banorët dhe turistët.
Komuniteti dhe biznesi duhet të bëhen pjesë e
fondit për zhvillim në zonat e rigjenerimit, falë
skemave të partneritetit publik-privat.
Densifikimi i qendrave duhet të bazohet
mbi zhvillimin e mëtejshëm të poleve të
rigjeneruara, si dhe mbi ripërdorimin e
vlerave territoriale të pashfrytëzuara, si:
banesa të dyta, objekte të amortizuara, godina
të papërfunduara etj. Densifikimi duhet të
pengojë zhvillimin e qendrave urbane lineare
përgjatë akseve rrugore.
Strategjitë dhe politikat e strehimit dhe
zhvillimit rural duhet të përshtaten në
përputhje me rrethanat dhe kërkesat
hapësinore specifike. Fokus i veçantë duhet
drejtuar në përgjigje të kërkesës së lartë të
zhvillimit në zona specifike, kryesisht pranë
bregdetit, bazuar në:
• Strategjinë e konsolidimit dhe e menaxhimit
të tokës bujqësore;
• Konsolidimin e qendrave urbane-rurale;
• Krijimin e vijave kufizuese të zhvillimit
urban, mbështetur në ligjin e planifikimit
dhe të zhvillimit të territorit, duke mos lejuar
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zgjerimin e gjurmës ekologjike të qendrave
urbane dhe rurale.
Në këtë kontekst është e rëndësishme të
bëhet një diferencim mes zhvillimit të strehimit
urban dhe strehimit rural, duke u bazuar mbi 3
tipologjitë hapësinore territoriale:
a) zonat rurale nën ndikim të fortë urban,
zonat peri-urbane;
b) zonat rurale nën ndikim agroruror, zonat e
agrikulturës;
c) zonat rurale margjinale, agrikulturorenatyrore.
PR2.1- Shërbimet rurale dhe zhvillimi i
komunitetit
Plotësimi i nevojave me shërbime është
detyrim në sigurimin e jetëgjatësisë dhe të
mirëqenies së komuniteteve rurale. Për të
siguruar vazhdueshmërinë e komunitetit rural
në mënyrë të qëndrueshme, bashkitë duhet të
marrin parasysh:
• Përmirësimin e shërbimeve në qendrat
e banuara, si: zyrë postare dhe shërbime
online, qendra/zyra të sistemit bankar, qendër
policore, qendra kujdesi të komunitetit, qendra
kujdesi të fëmijëve, qendra edukimi, hapësira
fetare, parqe urbane dhe hapësira sportive, të
aksesueshme në distanca jo më të largëta se
20-30 minuta ecje.
• Mbulimin e nevojave për ujë të pijshëm dhe
rrjet energjetik eficient në qendrat lokale
rurale. Sigurimin e trajtimit të mbetjeve, në
skema rajonal, si dhe qasje më eficiente në
skema riciklimi të mbetjeve (RRR).
• Struktura dhe shërbime mbështetëse për
grupimet e margjinalizuara, të moshuarit,
personat me aftësi të kufizuara dhe për ata me
nevoja të veçanta.
• Transport publik eficient dhe lidhje me
vendbanimet e hierarkisë më të lartë, si ato
rurale ashtu edhe ato urbane.

PR3- Zhvillimi ekonomik rural dhe polet
bujqësore rajonale
Bujqësia tradicionalisht ka qenë shtyllë e
ekonomisë rurale. Ky sektor duhet nxitur drejt
funksionimit nën një cikël të mbyllur, duke
fuqizuar polet, zonat, korridoret dhe rrjetet
bujqësore në bashkëpunim me zhvillimin e
kapitalit njerëzor.
Mbështetja financiare e njësive administrative
lokale për zonat rurale dhe zhvillimi i
potencialeve bashkëpunuese urbanerurale janë të nevojshme për nxitjen e një
shumëllojshmërie aktivitetesh me bazë
ekonominë rurale.
Fermat bujqësore janë aktoret kryesore në
nxitjen e aktiviteteve ekonomike në zonat
rurale. Ato janë struktura operuese që lëvizin
me kohë të pjesshme, si pasojë e ndryshimit të
kërkesave të tregut.
Trajtimi i dimensioneve dhe i vendndodhjeve
të tyre duhet të lejojë që fermerët të jenë në
gjendje të ndryshojnë aktivitetet e prodhimit
sipas nevojave. Për këto arsye politikat e
zhvillimit rural të NJQV-ve duhet të jenë
fleksibël dhe të krijojnë kushte që fermat dhe
fermerët të mund të përshtaten me nevojat e
ndryshimeve, për t’iu përgjigjur kërkesave të
tregjeve, si dhe për t’u integruar në ciklin e
vlerës së shtuar të zinxhirit ushqimor global.
Punësimi në zonat rurale nuk është më një
punë intensive në tokat bujqësore. Ai përfshin
një larmi aktorësh që janë pjesë e të njëjtit
cikël, por që operojnë në zona dhe pole të
ndryshme territoriale, si më poshtë:
Zonat periferike (peri-urbane) duhet të
shfrytëzohen për aktivitete të specializuara,
në agroturizëm rural-urban apo shërbime
bujqësie urbane, si tregje apo shërbime të cilat
mund të ndihmojnë në lidhjen e zonave urbane
me zonat rurale. Zhvillimi i këtyre aktiviteteve
të ndryshme me fokus bashkëpunimin, do të
sjellë përmirësim dhe përfitime në mënyrën e
jetesës në të dy kahet, urbane dhe rurale.
Këto hapësira, zona territoriale, duhet
të mbështeten nga bashkitë me politika
zhvillimi të diferencuara, fiskale apo ligjore

për përdorime që kanë në fokus krijimin e
kushteve për partneritete publike-private.
Duke synuar zhvillimin e shërbimeve të
sipërpërmendura, të mbështetura në
sipërmarrjet e reja inovative.
Zonat rurale duhet të zhvillohen mbi një
vizion të qartë ndërveprimi në rrjetin e
industrisë bujqësore për krijimin e një klime të
suksesshme midis të gjithë aktorëve.
Sugjerohet përdorimi dhe ndërlidhja e
instrumenteve të zhvillimit, si: konsolidimi
dhe menaxhimi i tokës bujqësore, krijimi dhe
zhvillimi i fondit dhe bordit të tokës bujqësore,
partneriteti publik-privat, kooperativat,
zhvillimi i inovacionit në zinxhirin ushqimor
dhe rajonalizimi i prodhimit të produkteve.
Në qendrat rurale që shtrihen në zonat e
ultësirës perëndimore, ku aktiviteti bujqësor
është më i zhvilluar, bashkitë rekomandohen
të nxisin:
• bashkimin e fermave të vogla për të
përballuar më mirë konkurrencën dhe për të
përmirësuar cilësinë e produkteve bujqësore;
• specializimin e fermave të vogla bujqësore
në produkte ‘bio’ për të ruajtur varietetet e
traditës së zonës;
• përmirësimin e sistemeve moderne vaditëse
dhe kulluese të centralizuara, zhvillimin e
sistemeve të drenazhimit për të mbrojtur tokat
bujqësore dhe komunitetin nga fatkeqësitë
natyrore të paparashikuara (kryesisht
përmbytjet).
Plani synon të prioritarizojë përdorimin e
territorit në bazë funksioneve të ilustruara në
tabelën në vijim:
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Bashkitë

Zonat rurale

Zonat bujqësore të Tiranës janë përqendruar në shkallë të gjerë te
blegtoria dhe prodhimet e qumështit, por edhe tek agroturizmi. Zonat
kodrinore rreth Tiranës kanë gjithashtu traditë ullirin dhe drurët
frutorë. Zhvillimi i bletarisë shihet i mundshëm.

Tiranë

Durrës

Dajt

blegtori, dru frutorë e apikulturë

Pezë

blegtori, dru frutorë e apikulturë

Zall Herr

bujqësi e blegtori

Vaqarr

blegtori, dru frutorë e apikulturë

Shëngjergj

blegtori

Zallbastar

blegtori

Farkë

blegtori, dru frutorë e apikulturë

Katund i Ri, Durrës, shpendë, peshkim dhe akuakulturë
Ishëm, Sukth,
Maminas, Katund i
Ri, Xhafzotaj
Manëz

Paskuqan

vreshtari, dru frutorë e apikulturë
Bujqësia është përqendruar në disa produkte me vlerë të lartë të shtuar
si lulet. Në bashkinë e Vorës janë të regjistruara mbi 800 biznese të
mëdha. Në Vorë ka pak vreshtari, vetëm 85 ha, 1205 ha tokë janë
ullishte, 2091 ha kultivime komplekse dhe pemë frutore 35 ha.

Vorë

Prezë

bujqësi, blegtori e apikulturë

Bërxullë

bujqësi dhe blegtori
Bujqësia është orientuar drejt produkteve me vlerë të lartë të shtuar si
kultivimi i perimeve dhe foragjereve, mbarështimi i bagëtive dhe i
pemëtarisë. Karakteristikë e komunitetit është kultivimi i perimeve e i
foragjereve dhe zgjerimi gjithnjë në rritje i sipërfaqes së vreshtave,
pemëtoreve dhe ullishtave dhe kultivimi i barbunjës së hershme dhe i
bostanorëve, në zonat kodrinore. Në zonën e Shijakut 2800 ha tokë
përdoren për kultivime komplekse, 1227 ha janë ullishte, 108 ha
vreshtari dhe 6 ha tokë pemë frutore.

Shijak
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bujqësi, blegtori e apikulturë
Kamza ka një sipërfaqe të punueshme prej 2.364 hektarësh, shifër kjo e
papërfillshme në krahasim me popullsinë, ndërkohë që pjesa më e
madhe e tokës bujqësore është zënë nga banesat për shkak të ndërtimeve joformale. Në zonën e Kamzës toka bujqësore përbëhet nga 1300
ha për mbjellje komplekse, 289 ha vreshtari, 103 ha pemë frutore dhe
nuk ka ullishte.

Kamëz

Krujë

Funksionet e bujqësisë

Maminas

shpendë, vreshta, ullinj, apikulturë

Xhafzotaj

shpendë, bujqësi e blegtori

Gjepalaj

shpendë, bujqësi e blegtori, vreshta

Bubq

bujqësi e blegtori

Nikël

dru frutorë, bujqësi e blegtori

Thumanë

bujqësi e blegtori
Tabela 4.17 Funksionet e bujqësisë në zonat rurale

Akset e zhvillimit rural - urban rajonal
Katund i Ri - Sukth - Sukth i ri - Shijak - Xhafzotaj - Rrashbull
Ndroq - Pezë - Prezë - Vaqarr - Arbanë
Vorë - Maminas - Bërxullë - Prezë - Bubq - Domje - Laknas
Kamëz - Nikël - Fushë Krujë
Maminas - Manëz - Hamallaj
Fushë Prezë - Bërxullë - Bubq - Thumanë
Petrelë - Vishaj - Mullet - Fikas - Ibë - Priskë e madhe
Tabela 4.18 Akset e zhvillimit rural-urban rajonal

PR3.1- Aktivitetet mbështetëse për
zhvillimin ekonomik bujqësor
• Krijimi i zyrave rajonale të informimit
dhe të trajnimit mbi nevojat e tregut për
fermerët. Ministria e linjës, Agjencia e
Zhvillimit të Rajonit, si dhe bashkitë e rajonit
duhet të përcaktojnë hierarkinë e zhvillimit
të qendrave të informimit, si dhe strukturat
operuese e monitoruese rajonale. Duhet
synuar përmirësimi i kushteve të informimit
dhe punësimit të specializuar për krijimin e një
ekonomie më efikase për familjet fermere.
• Nxitja e sipërmarrjes së lirë në rajon
duhet të fuqizohet nëpërmjet politikave
mbështetëse për bizneset e reja, me fokus
zhvillimin e ndërveprimit urban-rural, nxitjen
e inovacionit në bujqësi, në zinxhirin ushqimor,
në agroindustri dhe agroturizëm.
• Stimulimi me kredi të buta duhet të
drejtohet drejt fermerëve që ndërtojnë
bashkëpunime, duke krijuar kushte për të
njëtrajtësuar gamën e produkteve. Skemat
e kreditimit duhet të marrin në konsideratë
mbështetjen e fermerëve që bëhen pjesë e
projekteve për konsolidimin e tokës bujqësore
duke ndihmuar zhvillimin e ekonomisë së
shkallës.
• Kreditimi i lehtësuar për sipërmarrjen
bujqësore me përparësi për disa grupime,
si vajzat, gratë dhe të rinjtë, të cilët duhet të
bëhen pjesë e këtyre skemave duke siguruar
kushtet për të nxitur ekonominë bujqësore

urbane-rurale, në fermat nën 3 ha. Agjencia
e Zhvillimit të rajonit dhe institucione të tjera
të qeverisjes rajonale apo vendore duhet të
marrin pjesë në krijimin e skemave financiare
në mbështetje të kredive të buta, duke
shërbyer si garantues së vlerës së kreditimit,
për fuqizimin dhe rritjen e mirëqenies së
këtyre grupimeve.
• Skemat për partneritete publike-private
duhet të shërbejnë si vlerë e shtuar për
rastet kur NJQV-të mund të bëhen partnere
mbështetëse falë ofrimit të aseteve territoriale
me kosto të ulët, duke nxjerrë përfitime
ekonomike për t’i përdorur në shërbime për
komunitetin.
Skemat mbështetëse për sektorë të tjerë si
akuakultura dhe apikultura mund të jenë një
ndihmë e shtuar, që shërbejnë si shtysë për
sukses në mbështetje të skemave të tjera,
duke kontribuar në cilësinë e bashkëveprimit
ndërmjet produkteve bujqësore.
• Zhvillimi i instrumenteve fiskale dhe
ligjore për krijimin e kooperativave. Nxitja
e bashkëpunimit mes institucioneve të
kërkimit shkencor, fermave të ndryshme dhe
donatorëve duhet zhvilluar për të operuar në
platforma dhe skema me korniza të qarta
ligjore e fiskale.
Harmonizimi i investimeve për krijimin e
kooperativave duhet të jetë i lidhur ngushtë
me krijimin e mjedisit të duhur të rajonalizimit
të prodhimit, të konsolidimit të tokës si dhe të
zhvillimit të dijes së nevojshme rajonale.
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• Krijimi i rrjetit dhe i zinxhirit të
infrastrukturës shpërndarëse të produkteve
ushqimore. Bashkitë duhet të nxitin zhvillimin
e rrjetit të pikave të grumbullimit, përpunimit,
paketimit, magazinimit dhe shpërndarjes së
produkteve ushqimore në tregjet e qendrave
urbane, si pika nevralgjike për lidhjen e
konsumatorit me rrjetin dhe infrastrukturën e
zinxhirit të ushqimit.
• Krijimi i infrastrukturës për riciklimin.
Bashkitë e rajonit duhet të krijojnë rrjetin
e pikave të kompostimit, riciklimit dhe
ripërdorimit të mbetjeve natyrore, për të nxitur
krijimin e një ekonomie rurale me cikël të
mbyllur në nivel lokal dhe rajonal.
• Rigjenerimi i infrastrukturës së sistemeve
vaditëse të tokës bujqësore. Rajoni
metropolitan është i pajisur me shumë burime
ujore në ndihmë të bujqësisë, si: lumenjtë,
rezervuarët, kanalet vaditëse dhe sistemet e
menaxhimit të ujërave.
Bashkitë rajonale duhet të zhvillojnë projekte
të përbashkëta për të realizuar sisteme të
integruara vaditje rajonale. Këto sisteme
duhet të mbrohen me zona buferike dhe të
monitorohen nga ndotjet mbi dhe nëntokësore,
si dhe nga ndërtimet urbane në afërsi të tyre.
PR3.2- Rajonizimi i prodhimit
Rajonizimi i prodhimit bujqësor do të
shërbejë si mundësi për rritjen e rendimentit
të prodhimit lokal. Ky instrument do të
kontribuojë në konsolidimin e tokës bujqësore
dhe në specializimin e strukturave operuese e
prodhuese të produktit lokal bujqësor.
Ministria e linjës duhet të orientojë investimet
kapitale, drejt atyre bashkive dhe aktiviteteve
lokale që kanë përparësi zhvillimi, drejt
ndërtimit të rrjetit të produktit bujqësor
rajonal, duke patur si synim final:
• rritjen e sipërfaqes së tokës së punueshme
në parcela më të mëdha se 5-7 ha;
• lehtësimin dhe nxitjen e proceseve të
inovacionit në sektorin e bujqësisë;
• mbrojtjen e tokës bujqësore në zonat
margjinale-natyrore (zonat e agrobujqësisë);
• shtimin dhe zmadhimin e fermave bujqësore
të specializuara në produkte specifike rajonale;

136

• organizimin më të mirë të punës dhe të
punësimit në strukturat mbështetëse të
sektorit bujqësor;
• krijimin e hallkave lidhëse/ndërmjetëse
midis fermerëve, prodhuesve dhe operatorëve
të tjerë lokalë (lidhja me zinxhirin ushqimor).
Për rajonizimin e prodhimit, si një mundësi që
kontribuon në rritjen e nivelit të mirëqenies
rajonale, bashkitë dhe ministritë e linjës
sugjerohen të nxitin:
• mbështetjen fiskale për çmimet e inputeve
bujqësore të paracaktuara si prioritare për
bujqësinë rajonale;
• mbështetjen me skema të buta kreditimi për
mekanikën bujqësore;
• politika/strategji për mbrojtjen dhe
menaxhimin e tokës bujqësore, si dhe
krijimin e skemave operuese për njehsim të
produkteve rajonale bazuar në sektorët dhe
zonat prioritare bujqësore të çdo bashkie;
• incentiva ligjore dhe fiskale, për punimin e
tokës bujqësore që nuk kultivohet, në zonat
margjinale;
• taksim të diferencuar për nxitjen e
përdorimit të tokës bujqësore me sipërfaqe
prej 5-7 ha, në skema unifikuese të varieteteve
bujqësore që mbështesin njëra-tjetrën;
• politika strukturore që kontribuojnë në
konsolidimin dhe menaxhimin e fermave
bujqësore, që ndërveprojnë të lidhura me
rrjetet e tregjeve globale.
Mbështetjet financiare duhet të kenë fokus
të diferencuar mbi grupet e prodhuesve,
përpunuesve dhe shpërndarësve të prodhimit.
Menaxhimi i riskut dhe fondi i ndihmës në
bujqësi
Menaxhimi i riskut është procesi i identifikimit,
vlerësimit, kontrollit dhe monitorimit të
ngjarjeve ose situatave potencialisht të
dëmshme natyrore, që ndikojnë negativisht për
arritjen e objektivave në bujqësi.
Duke qenë se produktet bujqësore janë
delikate dhe shumë të ndjeshme ndaj kushteve
të motit, të temperaturës, të lagështirës, të
thatësirës dhe fatkeqësive të tjera natyrore,
sigurimi i tyre pranë instituteve përkatëse
është shumë i domosdoshëm.

Rekomandohet ndërtimi i skemave rajonale
të sigurimit dhe menaxhimit të produktit
nëpërmjet fondit rajonal të zhvillimit të
bujqësisë.
Ky fond duhet të shërbejë si ndihmë e shtuar
edhe në rastet kur prodhimi i rajonalizuar
bëhet i patregtueshëm, si pasojë e lëvizjes së
papritur të kërkesës së tregjeve globale.
Ndihma shtetërore mund të jepet duke
përdorur disa instrumente si:
• subvencione dhe grante të akorduara për të
ndihmuar në proceset e ndryshme bujqësore
apo në kalimin e situatave të vështira
atmosferike etj.;
• përjashtim nga taksat, shtyrje të periudhës
së pagimit të taksave, ulje të normës së
taksave dhe zbritje të kontributit privat në
sigurimet sociale;
• pjesëmarrje publike në kapital si
bashkëpronar me fermerin;
• hua të buta nga sistemi bankar e sidomos
nga institucionet e mikrofinancës, të cilat kanë
një normë interesi më të ulët dhe që mund të
përdoren nga fermeri.
PR3.3- Inovacioni në agroindustri dhe
agromjedis
Krijimi i frymës së ndërveprimit të
sipërmarrësve të rinj në sektorët e inovacionit
të agroindustrisë dhe agromjedisit vjen si
një nevojë për t’u përballur me kërkesën e
rrjetit global të vlerës, si dhe me eficientimin e
zinxhirit ushqimor rajonal.
Sugjerohet që bashkitë dhe ministritë e linjës
të nxitin zhvillimin e qendrave të inovacionit,
kërkimit dhe zhvillimit teknologjik me fokus
drejt lidhjes së projekteve me programet
universitare të agrobujqësisë dhe biznesit, për
ndërtimin e habitatit të klasterit bujqësor.
Zhvillimi i këtyre aktiviteteve duhet të
mbështetet me:
• Zhvillimin dhe fuqizimin e aftësive njerëzore
për profilizimin sektorial, nëpërmjet trajnimeve
specifike nga zyrat rajonale për ndërtimin e
profesioneve të reja në zonat rurale.

• Zhvillimin e strukturave këshilluese,
certifikuese dhe promovuese për aktivitetet e
sipërmarrësve në zonat rurale, ku një rol të
rëndësishëm duhet të luajnë agroinkubatorët
rajonalë. Sugjerohet ndërtimi i këtyre të fundit
në bashkëpunim me universitetin bujqësor,
universitetin ekonomik dhe shoqatat e biznesit.
• Ngritjen e laboratorëve të lëvizshëm
në zonat pa infrastrukturë për kryerjen e
eksperimenteve për elementet e përbërjes
së tokës, ujit, cilësisë së farave, të bimëve, të
luleve, analizave biokimike të kafshëve etj.,
të cilët do të sjellin koordinimin e mirë e
të munguar të punës midis institucioneve
kërkimore, fermerëve dhe pushtetit vendor.
• Zhvillimin e rrjeteve të kërkimit dhe
inovacionit, bazuar në partneritetin
ndërsektorial dhe ndërlidhjen me rrjetin
global. Sugjerohet që këto zhvillime të
ndërthuren me strategjitë e zhvillimit të
agroinkubatorëve në bashkëpunim me
Universitetin Bujqësor dhe NVM-të rajonale.
• Edukimin dhe trajnimin e fermerëve nga
institucionet e kërkimit, të mbështetura me
programe me kohë të pjesshme që ndihmojnë
për të ndërtuar në të njëjtën kohë frymën
e promovimit të rasteve të suksesshme të
bizneseve lokale rurale.
Paketat e trajnimeve duhet të krijojnë lidhje
midis përdorimit të inputeve bujqësore,
eficientimit të produktit rajonal, sistemit
të logjistikës e shpërndarjes dhe rrjetit të
kërkesës së produktit në tregjet globale.
Ato duhet të nxisin promovimin dhe përdorimin
e teknologjive inovative në bujqësi si dhe
menaxhimin e qëndrueshëm të përdorimit të
tokës bujqësore, pyjeve, kullotave dhe ujit.
Qeverisja vendore duhet të krijojë kushte për
zhvillimin e shpejtë të infrastrukturës për
inovacion në rajon, duke nxitur efikasitetin e
përdorimit të teknologjive të reja, promovimin
dhe informimin e grupeve të interesit
nëpërmjet OJQ-ve dhe zyrave rajonale.
Sugjerohet mbështetja e PPP-ve për platforma
ose forma të tjera inovacioni elektronik, që
ndihmojnë për menaxhimin e tokës dhe
mënyrave të bashkëpunimit të fermerëve për
të nxitur rendimente të larta.
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PR4- Zhvillimi ekonomik i fermave dhe
kooperativave private
Ristrukturimi dhe modernizimi i fermave do
të kryhet së pari nëpërmjet sensibilizimit të
komunitetit për produktet “bio” dhe shmangies
së trajtimit të produkteve me mënyra jo
organike. Metodat disi primitive të proceseve
të punës në bujqësi, në zgjedhjen e farave, të
kultivarëve dhe të racave të duhura duhet të
zëvendësohen me metodat moderne të punës,
të cilat do të drejtojnë rritjen dhe pjesëmarrjen
me orientim më të saktë në tregje, bazuar në
diversifikimin e produkteve bujqësore.
Hap thelbësor i këtij zhvillimi është
bashkëpunimi midis strukturave private e
publike: vënia në dispozicion e hapësirave
territoriale të qeverisjes lokale për takime
të herëpashershme midis fermerëve lokalë,
trajnuesve, kërkuesve, sipërmarrësve etj., me
qëllim ngritjen e rrjetit të komunikimit, duke
krijuar kështu mundësinë e krijimit të klimës
së besimit mbi partneritetet.
PR4.1- Ristrukturimi i fermave bujqësore
Ristrukturimi i fermave bujqësore do të
ndryshojë natyrën e operimit të sistemit të
prodhimit në nivel lokal. Ministria e linjës,
Agjencia e Zhvillimit të Rajonit dhe bashkitë e
rajonit duhet të zhvillojnë politika strukturore
të bazuara në reformën e tokës (konsolidimin
e tokës bujqësore) dhe privatizimin e saj.
Konsolidimi i tokës bujqësore është procesi i
bashkimit të parcelave të tokës për të formuar
ferma me sipërfaqe më të mëdha. Qëllimi i
konsolidimit të fermave është të organizojë
më mirë punën dhe të rrisë efikasitetin e
produktive në tregje. Synohet zhvillimi dhe
kompaktësimi i njësive operuese që kanë qenë
të shpërndara, për të punuar së bashku me
qëllim për të formuar zona më të mëdha me të
njëjtin karakter zhvillimi bujqësor.
Për konsolidimin e fermave sugjerohet:
• Nxitja e ndërveprimit të fermave familjare,
si ferma “bio”, për të rritur mundësinë e
nxjerrjes së produkteve të certifikuara “bio”
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në shkallë rajonale. Krijimi i projekteve pilot
të bazuara në fondin e tokës dhe skemat e
konsolidimit, do të nxisnin pjesëmarrjen e
gjerë të fermerëve në këto skema. Incentivat
ligjore e fiskale duhet të drejtohen drejt
projekteve që mbështesin bashkëpunimin e
aktorëve të vegjël e të mesëm.
• Forcimi i dinamikës së ndërveprimit të
fermave të vogla nëpërmjet kualifikimit
dhe trajnimeve të fermerëve të rinj për të
bashkëpunuar nën një profilizim produkti.
Unifikimi i tyre sipas cilësisë, diversitetit
të produktit dhe standardizimit bujqësor
do të rrisë mundësinë e mbijetesës në
konkurrencën e lirë.
• Ristrukturimi duhet të drejtohet njëkohësisht
në krijimin e fermave grumbulluese dhe
magazinuese të prodhimit, të fokusuara drejt
përpunimit e tregtimit të produktit si “Brand”
final, me qëllim specializimin e proceseve të
punës dhe sigurimin e cilësisë së dëshiruar.
Prezantimi dhe zhvillimi i brandit të produktit
tradicional të rajonit, do të krijonte kushtet
për vlerë të shtuar në tregtimin e produktit në
rrjetet ndërkombëtare, si dhe do të krijonte
frymë nxitëse për turizmin “Slow-food”.
PR4.2- Mundësitë e bashkëpunimit – krijimi
i kooperativave private
Ndërtimi i kooperativave private, do të
eficientojë prodhimin bujqësor në nivel
makro, si dhe do të krijojë mundësi të reja
financimi për fermat e vogla e të mesme që
të bëhen pjesë e këtyre skemave, duke krijuar
një sistem ekonomik të qëndrueshëm për
aktivitetet e mëdha bujqësore.
Konsolidimi i fermave bujqësore dhe
kooperativat do të shërbejnë si instrumente
bazë për kthimin e tokave të margjinalizuara
në toka produktive, në rritjen e të ardhurave në
zonat rurale dhe në hapjen e degëve të reja të
arsimit për të rinjtë në zonat rurale.
Nxitja e bashkëpunimit midis fermerëve do të
ndikojë në zhvillimin e komunitetit rural, duke
lejuar transferimin e dijes dhe teknologjisë në
zonat rurale.

Hapi parësor për ngritjen e sistemit të
kooperativave private është integrimi i fermave
me funksione komplementare dhe organizimi i
tyre nën një strukturë të drejtuar nga bordi dhe
fondi bujqësor rajonal ose lokal.
Synohet të përcaktohen drejtimet e zhvillimit të
fermave bashkëpunuese në varësi të proceseve
dhe produkteve të prodhimit lokal. Nxitja për
ndërveprimin e aktorëve mund të bëhet duke
krijuar lehtësira fiskale e ligjore.

Bashkitë dhe institucionet publike duhet të
nxitin transferimin e njohurive nga institutet e
kërkimit drejt këtyre strukturave, nëpërmjet
zhvillimit të skemave dhe platformave të
inovacionit bujqësor. Lidhja midis kërkuesve
publikë e privatë dhe biznesit të komunitetit
rural, do të ndikojë në uljen e kostove të
produkteve.
Qeverisja e nivelit vendor e qendror duhet të
formulojë dhe zbatojë projekte e programe
të zhvillimit bujqësor të fokusuara te
bashkëpunimi i fermerëve të brezit të ri.

Përfitime ekonomike nga kooperimi

Përftime politike

- Më shumë mundësi për tregje të sigurta në
shitjen e prodhimeve, për sigurimin e
inputeve, të financimeve etj., të fermës.
- Rritje dhe përqendrim të ofertës bujqësore,
në dobi të agroindustrisë.
- Më shumë mundësi për rritjen e prodhimit
për treg.
- Më shumë fuqi tregu.
- Më shumë fuqi dhe kontroll në zinxhirin e
vlerës.
- Koordinim dhe sjellje bashkëpunuese mes
aktorëve.
- Reduktim të kostove të prodhimit.
- Çmime më të mira për prodhuesit dhe
konsumatorët etj.

- Më shumë fuqi lobuese.
- Më pak sjellje oportuniste mes aktorëve.
- Më shumë bashkëpunim mes aktorëve.
- Më shumë lehtësi për qeverinë.

Tabela 4.19 Përfitimet e bashkëpunimit

PR5- Zhvillimi i zinxhirit ushqimor
Zinxhiri ushqimor është një seri aktivitetesh që
fillon nga prodhimi deri në shitjen e produkteve
ushqimore. Në zinxhirin ushqimor përfshihen
të gjithë aktorët nga të cilët ai zhvillohet,
fermerët dhe kompanitë nga prodhimi deri në
shitje.
Synohet nxitja e kushteve parësore për
zhvillimin e këtij zinxhiri, si:
• sigurimi i lëndëve të para “Bio” të
certifikuara dhe që ruajnë karakteristikat
lokale për zhvillimin e produkteve ushqimore;
• ngritja e cilësisë mjedisore në rajon;
• rritja e cilësisë së tokës bujqësore, rrjetit
ujor, cilësisë së ajrit dhe faktorëve të tjerë me
bazë mjedisore;

• përdorimi i fertilizuesëve natyrorë, si
dhe heqja nga përdorimi e antibiotikëve në
nënproduktet e gjalla.
Nxitja e politikave publike me spektër të gjerë
veprimi është domosdoshmëri në lehtësimin
e veprimtarive të ndërlidhura të sektorit privat
përmes:
• Krijimit të rrjetit të plotë të tregtimit të
produktit bujqësor dhe blegtoral, bazuar mbi
dy tipologji:
- sistemi ushqimor “nga ferma në pjatë” me
fokus zhvillimin e rrjetit të tregtimit rajonal
dhe ndërkombëtar;
- rrjeti “slow - food” në ndihmë të ekonomisë
turistike rajonale, me fokus produktet ‘Bio’.
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• Rritjes së rrjetit të partneriteteve dhe të
aleancave bashkëpunuese në shërbime dhe
produkte të brenduara, të mbështetura në
inovacion dhe dije.
• Zhvillimit të kapaciteteve njerëzore në
institucionet publike lokale nëpërmjet
inkubatorëve, shkollave profesionale e kurseve
specifike drejtuar në proceset industriale të
produkteve, logjistikës dhe rrjetit global të
shitjeve.
• Ndërtimit të platformave dhe strukturave
mbështetëse të furnizimit të zinxhirit me lëndë
të para cilësore rajonale, që kontribuojnë në
formimin e markave autentike bujqësore.
Mundësitë e shtuara të sektorit të
agroindustrisë do të realizohen nga:
• Krijimi i strukturave të magazinimit,
qendrave të grumbullimit, përpunimit dhe
tregtimit në rang rajonal dhe lokal. Agjencia
e Zhvillimit të Rajonit, bashkitë e rajonit
dhe ministria e linjës duhet të përcaktojnë
hierarkinë dhe zonat prioritare për ndërtimin
e këtyre strukturave që do të krijohen nga
sipërmarrësit privatë.
• Krijimi i kushteve mbështetëse për të
diversifikuar gamën e produkteve, të cilat
zhvillohen përmes nxitjes së skemave të
bashkëpunimit të sipërmarrësve të rinj në
zonat urbane dhe fermerëve lokalë. Këto
aktivitete, që synojnë të nxisin bashkëpunimin
ndërmjet qendrave urbane dhe rurale,
sugjerohet të zhvillohen në zonat peri-urbane.
• Ndërtimi i qendrave dhe strukturave
laboratorike e certifikuese për rritjen e
standardeve të produkteve, do të mundësojë
akses të produktit në shkallë ndërkombëtare.
Krijimi i strukturave bashkiake për
menaxhimin dhe monitorimin e këtyre
standardeve do të krijojë kushtet për
ndërtimin e një zinxhiri të plotë në produktet e
agroindustrisë rajonale.
• Agroinkubatorët janë shumë të nevojshëm
për të ndihmuar sipërmarrësit e rinj për të
krijuar jo vetëm kushtet e mbijetesës në vitet
e para, por edhe mundësitë e ndërlidhjes në

140

rrjetin global. Agroinkubatorët duhet të krijojnë
kushtet për nxitjen e sipërmarrjes së lirë
me fokus bujqësinë “Bio”, duke mbështetur
aktorët me dijet e nevojshme si dhe me skema
kreditimi të buta.
Plani propozon ndërtimin e 2 agroinkubatorëve
në bashkitë Kamëz dhe Shijak.
Arritja e cilësisë së produkteve ‘bio’ në
zinxhirin e ushqimit rajonal duhet të
mbështetet nga:
• Ndalimi i shkarkimeve të ujërave
të patrajtuara urbane në lumenjtë (Erzen dhe
Ishëm) dhe në kanalet vaditëse. Bashkitë
e rajonit duhet të përfundojnë ndërtimin e
infrastrukturës përkatëse për qendrat urbanerurale si dhe të krijojnë kushte, norma dhe
standarde për ndërtimin e gropave septike
të menaxhuara, për banesa të grupuara apo
vetmitare larg zonave urbane.
(Strukturat monitoruese lokale duhet të
zhvillojnë kontrolle ciklike të sistemit, për të
analizuar cilësinë e mjedisit rajonal. Ky i fundit
është një nga faktorët bazikë që ndikojnë në
certifikimin e produkteve me fokus shitjen drejt
eksporteve).
• Zhvillimi i sistemeve të integruara dhe
të mbrojtura të vaditjes si dhe të kullimdrenazhimit duke nisur nga: sistemi i
pompimit të rezervuarëve, pastrimi i
rezervuarëve të mbetur aktiv, pastrimi i
piletave të shkarkimeve, kanaleve vaditëse/
kulluese dhe sistemeve të tyre të kontrollit
të qendërzuar, ndërtimit të puseve të ujit të
kontrolluar dhe të certifikuar.
• Zhvillimi i rrjeteve dhe nyjeve në bashkitë
rajonale për riciklimin dhe kompostimin e
mbetjeve natyrore, si dhe ripërdorimin e tyre
për një ekonomi cirkulare të qëndrueshme.
Polet strategjike për zhvillimin e këtyre
strukturave janë:
Shijak-Sukth;
Qerret-Hamallaj;
Ndroq-Pezë;
Vorë-Bërxullë-Bubq;
Farkë-Petrelë-Mullet-Arbanë;
Valias-Nikël.

Polet e qendrave që duhet të mbulohen me shërbime transporti
për mbarëvajtjen e sistemit të zinxhirit ushqimor rural-urban

Tregje rajonale
Tiranë
(zonat peri-urbane);
Tregje rajonale
Durrës
(zonat peri-urbane,
zona Shkozet ose
Spitallë).

Qendra grumbullimi
dhe përpunimi

Qendra tregjesh
rurale

Shijak-SukthKatund i ri;
Vorë-MaminasManëz-BubqThumanë;
Ndroq-Pezë;
Farkë-Mullet-Arbanë.

Shkozet-XhafzotajShijak-Sukth i riSukth-Katund i ri;
Pjezë-Ndroq-PezëVaqarr;
Jubë-RrushkullHamallaj;
Manëz-Maminas;
Bubq-BërxullëDomje-Laknas;
Thumanë-Nikël.

Tregje urbane
Tiranë;
Durrës;
Shijak;
Sukth;
Vorë;
Kamëz;
Ndroq.

Tabela 4.20 Polet e qendrave të tregjeve rajonale që duhet të mbulohen me shërbime transporti

PR6- Turizmi rural rajonal
Politikat e turizmit rajonal të trajtuara më
sipër në seksionin e politikave të zhvillimit
ekonomik duhet të lidhen me potencialet e
turizmit rural të rajonit. Vlerat rajonale në
këtë lloj turizmi nuk janë të pakta, distancat e
shkurtra për aksesimin e këtyre potencialeve
bëjnë të mundur diversifikimin e produktit të
paketës turistike rajonale. Këto potenciale
lidhin zonat turistike të qendrave urbane me
ato rurale, duke ofruar funksione të shtuara
për agroturizëm.
Zhvillimi i rrjetit të lëvizjes rajonale do të
krijojë kushtet e rritjes së larmishmërisë së
munguar për zhvillimin e turizmit rural natyror.
NJQV-të e rajonit duhet të marrin masa
për akomodimin e flukseve të turistëve të
llogaritur në pikun maksimal të turizmit,
duke menaxhuar e monitoruar strukturat
operuese në turizëm, rrjetet e transportit
publik (përfshirë vendet e parkimeve masive
dhe infrastrukturën përkatëse mbi dhe
nëntokësore), qendrat shëndetësore dhe
hapësirat natyrore të pajisura me shërbime
bazike për turizmin masiv.

Zhvillimi i zonave me potencial turizmin rural
duhet të bazohet në eficientimin e paketës
së ‘eko-turizmit’ të bazuar në shërbimet e
produkteve ushqimore ‘bio’ si dhe në shijimin e
vlerave natyrore-historike-kulturore të rajonit.
Polet dhe zonat e turizmit rural nuk
duhet të krijojnë ‘komunitete të mbyllura’
vendbanimesh të përhershme apo të
përkohshme. Këto zona bregdetare apo malore
duhet të zhvillohen në harmoni me mjedisin,
duke mos krijuar zhvillim të urbanizimit në
zona të lira apo të mbrojtura natyrore.
Zhvillimi i strukturave operuese në funksion
të turizmit, të hotelerisë apo të funksioneve
të tjera të shërbimit masiv, si të përkohshme,
ashtu dhe të përhershme, duhet të mos
dëmtojnë karakterin rural të zhvillimit.
Ky zhvillim duhet të bazohet në principet e
mbrojtjes së 5 sistemeve territoriale, duke
ruajtur distancat e parashikuara në ligj dhe
në rregulloren e kushteve dhe kritereve të
ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të
plazheve.
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Potencialet e rajonit në agroturizëm, turizëm det-diell dhe turizëm natyror janë:
Lloji i turizmit

Akset potenciale

Turizëm natyror

• Bisht Pallë-Porto Romano-Kodrat Currila
(Park urban me funksione të përziera);
• Laguna e Patokut;
• Kepi i Rodonit-Prezë-Vorë-Ndroq (parku rajonal);
• Parku i Dajtit-Kodrat Farkë-Petrelë-Arbanë-Pezë-Prezë.

Agroturizëm

• Tiranë-Pezë Helmës-Ndroq-Pjezë-Xhafzotaj;
• Qerret-Rrushkull-Hamallaj;
• Rubjekë-Radë-Manëz.

Turizëm det-diell

• Gjiri i Lalzit-Kepi i Rodonit-Laguna e Patokut;
• Golem-Qerret-Karpen.
Tabela 4.21 Potencialet e rajonit në turizëm

PR7- Brendimi dhe marketimi i zonave
rurale
Brendimi dhe marketimi janë elemente bazë
në krijimin e strategjisë së markës dhe në
krijimin e rajonit “Bio-Food”.
Synohet krijimi i markës së produkteve të
rajonit dhe të identitetit rajonal nëpërmjet
promovimit të produkteve ‘bio’ dhe turizmit
rural-natyror të rajonit. Për sa më sipër
sugjerohet:
Krijimi i një klime të përhershme
bashkëpunimi midis bashkive të rajonit për
nxitjen e festivaleve, eventeve, tureve, për
ndërtimin e një kalendari të qëndrueshëm
gjatë gjithë vitit në promovimin e kulturës
së degustimit të produkteve në lokalitete të
caktuara të njëpasnjëshme si dhe në itinerare
të qarta gjithëpërfshirëse rajonale për turizmin
degustativ. (Referuar tabelës 4.21 që tregon
akset e agroturizmit, turizmit det-diell dhe
turizmit natyror).
Krijimi i klimës së sipërmarrjes dhe
promovimit të rasteve të suksesshme në
sektorin e agroturizmit dhe turizmit natyror/
kulturor nëpërmjet medias vizive dhe asaj
elektronike.
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Krijimi i faqes ‘web’ me të gjithë grupimet
kontribuojnë në zhvillimin e turizmit dhe
produkteve rurale, për të nxitur një informim
më të mirë të publikut dhe të investitorëve
rajonalë e globalë.
Krijimi i bordit të fermerëve të rajonit me
role të qarta mbi funksionet që ata kryejnë në
këtë program dhe përgjegjësitë që ato mbartin
për të mundësuar nxitjen dhe lobimin për
segmentet e dobëta në zinxhirin e prodhimit
rural, bazuar në strategjinë e zhvillimit ‘Nga
ferma në pjatë’ si dhe turizmit ‘Slow-food’.
Krijimi i një plani të qartë veprimi në
menaxhimin e burimeve njerëzore dhe
natyrore, me role të përcaktuara qartë në
funksione dhe në ndërveprime ndërmjet tyre,
duke siguruar një mënyrë zhvillimi efikase, të
matshme dhe praktike në zbatim të strategjisë
së brendimit dhe marketimit.

PR8- Transporti në zonat rurale
Bashkitë duhet t’i japin përparësi mënyrave të
qëndrueshme të lëvizjes në zonat rurale, për
të garantuar lidhjen e vendbanimeve rurale me
qendrat urbane, si dhe ndërlidhjen e poleve
të turizmit rural me ato të turizmit natyror
rajonal. Masat që duhet të marrin bashkitë,
përfshijnë:
• Mbështetje të qendrave lokale rurale me
transport publik dhe korsi për lëvizje me
biçikletë. Sugjerohet zhvillimi i sistemit të
transportit publik të bazuar në sistemet
unazore që lidhin zonat e bujqësisë me zonat
e turizmit rural. Zhvillimi i infrastrukturave të
transportit publik duhet të jetë në harmoni me
flukset sezonale të përdorimit nga banorët dhe
turistët.
Polet e qendrave rurale
që duhet të mbulohen
me shërbime transporti

• Zhvillim të teknologjive inovative për
informim mbi transportin publik dhe mënyrat e
shkëmbimit të tyre në rrjete multimodale.
• Ndërlidhja e akseve rrugore rurale me akset
primare rajonale duhet të ndjekë hierarkinë
e hyrjeve dhe të daljeve nga rrugët dytësore,
e më pas lidhjen me akset primare, për të
shmangur daljen e mjeteve bujqësore në akset
kombëtare si dhe për të shmangur aksidentet.
• Akset rrugore që lidhin zonat turistike
duhet të mbështeten me transport publik
të përshtatshëm, duke ndërthurur pikat e
ndalesave me stacionet e qendrave rurale
dhe duke synuar lidhje të itinerareve turistike
për të rritur mundësinë e ndërveprimit midis
turistëve dhe komuniteteve lokale.

Shkozet, Shijak, Pjezë, Ndroq, Pezë, Vaqarr
Shijak, Sukth, Katund i ri, Jubë, Rrushkull, Hamallaj
Shkallë, Manëz, Maminas
Bubq, Bërxullë, Vorë, Domje, Laknas
Thumanë, Nikël, Kamëz

Tabela 4.22 Polet e qendrave rurale në akset turistike, të cilat duhet të mbulohen me shërbime transporti

PR9- Mjedisi dhe energjia e
rinovueshme
PR9.1- Mjedisi
Diversiteti biologjik dhe cilësia e ekosistemeve,
si pyjet, liqenet dhe lumenjtë, janë faktorët
primarë për zhvillimin e qëndrueshëm rural
e natyror. Puna kërkimore si dhe ndërtimi i
fermave rurale duhet të jetë në koordinim dhe
në bashkëveprim me të gjitha masat dhe ligjet
për zhvillim të qëndrueshëm të bujqësisë.
Bashkitë duhet të drejtojnë zhvillimin në këto
zona me fokus drejt mbrojtjes së mjedisit,
duke u bazuar në: monitorimin e përhershëm
të procedurave të prodhimit bujqësor dhe
të licencimit të prodhuesve: mënyrave të
përdorimit të tokës, të ujërave, pyjeve dhe
kullotave, florës dhe faunës, të hapësirave
rurale dhe zonave të mbrojtura mjedisore.

PR9.2- Energjia e rinovueshme
Në zonat rurale përdorimi i mbetjeve të
prodhimit bujqësor dhe blegtoral mund të
shërbejë si burim energjie sidomos për vetë
fermat. Gjithashtu, përdorimi i erës për energji
mund të shihet si burim për fermat e palidhura
në rrjet. Për më tepër, përdorimi ose instalimi
i paneleve diellore, mund të sjellë më shumë
efikasitet në rendimentin e këtyre fermave.
Përdorimi i teknologjisë në këta sektorë do
të nxisë më tej bashkëveprimin rajonal të
sipërmarrësve të rinj nga qendrat urbane drejt
atyre rurale.
Është e rëndësishme që komuniteti lokal të
nxitet të marrë pjesë në skema të tilla, për të
kuptuar të mirat dhe përfitimet që do të ketë
nga aktivitetet inovative për zhvillimin rural.
Bashkitë e rajonit nxiten të përdorin skema të
diferencuara taksimi për subjektet që bëhen
pjesë e këtyre projekteve.
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4.4 Politikat e zhvillimit të transportit dhe infrastrukturës

POLITIKAT E ZHVILLIMIT TË TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS
Rrjetet rrugore
strategjike rajonale

Infrastruktura,
energjia dhe
telekomunikacioni

Sistemi multimodal
dhe transporti
publik ndërurban

Itineraret rajonale për
lëvizjen me biçikleta

Lëvizja
e mallrave

Lëvizshmëria
hekurudhore

Menaxhimi
i trafikut
Figura 4.16 Politikat e zhvillimit të transportit dhe infrastrukturës

Politikat territoriale të transportit
Zbatimi i politikave të transportit dhe
realizimi i investimeve në infrastrukturë janë
aspekte thelbësore në zhvillimin e rajonit
Tiranë-Durrës, në termat e ndërlidhjes
ndërkombëtare, në lidhjen eficiente të tregjeve,
si dhe në lëvizjen e popullatës dhe të mallrave
në Ballkan.
Për të zhvilluar një transport të kombinuar
dhe të qëndrueshëm, Plani i Integruar
Ndërsektorial për rajonin synon ndërthurjen
e politikave të menaxhimit të tokës në zonat
urbane e rurale me planifikimin hapësinor në
transport.
Për arritjen e këtij qëllimi në lëvizshmëri
synohet të lidhen me mënyra transporti të
integruara, polet strategjike rajonale si dhe
qendrat urbane, duke nxitur përdorimin e
mjeteve te transportit publik si dhe mënyrat
alternative të lëvizjes, të cilat nuk krijojnë
ndotje në mjedis.

PT1- Rrjetet rrugore strategjike
rajonale
Rrjetet rrugore strategjike do të fuqizohen
për të nxitur efikasitetin e lidhjes së rajonit
me akset kombëtare e ndërkombëtare, duke
mundësuar akses të shpejtë dhe efikas.
Këto akse do të mundësojnë lëvizshmërinë e
nevojshme për të shmangur trafikun sezonal,
trafikun jashtëqytetës që kalon tranzit në
rajon, si dhe për të krijuar aksesin e shpejtë
në lidhjet e qendrave urbane me zonat e
punësimit rajonal.
Portat hyrëse dhe korridoret e zhvillimit të
transportit që kërkojnë lidhje eficiente në
rrjet, janë:
Porti i Durrësit - Autostrada “Veri -Jug” (PPK);
Porti i Durrësit - Rruga e Arbrit;
Porti i Durrësit - Korridori VIII;
Porti i Durrësit - Rruga e ‘Kombit”;
Aeroporti “Nënë Tereza” - ndërlidhje eficiente
ajrore, detare dhe tokësore për njerëz
dhe mallra.
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Rajoni do të ofrojë ndërlidhje të shpejtë dhe të sigurt nëpërmjet:
Akset kryesore rrugore

Kategoria

Aksi kombëtar Veri-Jug
Thumanë-Vorë-Kashar-Ndroq-Pezë-1)Kavajë;2)Rrogozhinë

Autostradë

Zgjerimi i segmentit të rrugës ndërurbane kryesore aktuale
Tiranë-Durrës dhe kthimi i saj në autostradë në segmentet:
Bërxullë-Shkozet dhe Thumanë-Aeroport-Vorë

Autostradë

Sistemi unazor “Tirana e Madhe”: Kamëz-Rruga e Arbrit (faza I);
Bypass Kamëz-Vaqarr-Arbanë-Petrelë
(ndërlidhja me Korridorin 8) (faza II).

Aks parësor urban

Sistemi unazor Durrës: Currila-Spitallë-Shkozet

Aks parësor urban

Aksi Spitallë-Porto Romano;
Aksi Spitallë-Katund i Ri-Manëz-Gjiri i Lalzit.

Rrugë lokale

Rigjenerimi i rrugës peizazhistike Tiranë-Ndroq-Shijak-Durrës.
Me fokus shërbime në rekreacion dhe në agrikulturë.
Ndërtimi i gjurmës dhe mbrojtja e territorit për ndërtimin e rrugës
peizazhistike bregdetare.

Aks interurban terciar

Tabela 4.23 Akset kryesore rrugore në rajon

PT2- Sistemi multimodal dhe transporti
publik ndërurban

mes mjeteve të ndryshme të transportit,
nëpërmjet “hubeve” multimodale.

Zhvillimi i lëvizshmërisë rajonale dhe
optimizimi i transportit publik, ka për qëllim
përmirësimin dhe eficentimin e lëvizjes e
lidhjes së individëve brenda kësaj hapësire
gjeografike dhe social-ekonomike.

Ndërlidhja e qendrave urbane do të fuqizohet
nëpërmjet integrimit të mënyrave të ndryshme
të transportit publik, bazuar në udhëtimet mbi
shina të mbështetur nga linjat e autobusëve,
me stacione multimodale. Për arritjen e këtij
synimi, bashkitë e rajonit duhet të nxistin:

Plani i Integruar Ndërsektorial për zonën
Tiranë-Durrës synon të krijojë akses të shpejtë
me nyjat dhe polet kryesore rajonale, për të
lehtësuar lëvizjen e banorëve dhe të turistëve,
si dhe për të krijuar kushtet e nevojshme për
efikasitet lëvizshmërie në udhëtimet ditore për
punësim.

• Zhvillimin e qendrave urbane kompakte
dhe efikase të shërbyera nga sisteme
transporti publik, me kapacitete të larta
lidhëse mes poleve urbane e portave hyrëse,
të mbështetura nga zona parkimi për të
përballuar flukset jashtëqytetëse.

Zhvillimi i transportit publik ndërurban dhe
sistemit multimodal do të krijojnë kushtet e
nevojshme për uljen e densitetit të trafikut
dhe ndotjes mjedisore. Sistemi i lëvizshmërisë
së shpejtë drejt dhe prej qendrave urbane
rajonale bazohet në krijimin e linjave të
transportit efikas, me stacione të qarta urbane
dhe ndërurbane që mundësojnë shkëmbimet
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• Integrimin e të gjitha sistemeve dhe
shërbimeve në rrjetin e transportit.
Mbështetjen me transport publik të
zonave turistike, punësimit, shkollimit dhe
shërbimeve.
• Përmirësimin e mundësive dhe diversifikimin
e zgjedhjes në lëvizshmëri, për të reduktuar
udhëtimet me automjete private për punësim.

• Promovimin e densiteteve të larta në nyjet e
transportit publik në qendrat urbane.
• Mbrojtjen/ruajtjen e zonave që duhen
rezervuar për zhvillim të korridoreve të
transportit publik në të ardhmen:
- Bashkitë duhet të marrin masa për
evidentimin e gjurmëve territoriale dhe për
moslejimin e zgjerimit urban mbi to.
- Pajisjen me zona buferike dhe dërgimin
paraprak të infrastrukturës së nëntokës në
nyjet kryesore të shkëmbimit të flukseve, për
t’i paraprirë zhvillimit të rrjeteve.
• Planifikimin dhe përcaktimin në dokumentet
e planifikimit të përgjithshëm vendor, të
densiteteve të shtuara në strehim dhe
shërbime në territoret përreth nyjave
strategjike të hub-eve të lëvizjes, për të
mundësuar zhvillimin e kontrolluar të këtyre
hapësirave në të ardhmen.
PT2.1- Lëvizshmëria multimodale rajonale
Lëvizshmëria multimodale rajonale me
fokus parësor transportin publik jashtë dhe
brenda qytetas duhet të mbështesë krijimin
e kushteve për transport më efikas dhe të
shërbejë për të përballuar:
• lëvizshmërinë e flukseve ditore ndërurbane
për arsye punësimi;
• rritjen e popullatës në polet urbane deri në
vitin 2030;
• flukset sezonale turistike, në portat hyrësedalëse të trafikut rajonal;
• polet e institucioneve arsimore dhe
shëndetësore si dhe udhëtimet ditore
drejt tyre;
• polet e zhvillimit ekonomik në rajon.
Nyjet multimodale duhet të planifikohen dhe të
hartëzohen, nga çdo bashki në bashkëpunim
me ministritë e linjës, pranë akseve kryesore
në ndërlidhje me zonat e banuara me
densitet të lartë, të pajisura paraprakisht me
infrastrukturë. Në këto hapësira të propozuara
duhet të ndalohet rreptësisht zhvillimi dhe
ndërtimi i paplanifikuar, për të mos rritur
kostot e mundshme të shpronësimit në të
ardhmen.

Planet e përgjithshme vendore duhet t’i
përcaktojnë paraprakisht këto nyje si zona
me densitet të lartë, ku lejohet zhvillimi
vetëm pasi të ketë përfunduar ndërtimi i tyre
(infrastrukturës së transportit). Rekomandohet
që në territoret përreth këtyre poleve, PPV-të
të prezantojnë instrumente të menaxhimit të
tokës, si ai i zhvillimit me kushte.
Ndërthurja e këtyre zonave me rrjetet e
transportit publik brendaqytetës paraqitet si
detyrim i planeve të përgjithshme vendore për
çdo bashki.
Sistemi i lëvizshmërisë multimodale duhet të
garantojë:
• lëvizshmëri të përcaktuar në afate kohore,
falë linjave të dedikuara për transportin publik;
• sistem të menaxhimit të orareve “online”
falë teknologjive satelitore GPS brenda dhe
jashtë nyjave urbane, duke nxitur ekonominë e
shkallës për shërbimin e ofruar;
• përdorim të infrastrukturës elektronike,
për rritjen e sigurisë nëpërmjet monitorimit
(24-orësh);
• përdorim të sistemeve të biletave
gjithëpërfshirëse, të integruara, për
lëvizshmëri multimodale, bazuar në
përdorimin e sistemit “e-ticket”;
• dizenjimin e sinjalistikës elektronike në
ndërseksionet rrugore të shkëmbimit të
mënyrave të transportit;
• sistem të informimit të udhëtarëve për oraret
e shkëmbimit mes mënyrave të ndryshme të
transportit publik.
Identifikimi i zonave të reja për lëvizjen e
linjave të autobusëve, bazuar në:
• flukset e trafikut të segmenteve rrugore
kryesore, bazuar në polet policentrike;
• flukset e trafikut në nyjet/udhëkryqet
rrugore;
• hapësirën e mundshme të seksioneve të
dedikuara rrugore;
• identifikimin e flukseve dhe të densitetit të
banorëve në zonë, bazuar në PPV;
• përcaktimin e distancave të stacioneve në
bazë të densitetit të popullatës dhe zonave
parësore të shërbimeve dhe punësimit.
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Polet hapësinore dhe korridoret strategjike për ndërlidhje me sistemin multimodal:
• metropoli, qendrat parësore, qendrat dytësore, qendrat terciare:
Tiranë, Durrës, Vorë, Kamëz, Shijak-Xhafzotaj, Sukth i Ri
• porti Durrës, aeroporti “Nënë Tereza”
• zona teknologjike e zhvillimit ekonomik Porti i Durrësit, Shkozet;
• zona teknologjike e zhvillimit ekonomik Spitallë, Shkozet;
• zona teknologjike e zhvillimit ekonomik Rashbull.
• korridori ekonomik Kashar-Vorë
• korridori ekonomik Kamëz-Nikël

Stacionet e ndalesave multimodale:
• stacion Tiranë qendër (qendra jomultimodale, linjë hekurudhore dhe stacion autobusësh)
• stacion Tiranë (qendra multimodale parësore)
• stacion Tiranë (zona ekonomike autostradë Kashar-Vorë/2-3 stacione)
• stacion multimodal aeroporti “Nënë Tereza”
(zonë teknologjike e zhvillimit ekonomik dhe klaster biznesi, qendër panairesh)
• stacion multimodal Vorë (zona banim alternativ Vorë-Bërxullë)
• stacion multimodal Shijak-Sukth (zona banim alternativ)
• stacion multimodal Durrës (port-zonë teknologjike e zhvillimit ekonomik 2 stacione)
Tabela 4.24 Korridoret strategjike dhe stacionet multimodale

PT3- Lëvizshmëria hekurudhore
Lëvizshmëria hekurudhore duhet të zhvillohet
në raport me lëvizjen e automjeteve individuale
për udhëtime ndërqytetëse, duke mbajtur
parasysh disa kushte, si më poshtë:
• Stacionet multimodale duhet të vendosen
në akset parësore hyrëse të qendrave urbane,
duke u bërë të aksesueshme nga të gjitha
shtresat shoqërore, si dhe për të realizuar
menaxhim të plotë të flukseve. Çdo qendër
urbane/rurale duhet të krijojë polet e lëvizjes
multimodale, duke u bazuar mbi ndërthurjen
e akseve strategjike të lëvizjes rajonale, të
zonave të urbanizuara, të zonave turistike, të
zonave teknologjike të zhvillimit ekonomik dhe
të zonave rekreative.
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• Hierarkia e stacioneve multimodale duhet
t’i përgjigjet hierarkisë dhe funksioneve të
qendrave urbane: Metropoli, qendra parësore,
qendra dytësore, qendra terciare, qendra
lokale.
• Stacionet hekurudhore duhet të ofrojnë
mundësi për shkëmbim mënyrash transporti
si: parkime për automjetet individuale, për
taksi, makina me qira, biçikleta etj.

• Ministria e linjës dhe bashkitë e rajonit

metropolitan duhet të zhvillojnë politikat
nxitëse për aplikimin e biletës së integruar
rajonale “e-ticket”, si dhe të instrumenteve
të lehtësimit të përdorimit të një transporti të
shpejtë mbi shina.

• Zhvillimi i infrastrukturës fizike duhet të

garantojë lëvizje të shpejtë, hapësira kufizuese,
si: barriera fizike dhe barriera akustike.
Sugjerohet ndërtimi i brezave të gjelbër
përgjatë këtyre akseve, si dhe rekomandohet
të shmanget procesi i legalizimit për strukturat
e godinat që ndodhen brenda rrezes së
veprimit të lëvizjes hekurudhore.

• Lëvizja hekurudhore duhet të mundësojë
shkëmbimin e linjave të udhëtimit si për
mallra ashtu edhe për pasagjerë.

Rekomandohet që për linjat e transportit të
mallrave, zhvillimi të kryhet me faza, si fillim
duke ruajtur dhe mbrojtur me zona buferike
territoret ku mund të zhvillohen këto linja, e
më pas duke krijuar lidhje me zonat portuale
si dhe me ato ekonomike.
Stacionet e nevojshme të transportit
hekurudhor:

Stacionet hekurudhore
Tiranë qendër (stacion fundor)
Tiranë, Fushë Mëzez qendër multimodale
(stacion parësor hekurudhor dhe multimodal)
Zona teknologjike e zhvillimit ekonomik
autostrada Kashar-Vorë (2 stacione)
Poli Maminas, Vorë (stacion dytësor)
Aeroporti “Nënë Tereza”
(stacion multimodal fundor)
Poli Sukth, Shijak (stacion dytësor)
Poli Porto Romano, Spitallë
(stacion fundor mallrash)
Durrës (stacion parësor multimodal)
Tabela 4.25 Stacionet hekurudhore

PT4- Menaxhimi i trafikut
Përdorimi i infrastrukturës inteligjente
Rajoni duhet të krijojë rrjetin e përdorimit
të teknologjive “smart” në matjen dhe
menaxhimin e flukseve të trafikut qytetas dhe
ndërqytetës për informimin e përdoruesve dhe
efikasitetin e përdorimit të rrjeteve.
Sistemi i transportit inteligjent bazohet në:
• Zhvillimin e stacioneve të matjeve
elektronike të trafikut në rajon për flukset
lëvizëse hyrëse e dalëse.
• Ngritjen e zyrës rajonale të monitorimit dhe
menaxhimit të trafikut në qendrën urbane
Vorë, e cila duhet të mbulojë edhe shërbime
si ruajtja e analizimi i të dhënave. Krijimi i një
sistemi të dhënash, i cili mbledh, analizon dhe
informon në kohë reale, paraqitet si prioritet
për rajonin, si dhe për menaxhimin e trafikut
në raste fatkeqësish natyrore apo në raste
aksidentimesh. Zyra rajonale e monitorimit
të trafikut mund të shoqërohet me struktura
mbështetëse në terren, për asistencë në raste
aksidentesh apo defektesh të mjeteve.
• Politika që nxisin skema fleksible të
përdorimit të flotës së transportit publik, për
shtimin apo pakësimin e mjeteve të transportit
në rrjet sipas orëve të fluksit maksimal dhe
minimal. Si rrjedhojë, edhe menaxhimin e
lëvizjes së mallrave në orët e favorshme.
Përdorimi i pajisjeve matëse duhet të bazohet
në sistemet GPS, përdorimin e sistemit të
kamerave në rrjet dhe në flotën e transportin
publik, si dhe në nyjat e rënduara nga trafiku.
Efikasiteti dhe koordinimi i sistemeve të
semaforëve, tabelave elektronike informuese
dhe lidhjes në rrjete të integruara, duhet të
përbëjnë bazën e kësaj platforme operimi.
Gjithashtu, duhet theksuar se përdorimi i
databazës së informacionit në një sistem të
integruar GIS të agjencive të ndryshme apo
institucioneve të tjera ,do të shërbejë si vlerë e
shtuar për mirëfunksionimin e sistemit.
Përdorimi i platformave dhe aplikacioneve
për telefoninë portabël me funksione GPS të
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ndërlidhura me rrjetin, agjencitë, stacionet,
qendrat policore dhe shëndetësore, do të
rrisnin efikasitetin e lëvizjes në rrjetet rajonale.
Masat për përmirësimin e sigurisë rrugore

• përmirësimin e flotës së transportit të
mallrave dhe të infrastrukturës logjistike,
për të ulur nivelin e ndotjes së ajrit dhe të
zhurmave në rajon, duke krijuar kushte të
favorshme kreditimi.

Autoritetet lokale dhe qendrore duhet
të zhvillojnë politika për përmirësimin e
infrastrukturës informuese, mbrojtëse dhe
kufizuese përgjatë akseve të lëvizjes, duke
u dhënë përparësi akseve kryesore, për të
krijuar standarde lëvizshmërie dhe efikasiteti
në lëvizje, si dhe për të minimizuar mundësitë
e aksidenteve në zonat e rrezikut, bazuar në
hartën e pikave të aksidenteve rrugore.

Polet logjistike

PT5- Lëvizja e mallrave

Poli: Port Durrës - Shkozet
Porti energjetik Porto-Romano - Spitallë

Rajoni metropolitan si porta hyrëse e
Korridorit VIII, pikëprerja e aksit rrugor “VeriJug” dhe porta hyrëse e rrugës së Arbrit,
duhet të menaxhojë flukset e mallrave në
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, bazuar
në flukset e trafikut tokësor, detar dhe ajror.
Fuqizimi i nyjave ndërvepruese dhe i akseve
kombëtare është përparësi për ndërlidhjen
dhe përpunimin e mallrave.
Prioritarizimi i politikave të qarkullimit të
mallrave në rajon duhet të bazohet në:
• krijimin e strategjisë së transportit për
lëvizjen e mallrave rajonale (MTI); Ndërthurjen
e kësaj të fundit me strategjinë e zhvillimit
të klasterit të logjistikës, me fokus parësor
zhvillimin e polit ekonomik Durrës - Shkozet Spitallë - Porto Romano;
• nyjat, polet e reja të magazinimit dhe të
përpunimit të mallrave duhet të jenë mbi të
gjitha në vëmendje të Njësive të qeverisjes
vendore, për shkak të ndikimit që ato kanë në
lëvizshmëri;
• nyjat logjistike duhet të kenë lidhje të
drejtpërdrejtë me nyjet multimodale, fizike
dhe elektronike, akset parësore strategjike
të rajonit, polet ekonomike, rrjetin e
telekomunikacionit dhe të energjisë, si dhe të
sistemit të infrastrukturës nëntokësore;
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Polet parësore për logjistikën rajonale:
Sistemi i transportit të mallrave duhet të jetë i
ndërlidhur me zyrën e menaxhimit të trafikut
rajonal. Monitorimi i flukseve të lëvizjes si dhe
siguria e lëvizjes duhet të ketë vëmendje të
veçantë në efikasitetin e lëvizjes së mallrave.

Poli Marikaj - Vorë
Poli Nikël - Fushë Krujë
Poli Unaza e madhe Tiranë (rruga e Arbrit)
Poli Unaza e madhe Tiranë (Farkë)
Poli Unaza e madhe Tiranë (Vaqarr)
Tabela 4.26 Polet logjistike

PT6- Itineraret rajonale për lëvizjen me
biçikleta
Për të minimizuar problemet e trafikut urban,
është e nevojshme që qendrat urbane të
mbështesin mënyra transporti alternative, si
lëvizja me biçikleta.
Itineraret e lëvizjes me biçikleta jashtë zonave
urbane, duhet të jenë të përshtatura me korsi
të specializuara, larg lëvizjes së automjeteve,
për ta bërë sa më të sigurt dhe sa më të
këndshme lëvizjen.
Sugjerohet zhvillimi i itinerareve të lëvizjes
unazore për biçikletat, përgjatë vijave ujore,
lumenjve, liqeneve, bregdetit dhe zonave
të mbrojtura, duke lidhur elementet e
rëndësishme natyrore, urbane e kulturore, si

dhe duke bërë ndërlidhjen e tyre me parqet
natyrore rajonale.
Kalimet pranë infrastrukturës rrugore,
duhet të projektohen në mënyrë të tillë që
të garantojnë një nivel të lartë sigurie për
përdoruesit e biçikletave, duke krijuar barriera
ndarëse.

Stacionet e biçikletave të qendrave urbane
duhet të jenë të bashkëngjitura me stacione
shërbimi të mënyrave të tjera të transportit.
Stacionet e biçikletave, për itineraret e
distancave të largëta, mund të mbulojnë rreze
veprimi jo më të madhe se 6- 8 km. Ato duhet
të ofrojnë mundësi për shkëmbimin e mjeteve
të transportit pa patur nevojë për të kthyer
përdoruesin në pikën parësore të udhëtimit
për dorëzimin e mjetit lëvizës.

Akset e biçikletave
Aksi: Tiranë qendër, Vaqarr, Pezë, Ndroq, Pjezë, Xhafzotaj, Shijak, Sukth, Jubë, Rrushkull
Aksi: Tiranë, Farkë, Lundër, Gurrë, Përcellesh, Shpellë Pëllumbasi, Petrelë, Arbanë, Vaqarr
Aksi: Tiranë, Paskuqan-Kamëz, Lumi Tiranës, Laknas, Valias, Bërxullë, Prezë
Aksi: Ndroq, Gjokaj, Vorë, Prezë, Kepi i Rodonit
Aksi: Durrës, Currila, Park Urban, Bisht Pallë
Tabela 4.27 Akset e biçikletave

PT7- Infrastruktura, energjia dhe
telekomunikacioni
Zhvillimi i infrastrukturës së
ujësjellës kanalizimeve, energjisë dhe
telekomunikacionit duhet orientuar
kundrejt një zhvillimi të integruar të
utiliteteve, koordinimit të punimeve civile
dhe bashkëpërdorimit me qasje për zhvillim
miqësor ndaj mjedisit, bazuar në strategjinë
sektoriale dhe parimin “Gërmo-Njëherë”, për
minimizimin e kostove.
PT7.1- Infrastruktura e nëntokës
Përcaktimi i zonave parësore në planet e
përgjithshme vendore, si: qendrat urbane,
zonat ekonomike, qendrat e stacioneve
multimodale, qendrat logjistike, strukturat
primare turistike, në përputhshmëri me PINs
Tiranë-Durrës dhe PPK-në, do të mundësojë
efikasitetin e investimeve në këtë rajon.
Infrastruktura e nëntokës duhet të mbulojë
nevojat e komuniteteve, duke u bazuar në
projeksionet e popullsisë dhe të flukseve të
turizmit.

Përcaktimi dhe mbrojtja e ujërave nëntokësore
që do të shërbejnë si potenciale në të ardhmen
për furnizimin e zonave urbane, duhet të jenë
përparësi e bashkive rajonale, për t’u mbrojtur
e ruajtur nga dëmet e ndikimet që mund të
sjellë zhvillimi urban.
Sistemi i infrastrukturës së nëntokës, duhet
të bazohet në investime strategjike, në
hierarkinë e qendrave, në zhvillimet e reja të
tyre, në të gjitha tipologjitë dhe polet rajonale
të përcaktuara si parësore. Mbulimi me
këto tipologji shërbimesh, duhet t’i paraprijë
zhvillimit urban, duke i dhënë përparësi
densifikimit dhe përqendrimit të investimeve si
dhe uljes së kostove të mirëmbajtjes.
Zhvillimet urbane në zonat rurale-natyrore
me densitet të ulët, si ato me objekte banimi
të palidhura me qendrat urbane, duhet të
mbështeten për të krijuar zona të përbashkëta
të furnizimit me ujë dhe shkarkime me mënyra
alternative, të pandërlidhura me rrjetin, si
puse uji të certifikuara dhe sistem shkarkimi
me gropa shkarkimi të kontrolluara në mënyrë
periodike dhe të certifikuara/ekologjike.
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Itinerar peizazhistik ndërlidhës
Itinerar bregdetar peizazhistik
Hub multimodal
Qendër multimodale dytësore
Stacion terciar

PT7.2- Infrastruktura energjetike
Për të arritur qëllimet kombëtare e rajonale
për reduktimin e emetimeve të ndryshimeve
klimatike, zhvillimi i ri duhet të vendoset
dhe të projektohet në mënyrë të tillë, që të
përmirësojë performancën e tij të karbonit.
Në këtë kuadër, bashkitë duhet:
• Të inkurajojnë shërbimin me energji nga
burime të decentralizuara, të rinovueshme
dhe me pak karbon dhe nëpërmjet planeve
të përgjithshme vendore të caktojnë
standarde ambicioze, por të realizueshme për
përmbushjen e këtij qëllimi. Këto standarde
duhet të jenë pjesë e rregulloreve dhe duhet
të caktojnë edhe përqindjen e energjive të
rinovueshme, të cilat duhet të aplikohen
nga zhvillimet e reja. Sugjerohet që vlera
minimale për çdo zhvillim të ri të jetë 10%
dhe të sigurohet nga burime energjetike të
rinovueshme dhe të decentralizuara.
• Me anë të Planeve të Përgjithshme Vendore,
të Planeve Sektoriale Vendore dhe të Planeve
të Detajuara Vendore të promovohen zonat
kryesore të zhvillimit për aplikimin e burimeve
të rinovueshme të energjisë. Përtej kërkesave
për energjinë e rinovueshme, bashkitë duhet
të vendosin në rregulloret e tyre standarde
të larta për efikasitetin energjetik. Të gjitha
ndërtimet e reja duhet të plotësojnë standarde
të larta të efikasitetit energjetik. Gjithashtu,
duhen ngritur struktura dhe politika në
dokumentet e planifikimit, të cilat nxitin dhe
promovojnë efikasitetin energjetik, për të
ulur kostot e mirëmbajtjes në strukturat me
funksione publike apo private.
• Bashkitë, në bashkëpunim me Ministrinë
e Zhvillimit Urban, Ministrinë e Energjisë
dhe Industrisë, duhet të ngrenë platforma
për rritjen e efikasitetit energjetik në stokun
ekzistues të ndërtesave në rajon. Kjo mund
të arrihet duke krijuar partneritete publikeprivate, duke krijuar buxhete të posaçme
rajonale për efikasitetin energjetik dhe/
ose duke shpallur zona të posaçme për
përmirësimin e efikasitetit në shpenzimin
energjetik. Zonat mund të përcaktohen në
bazë të veçorive të tyre historike, kulturore,
institucionale, etj.

• Ministria e linjës dhe bashkitë rajonale duhet
t’u japin përparësi zonave të mundshme të së
ardhmes për zhvillim rajonal, duke u bazuar
në rrjetet e shpërndarjes së energjisë, shtimin
e popullatës me 6% dhe kërkesën e shtuar për
energji nga bizneset rajonale.
• Ministritë e linjës dhe bashkitë rajonale
duhet të përcaktojnë zonat industriale në
planet e përgjithshme vendore, së bashku me
krijimin e mundësive alternative energjetike
të bazuara në sistemin e gazifikimit prej rrjetit
(TAP)-IAP. Grupimi i funksioneve do të rrisë
efikasitetin e investimeve, si dhe do të ndikojë
në uljen e kostove të industrisë rajonale gjatë
jetëgjatësisë së tyre.
PT7.3- Infrastruktura e komunikimeve
elektronike/TIK
• Shërbimet e rrjetit të telekomunikacionit
duhet të mbështesin zonat ekonomike
dhe qendrat urbane me qasje të shpejtë
në internet, për të zhvilluar mundësitë e
ekonomisë elektronike. Qendrat urbane
duhet të mbulohen me infrastrukturë lidhëse
të shpejtë të telekomunikacionit, ndërsa
integrimi i rrjeteve në korridore të përbashkëta
infrastrukturore duhet të bashkërendohet mes
bashkive rajonale dhe ministrive të linjës.
• Integrimi dhe lidhja e qendrave dytësore
dhe terciare urbane në rrjetin kombëtar të
fibrave optike, duhet të jetë në vëmendjen e
autoriteteve qendrore e lokale.
• Bashkitë rajonale duhet të mbulojnë me
infrastrukturë dhe shërbime TIK të gjitha
institucionet në varësi të tyre, të cilat duhet
të ushtrojnë funksione publike, për të
mundësuar ngritjen e sistemeve të integruara
të shërbimeve në rrjete elektronike.
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4.5 Politikat e zhvillimit mjedisor
POLITIKAT E ZHVILLIMIT MJEDISOR
Mbrojtja e peizazhit
natyror (trashëgimi
natyrore dhe mjedis)

Monitorimi i cilësisë
së mjedisit

Ruajtja dhe menaxhimi
i burimeve ujore mbi dhe
nëntokësore në rajon

Ndryshimet
klimatike

Infrastruktura e
gjelbër

Menaxhimi i
mbetjeve rajonale

Menaxhimi i rrezikut nga
fatkeqësitë natyrore
Figura 4.17 Politikat e zhvillimit mjedisor

Mjedisi dhe habitati natyror është i lidhur
ngushtë me kushtet gjeoklimatike të rajonit si
dhe me ndërveprimin njerëzor mbi të.
Rajoni metropolitan zhvillohet ndërmjet dy
luginave, ku ndodhen dhe lumenjtë Ishëm
dhe Erzen. Këto shtrihen përmes kodrave që
konturojnë rajonin dhe derdhen përkatësisht
në zonën e ‘Kepit të Rodonit’ dhe ‘gjirit të
Lalzit’, në detin Adriatik. Niveli i ndotjeve të
këtyre lumenjve është disa herë më i lartë se
normat e lejuara. Uji që rrjedh prej tyre mbart
sasi të konsiderueshme mbetjesh urbane,
të lëngëta dhe të ngurta, të cilat jo pak herë
derdhen të patrajtuara. Kjo e bën të pamundur
përdorimin e këtyre lumenjve për vaditjen e
tokave bujqësore në rajon.
Gërryerja e shtretërve të lumenjve për
nxjerrjen e inerteve ka shkaktuar devijimin
shtretërve e deltave të tyre si dhe përparimin e
detit në drejtim të tokës në zonat bregdetare.

Pas vitit1990, vihet re një degradim i tokës
bujqësore dhe i zonave që duhet të ishin
të mbrojtur nga zhvillimi i urbanizimit të
pakontrolluar. Ky zhvillim i pakontrolluar u
shoqëruan me humbje të mëdha të sipërfaqeve
të gjelbra, e si pasojë u vu në rrezik jetesa
e gjallesave dhe habitatit të florës e faunës.
Prej disa vitesh, rajoni përballet me katastrofa
natyrore, si rrjedhojë e urbanizimit spontan.
Njëkohësisht, duhet theksuar se territoret e
destinuara për trajtimin e mbetjeve urbane, të
dy qendrave urbane më të mëdha të rajonit,
Durrësit e Tiranës, janë tashmë në prag të
përfundimit të periudhës kohore funksionale
dhe përmbushjes së kapacitetit të tyre
mbajtës. Këto janë sinjale që duhet të vendosin
në lëvizje autoritetet rajonale e lokale, për
marrjen e masave.
Në vijim, plani prezanton disa politika për
zhvillimin mjedisor të rajonit, të cilat kanë
në themel të tyre zgjidhjen e problemeve të
shkaktuara dhe përmirësimin e kushteve të
mjedisit ku ne jetojmë.
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PM1- Mbrojtja e peizazhit natyror
(trashëgimi natyrore dhe mjedis)
Mbrojtja dhe zhvillimi i ekosistemit natyror
rajonal duhet të bazohet në krijimin dhe
ndërlidhjen natyrore të parqeve e zonave të
mbrojtura mjedisore. Konkretisht duke lidhur,
me korridore të gjelbra, zonat e mbrojtura
natyrore në nivel urban, rajonal e kombëtar me
zonat e reja të propozuara.
Në rajon ekzistojnë një sërë parqesh, të cilat
janë të izoluar e të shkëputur njëri nga tjetri,
e ndaj është e rëndësishme që të krijohet një
rrjet parqesh rajonale, të cilët të lidhur do të
ndihmojnë thelbësisht në rritjen e cilësisë
së mjedisit natyror dhe shtimin e vlerave
të peizazhit të rajonit metropolitan TiranëDurrës.
Rrjeti i parqeve do të shërbejë gjithashtu si
katalizator për të rigjallëruar karakteristikat
dhe gjendjen e habitatit natyror, por edhe
kushtet e jetesës së banorëve në rajonin
metropolitan.

Lidhja e parqeve në një rrjet të natyrës, duhet
të bazohet në karakteristikat gjeografike
të terrenit, ku do të lidhen së bashku
sipërfaqet ujore me ato kodrinore e me
zonat e pyllëzuara, për të krijuar sisteme të
ndërlidhura natyrore.
Parqet rajonale, urbane dhe zonat natyrore të
menaxhuara duhet të lidhen me sistemin ujor
rajonal, për të krijuar një rrjet të elementëve
natyrorë.
Sistemi ujor dhe rrjeti i lumenjve duhet të
mbrohet me zona buferike.
Duke mundësuar kështu gjenerimin e
hapësirave të nevojshme që do të shërbejnë
për krijimin e korridoreve të gjelbër përgjatë
lumenjve. Këto fasha mbrojtëse të gjelbra do
të shërbejnë jo vetëm si element mbështetës
për ekosistemin, por njëkohësisht do të
krijojnë mundësi për lëvizjen e gjallesave që
jetojnë në rajon.
Zonat natyrore dhe parqet rajonale e urbane
për t’u ndërlidhur jepen në tabelën më poshtë:

Zonat e mbrojtura natyrore me status të përcaktuar ligjor (përfshirë dhe gjeomonumentet)
• Parqet kombëtare Krujë-Tiranë (të përcaktuara me ligj)
• Kurora e gjelbër e Tiranës (përcaktuar me VKM)
Park natyror/rezervat natyror i menaxhuar (i propozuar)
• Kodrat Vaqarr-Ndroq-Vorë-Kepi i Rodonit
• Porto Romano-Bisht Pallë
Parqe urbane (të propozuara)
• park urban Farkë
• park urban Paskuqan
• park urban Kashar
• park urban Kamëz (Zall-Herr) bashkëngjitur parkut kombëtar “Dajt”
• park urban Gjokaj-Vorë-Marqinet
• park urban Durrës, Kodrat Currila-Porto Romano
• park urban Golem
• park urban Plazh-Arapaj
• park urban Shijak-Pjezë
Tabela 4.28 Zonat e mbrojtura natyrore dhe parqet rajonale e urbane
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PM2- Ruajtja dhe menaxhimi i
burimeve ujore mbi dhe nëntokësore
Plani dikton dhe mbështet mbrojtjen e mjedisit
nga ndotjet e mbetjeve të lëngëta e të ngurta
të sistemit urban, si dhe të strukturave
prodhuese industriale, brenda dhe jashtë
zonave urbane.
Zhvillimi i urbanizimit duhet të shoqërohet me
shfrytëzim të kontrolluar dhe të planifikuar të
territorit, ujërave nëntokësore e mbitokësore,
si dhe kontroll të shfrytëzimit të burimeve të
pellgjeve ujëmbledhëse për çdo territor të
administruar nga bashkitë e rajonit.
Shfrytëzimi dhe përpunimi i ujërave duhet të
bazohet në raporte vjetore mbi monitorimin e
ndotjes së tyre, nga bashkitë rajonale dhe nga
ministritë e linjës.

Sistemi ujor
Basenet ujëmbledhëse e ujëmbajtëse që
ndodhen në rajonin metropolitan duhet
të rigjenerohen duke rivënë në funksion
infrastrukturën mbështetëse, si: kanalet
kulluese të vaditjes, sistemet e pompimit të
ujit dhe hidrovorët.
Në mungesë të mundësisë për shfrytëzimin
e këtyre aseteve territoriale në shërbim
të bujqësisë, ato duhet të shndërrohen në
hapësira rekreative në shërbim të interesit
publik, të shoqëruar nga zona buferike për
t’i mbrojtur nga zhvillimi urban. Ministria e
linjës duhet të mundësojë përdorimin e këtyre
aseteve në funksion të shërbimeve të NjQV-ve.
Shndërrimi i dy lumenjve Erzen dhe Ishëm në
potenciale mjedisore të veshura nga korridore
të gjelbra, ndërlidhëse me parqet e rajonit,
kërkon plotësimin e kushteve të mëposhtme:24
1. Ndërtimin e impianteve të menaxhimit të
mbetjeve dhe të infrastrukturës së nevojshme
në secilën nga qendrat urbane shkaktare
të ndotjeve. Për menaxhimin e mbetjeve
rajonale të lëngëta e të ngurta, duhet marrë
në konsideratë shtimi me 6% i popullatës në
qendrat urbane, deri në vitin 2030.

2. Ndërprerjen e derdhjes së të gjithë ujërave
të patrajtuar urbane e industriale në lumenjtë
Ishëm dhe Erzen si dhe kanalizimin e tyre drejt
infrastrukturës përkatëse.
3. Ndërtimin e argjinaturave të lumenjve Ishëm
dhe Erzen dhe rivitalizimi i shtretërve të tyre.
4. Rindërtimin e brezave të gjelbër që
funksionojnë si zona buferike, në brigjet e
lumenjve që do të bëjnë të mundur mbrojtjen
nga gërryerjet e ujit. Brezat e gjelbër buferik
do të ndihmojnë rikrijimin dhe afrimin e
gjallesave të egra si dhe do të mundësojnë
lëvizjen e tyre të papenguar në habitatin
natyror rajon.
5. Ndërtimin e shtigjeve në shërbim të
rekreacionit. Zhvillimi i akseve të lëvizjeve
të biçikletave përgjatë brigjeve dhe brezave
të gjelbër. Shoqërimin me zona të çlodhjes
në mbështetje të ekoturizmit brenda këtyre
territoreve.
6. Krijimin e territoreve të mbrojtura dhe
të menaxhuara për zonat e deltave e
grykëderdhjeve të lumenjve rajonalë.

Uji i pijshëm
Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm ka
shtrirje pothuajse në të gjithë zonën TiranëDurrës. Ka vend për rritjen e kapaciteteve
dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të
sektorit, sidomos për faktin se, për një zhvillim
të qëndrueshëm të rajonit duhet të realizohen
paraprakisht investimet e nevojshme për të
përballuar rritjen e popullsisë së parashikuar
deri në vitin 2030. Është e nevojshme të bëhet
përmirësimi i drejtimit administrativ dhe
menaxherial të sektorit, orientimi i shërbimeve
drejt parimeve të kontrollit dhe të rikuperimit
të plotë të kostove, si dhe njohja, mbrojtja dhe
përdorimi i ujërave nëntokësore.
Bashkitë rajonale duhet të mbrojnë jo vetëm
burimet aktuale ujore, por edhe ato territore
që paraqesin potencial si zona furnizuese
për të ardhmen. Kufizimi i zhvillimit urban në
territoret që mbivendosen me këto burime
duhet të jetë përparësi për NJQV-të.

Marrë nga materiali i SHGJSH, shkurtimore e studimit “Monitorimi i dinamikës së shtratit në lumenjtë e Shqipërisë në
pjesën e mesme dhe të poshtme të rrjedhës dhe propozimi i masave për stabilizimin e gjendjes”, shkurt 2016
24
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Vijat dhe sipërfaqet ujore, si dhe ujërat
nëntokësorë duhet të mbrohen nën një rreze
veprimi jo më pak se 100 m (zona buferike).
Qendrat lokale duhet të shërbehen me ujë
të pijshëm, përmes një sistemi furnizues të
menaxhuar, për trajtimin e cilësisë së ujit të
pijshëm. Objektet e banimit të distancuara nga
qendrat urbane-rurale duhet të pajisen me
puse kolektive ose individuale të certifikuara,
për të garantuar mbrojtjen nga ndotjet dhe
risqet natyrore.

PM3- Infrastruktura e gjelbër
Infrastruktura e gjelbër është një term
i përgjithshëm që përfshin mbrojtjen,
menaxhimin dhe shtimin e burimeve mjedisore
në zonat urbane, peri-urbane dhe ruralenatyrore. Plani synon të identifikoj dhe ofroj
hapësira të gjelbërta funksionale për banorë
dhe ekosistemin. Të ndërlidhura midis tyre
në mënyrë të tillë, që të mund të nxisin krijimin
e një rrjeti të gjelbër rajonal. Duke krijuar
kështu mundësi të reja për menaxhimin dhe
përdorimin e këtyre hapësirave.
Infrastruktura e gjelbër përfshin zona
natyrore dhe hapësira të gjelbra në të dyja
mjediset, urbane dhe rurale-natyrore. Ajo
paraqitet si mjedis natyror fizik, brenda dhe
ndërmjet qendrave urbane, si dhe ndërmjet
qendrave lokale të banimit. Ky rrjet i hapur
infrastrukturor përfshin: parqet, kopshtet,
pyjet, korridoret e gjelbra, lumenjtë, përrenjtë
dhe pemët përgjatë rrugëve etj.
Është e rëndësishme që të identifikohen të
gjitha burimet natyrore e mjedisore dhe më
pas të gjykohen përparësitë e përdorimit
mbi to. Zhvillimi i infrastrukturës së gjelbër
duhet të fokusohet në drejtim të identifikimit,
të zgjerimit dhe të përmirësimit të zonave të
gjelbra ekzistuese, duke siguruar në të njëjtën
kohë lidhjet në rrjet për këto territore.
Zhvillimi i rrjetit të korridoreve të gjelbra është
një çështje komplekse, për shkak se përfshin
problematika të tilla si, pronësia private
mbi tokën, apo vështirësitë e ndërlidhjeve
fizike të territoreve. Rekomandohet fillimisht
që autoritetet lokale të identifikojnë pikat

strategjike të ndërhyrjes brenda territoreve
në pronësi publike apo private dhe më pas të
përmirësojnë lidhjet mes tyre.
Për më tepër, autoritetet vendore duhet të
vendosin në përdorimit mekanizmat që ofron
sistemi i planifikimit të territorit.
Atje ku ekziston mundësia për të krijuar
korridoreve ndërlidhëse, autoritetet e
qeverisjes duhet të ndërhynë duke përdorur
skema, që nxisin përdorimin e këtyre
territoreve si mjedise natyre me funksione
shërbimesh si rekreacion apo ekoturizëm.
Qasje dhe nisma të tilla, kanë si synim
mbrojtjen, rritjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit
natyror duke sjell përfitime në shëndetin e
popullatës së rajonit, si dhe rritje të vlerës
ekonomike, sociale, mjedisore dhe fizike të
hapësirave të gjelbra.

Konteksti dhe funksionet e infrastrukturës së
gjelbër
Në nivel të makro, krijimi dhe zhvillimi i
infrastrukturës së gjelbër adresohen pesë
çështje të rëndësishme për zhvillimin e
qëndrueshëm të territorit, duke u fokusuar te:
1. menaxhimi i burimeve të qëndrueshme,
ku përfshihet përdorimi i kontrolluar dhe i
balancuar i tyre, si dhe kontrolli e monitorimi i
nivelit të ndotjes nga aktiviteti njerëzor;
2. biodiversiteti, e në veçanti rëndësia e lidhjes
së habitateve të ndryshme me peizazhin dhe
gjallesat;
3. rekreacioni, lidhje e zonave natyrore me
rrugët e gjelbra (jo automobilistike) për të
përmirësuar cilësinë e jetesës dhe shëndetit;
4. peizazhi, në kuptimin e mbrojtjes së
trashëgimisë natyrore. Përftimi, shijimi
burimeve natyrore si hapësirat e gjelbra dhe
korridoret natyrore si subjekte të estetikës së
natyrës;
5. zhvillimi rajonal dhe promovimi, në veçanti
në lidhje me çështjet e komuniteteve të
qëndrueshme që kanë të bëjnë me cilësinë e
përgjithshme të mjedisit dhe të jetesës.
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Figura 4.18 Infrastruktura e gjelbër dhe gri

Rezervat natyrore në rajon (ekzistuese dhe të propozuara)
Lumenjtë

Ishëm dhe Erzen

Korridoret ekologjike

Ishëm dhe Erzen + (nëndegët)

Zonat e mbrojtura
natyrore

rezervati i Rrushkullit (Hamallaj)
zonat Emerald (Hamallaj - Kepi i Rodonit)
Kepi i Rodonit - Patok, Fushë Kuqe, Ishëm
parku kombëtar Dajt

Zonat e gjelbra të
propozuara

parku rajonal Ndroq - Kepi i Rodonit
parku urban Currila - Porto Romano
zona ligatinore Bisht Pallë - delta e Lumit Erzen”
kurora e gjelbër e pyllit rezervati Rrushkull - Fushë Drac
kanalet vaditëse të tokave bujqësore (Durrës - Tiranë)

Basenet ujore
(liqenet dhe
rezervuarët)

rezervuarët për përdorim në bujqësi
rezervuarët për përdorim në rekreacion pranë qendrave urbane
(shembull liqeni i Kasharit/projekt pilot)
Tabela 4.29 Rezervat natyrore rajonale
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Kalimi gradual dhe vazhdimësia e
infrastrukturës së gjelbër duhet të zhvillohet
nga “zonat e gjelbra” te “zonat gri” të
betonizuara të qendrave urbane.
Integrimi i kësaj infrastrukture në zonat gri do
të lejojë të zhvillohen hapësirat e munguara të
gjelbra në qendrat urbane.
Bashkitë sugjerohet të përdorin hapësirat e
pashfrytëzuara urbane për këtë qëllim. Duke
krijuar hapësira të gjelbra në shërbim të
mjedisit dhe ekosistemit, që do të shërbejnë
për të ulur kostot e infrastrukturës në rrjetin
e kanalizimeve. Këto mjedise do të shërb
 ejnë
për të mbrojtur territorin nga përmbytjet si
dhe për të përmirësuar kushtet e përballjes
me ndryshimet klimaterike.
Kopshtet suburbane, hapësirat rezidenciale
dhe parkimet e automjeteve duhet të vihen në
dispozicion të zhvillimit të kësaj infrastrukture,
duke krijuar rrjetin e nevojshëm për të sjellë
ekosistemin natyror brenda qendrave urbane.

Fokusi i shtuar duhet drejtuar kundrejt
zonave informale të ndërtuara në ish-tokat
bujqësore, si dhe pranë shtretërve të lumenjve,
zonave të rrëshqitjeve natyrore dhe zonave të
evidentuara si zona rreziku pranë digave apo
zonave tektonike. Evidentimi i banesave me
risk të lartë duhet të shoqërohet me mundësi
shpërngulje dhe rialokimi në territore të
sigurta, duke mundësuar kreditime të buta apo
skema partneriteti.
Zonat me risk të shtuar:
Përmbytjet
Rrezik i shtuar nga prezenca e Digave të
baseneve ujëmbajtës:

Gjepalaj, Xhafzotaj, Sukth, Katund i Ri, zona
bregdetare, Breg Shkozë, Bubq, Gramëz

Zona rrëshqitjeje

PM4- Menaxhimi i rrezikut nga
fatkeqësitë natyrore
Ndërgjegjësimi i banorëve mbi emergjencat
natyrore, në kushtet e ndryshimeve klimatike
merr një zë të veçantë në administrimin e
territoreve nga njësitë vendore. Informimi
duhet të shoqërohet me hartat që ilustrojnë
zonat e përmbytjeve si dhe zonat e rrëshqitjeve
të tokës, apo rreziqeve të tjera. Informimi i
banorëve mbi masat që duhen ndërmarrë në
orët e para është i domosdoshëm. Si fokus
i shtuar këshillimi i përvitshëm, duhet të
ndërmerret në shkolla dhe në zonat rurale,
ku jetesa është më e ndërlidhur me natyrën
dhe investimet publike mund të mos jenë në
kushtet optimale e të nevojshme.

Zona me prezencë të shtuar sizmologjike:
Kryezi, Vrap, Dorëz, Baldushk, Kuratën,
Shkretë, Cudhi-Zall

Tabela 4.30 Zonat e rrezikuara

Emergjencat civile në nivel kombëtar dhe
lokal për mbrojtjen e popullatës duhet të
administrojnë dhe të menaxhojnë territoret
nën një buxhet të veçantë financiar për rreziqet
natyrore me fokus zhvendosjen e banorëve
nga zonat e riskut. Në terma afatmesëm dhe
afatgjatë, buxheti i veçantë financiar duhet
të sigurojë dhe ndërtimin e infrastrukturës
për banesa sociale, për të përballur rastet e
rreziqeve natyrore.
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PM5- Menaxhimi i mbetjeve rajonale
Plani i menaxhimit të integruar të mbetjeve
rajonale i mbështetur në strategjinë dhe
programet kombëtare duhet të nxisë opsione,
të cilat ndikojnë pozitivisht në mjedis dhe për
këtë duhet marrë në konsideratë hierarkia
e menaxhimit të integruar të mbetjeve që
konsiston në:
- parandalimin e gjenerimit të mbetjeve;
- përgatitjen për ripërdorim;
- riciklimin;
- rikuperime të tjera;
- asgjësimin.
Plani i menaxhimit të integruar të mbetjeve
rajonale duhet gjithashtu të përcaktojë një
rregullore për kontrollin e menaxhimit të
rrymave specifike të mbetjeve që gjenerohen
në territorin e tij, si dhe për grumbullimin,
transportin, rikuperimin, asgjësimin e
mbetjeve, mbikëqyrjen e operacioneve dhe
kujdesin për vendet e asgjësimit.
Plani i menaxhimit të mbetjeve rajonale duhet
të përmbajë:
• menaxhimin e mbetjeve urbane rajonale;
• menaxhimin e mbetjeve industriale rajonale.
Përpunimi i integruar i mbetjeve, i cili
ndërmerret nga ministritë e linjës, qarqet dhe
NJQV- të duhet të konsistojë në:
• reduktim - ripërdorim - riciklim;
• mbledhje dhe përpunim të mbetjeve
organike;
• mbledhje, magazinim dhe menaxhim të
mbetjeve në stabilimentet e landfilleve.
Ekzistojnë disa mundësi zhvillimi për
depozitimin e mbetjeve të ngurta urbane për
Tiranën, Durrësin, Kamzën, Shijakun, Vorën,
duke u bazuar te:
- nevoja urgjente për hartimin e planeve në
nivel rajonal dhe lokal për menaxhimin e
mbetjeve në terma afatshkurtër, afatmesëm
dhe afatgjatë;
- fushata të herëpashershme dhe të
njëpasnjëshme ndërgjegjësimi, edukimi dhe
sensibilizimi mbi pasojat dhe ndikimet që
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sjellin mbetjet në shëndet dhe mjedis;
- diferencimi që në burim i mbetjeve në dy, tre,
katër apo më shumë rryma;
- përfshirja dhe mundësitë e nxitjes së
diferencimit në burim, reduktim-ripërdorimriciklim nga konsumatorët;
- krijimi i zonave të dekompozimit të mbetjeve
organike në çdo zonë rurale për krijuar lëndë
të parë për industrinë bujqësore për një
ekonomi ciklike;
- mbyllja e venddepozitimeve që janë
jashtë standardeve të kërkuara nga BE dhe
rehabilitimi i tyre;
- krijimi i skemave rajonale mbi menaxhimin e
mbetjeve e ngurta për bashkitë e rajonit.
Nga sa më sipër lindin disa projekte parësore:
- rajonalizimi i landfilleve, sikurse dikton edhe
plani kombëtar;
- mundësia e venddepozitimeve të
ndërmjetme;
- mundësia e ngritjes së landfillit për
grumbullimin e mbetjeve industriale.
Gjithashtu, duhet marrë në konsideratë
ritrajtimi/rivitalizimi i landfilleve ekzistuese,
ngritja e landfilleve të reja, ndërtimi i pikave
stacionare për grumbullimin e mbetjeve,
diferencimi i mbetjeve në burim ose
diferencimi i tyre në vend-depozitim, para
depozitimit ku një pjesë e tyre shkon për
riciklim.
Një tablo më konkrete mbi landfillet dhe
menaxhimin e mbetjeve do të zhvillohet nga
ministritë e linjës nëpërmjet:
- Masterplanit Kombëtar të Menaxhimit të
Mbetjeve.
- Planit Kombëtar të Menaxhimit të Integruar
të Mbetjeve.
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PM6- Ndryshimet klimatike
Masat zbutëse dhe adaptuese ndaj
ndryshimeve klimatike
Ky plan dhe arritja e qëllimeve të tij në
ndërthurje me zhvillimin e qëndrueshëm
nuk mund të jetësohen pa një qasje integrale
të pikëpamjeve globale dhe evropiane ndaj
ndikimeve të klimës. Raporti i 5-të25 i vlerësimit
të Panelit Ndërqeveritar mbi ndryshimet
klimatike thekson se paralajmërimi i sistemit
klimatik nuk ka ekuivok dhe që prej viteve ‘50,
shumë prej ndryshimeve të vëna re janë të
paprecedenta në dekadat përpara fillimit të
mijëvjeçarit të ri.
Për Shqipërinë, megjithëse të dhënat historike
janë të kufizuara, sipas Komunikimit të Dytë
kombëtar26 vihet re një rritje e temperaturave,
si dhe një ndryshim i frekuencës dhe i sasisë
së reshjeve përgjatë gjithë vitit. Bazuar në
projeksionet e këtij raporti për vitin 2050, në
stinën e verës priten temperatura 2.4 - 3.1
gradë më të larta se mesatarja aktuale.
Gjithashtu, të dhënat e viteve të fundit na
kanë treguar se Shqipëria ka filluar të ndiejë
efektet dhe ndikimin e përmbytjeve thuajse
të përvitshme, qofshin këto përmbytje me
periudhë shumë të shpeshtë rikthimi (Shkodër
2013, Fier, Lushnjë, Tiranë 2015), ashtu edhe
përmbytje me probabilitet ndodhjeje 1/1000
vite (Shkodër 2010).
Parimi bazë i këtyre politikave është të
mbështesë zvogëlimin e emetimeve të karbonit
në të ardhmen, të marrë në konsideratë
rrezikun nga përmbytjet, erozionet dhe
ndryshimin e vijës bregdetare, të inkurajojë
ripërdorimin e burimeve ekzistuese si dhe
përdorimin e burimeve të rinovueshme.
Në nivel makro:
1. Aplikimi i koncepteve dhe i metodave
për drejtimin e planifikimit hapësinor krah
politikave përshtatëse dhe zbutëse mbi klimën
dhe ndryshimet klimaterike. Për shembull:
planifikimi dhe krijimi i korridoreve të gjelbra
si dhe qendrat e gjelbra shumëfunksionale.
25
26

2. Forcimi institucional dhe organizativ i
strukturave qeverisëse, në mënyrë që të
sigurohet ndërlidhja ndërmjet autoriteteve
planifikuese dhe organeve të tjera
ndërsektoriale, që luajnë rol në përshtatjen
ndaj ndryshimeve klimatike.
3. Ndërtimi i një kornize gjithëpërfshirëse
të legjislacionit dhe i rregulloreve përkatëse
që sigurojnë integrimin e elementeve të
përshtatjes dhe zbutjes në planifikimin
hapësinor. Për shembull: rritje ekonomike
inteligjente dhe e gjelbër.
4. Rritja e kapaciteteve (njerëzore dhe
financiare) në dispozicion të autoriteteve
planifikuese për zhvillimin dhe zbatimin e
reagimeve përkundrejt ndikimeve të klimës.
5. Rritja e ndërgjegjësimit të politikëbërësve
dhe e vendimmarrësve mbi ndikimet e
ndryshimeve klimatike dhe rëndësia e
adresimit të këtyre ndikimeve përmes masave
konkrete zbutëse dhe përshtatëse që në
procesin planifikues. P.sh. për zhvillimin e
portit të Porto Romanos, ku kërkohet një
analizë e ndjeshmërisë së infrastrukturës ndaj
fenomenit të rritjes së nivelit të detit, si dhe
propozime për arritjen e elasticitetit të kësaj
infrastrukture ndaj kësaj rritje të pritshme të
nivelit të detit.
6. Forcimi i njohurive, i aftësive dhe i
kapaciteteve teknike në lidhje me përshtatjen e
infrastrukturës ndaj efekteve të ndryshimeve të
klimës përmes udhëzimit, edukimit, trajnimit
dhe shkëmbimit të përvojave më të mira.
Në nivel lokal:
1. Gjatë planifikimit të çdo ndërtimi të ri
apo zgjerimi të strukturave ekzistuese
duhet të kryhet një analizë ndjeshmërie e
infrastrukturës së parashikuar në kushtet
ekstreme të motit. Bazuar në rezultatet e saj
duhet të përgatitet një plan masash për të
reduktuar në mënyrë të përhershme pasojat e
këtyre fenomeneve.

http://unfccc.int/science/workstreams/cooperation_with_the_ipcc/items/8732.php
http://unfccc.int/resource/docs/natc/albnc2.pdf

164

2. Zbatimi i masave për të reduktuar
ndjeshmërinë e infrastrukturës ndaj
kushteve ekstreme të motit duhet të bëhet
detyrë qendrore e menaxhimit të çdo
lloj infrastrukture. Qëllimi i zbatimit të
këtyre masave duhet të bazohet sidomos
në reduktimin e dëmit të shkaktuar për
përdoruesit e infrastrukturës së ndjeshme
ndaj motit, nëse ata nuk mund ta përdorin atë.
3. Përcaktimi i qartë i udhëzimeve për
metodologjinë, procedurat dhe realizimin
e mbledhjes së informacionit mbi kushtet
ekstreme të motit, si dhe për planifikimin
dhe zbatimin e masave për të reduktuar
ndjeshmërinë e infrastrukturës së parashikuar
ndaj kushteve ekstreme të motit.

10. Krijimi dhe lënia e hapësirës së nevojshme
për lumenjtë, me qëllim shmangien e
përmbytjeve.
11. Përshtatja e ndërtesave që rrezikojnë nga
përmbytjet.
12. Zhvendosja e popullsisë që ka ndërtuar në
zona të rrezikut.
13. Hartimi i planeve për përshtatjen e qyteteve
ndaj ndryshimeve klimatike27.

4. Informimi i publikut, edukimi dhe
ndërgjegjësimi për ndryshimet klimatike
dhe efektet që lidhen me këtë sektor.
Ndërgjegjësimi i banorëve mbi ndryshimet
klimatike merr një zë të veçantë në
administrimin e territoreve nga njësitë
vendore. Informimi që duhet bërë nga
bashkitë, duhet të shoqërohet me përgatitjen e
hartave që tregojnë zonat e rreziqeve natyrore.
5. Rehabilitimi, zgjerimi dhe krijimi i
infrastrukturave për furnizimin me ujë, duke
përfshirë skenarët e ndryshimeve klimatike
në këtë sektor. Menaxhimi i kërkesës për ujë
përmes ripërdorimit, sigurimit të rezervave
ujore të reja, ujit të shiut, shkripëzimit etj.
6. Përmirësimi i efikasitetit të ujit, të
infrastrukturës ujitëse, të varieteteve të
bimëve, sistemi i kullimit, plehërimit si dhe
ruajtja e lagështisë së tokës etj.
7. Ndërtimi dhe mbrojtja nga përmbytjet, duke
ngritur nivelet e shtretërve të lumenjve dhe të
pritave detare.
8. Menaxhimi i erozionit detar dhe lumor.
9. Monitorimi i vijës bregdetare dhe i sasisë së
sendimenteve që vijnë nga lumenjtë.
Shënim: Për më tepër masa adaptuese dhe zbutëse ndaj ndryshimeve klimatike shih raportin e Komunikimit të III
Kombëtar për ndryshimet klimatike si dhe Planin Kombëtar të Përshtatjes.
http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/application/pdf/albania_nc3_13_october_2016.pdf
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/albania-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement/
http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Projekte/Projekti_Adaptimi_ndaj_Ndryshimeve_Klimatike_ne_Ballkanin_Perendimor.pdf
http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Projekte/Permbledhje_projektesh.pdf
27
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PM7- Monitorimi i cilësisë së mjedisit
Monitorimi i ajrit
Monitorimi i vazhdueshëm i cilësisë së ajrit në
qendrat urbane, bëhet duke matur treguesit
kryesorë të cilësisë së ajrit në stacione të
përzgjedhura, përkatësisht në Tiranë dhe në
Durrës. Masat e mundshme, të cilat do të
ndihmojnë në përmirësimin e standardeve të
cilësisë së ajrit në këto qarqe, mund të jenë:
ulja e numrit të makinave nëpërmjet nxitjes
së përdorimit të transportit publik përkundrejt
atij privat; përmirësimi i transportit publik;
menaxhimi i rrjetit rrugor; promovimi i
teknologjive të pastra të automjeteve; nxitja
e çiklizmit; rritja e sipërfaqeve të gjelbra;
përmirësimi i cilësisë së lëndëve djegëse etj.
Ndotësit e krijuar nga trafiku përfshijnë
hidrokarburet, oksidet e azotit, lëndën e
grimcuar dhe monoksidin e karbonit.
Monitorimi i tokës
Duhet të bëhet konsolidimi i sipërfaqeve të
kërcënuara nga erozioni (pyllëzimi, brezat e
erës, prita të vogla etj.). Mënyrat e punimit
të tokës nuk duhet të favorizojnë erozionin
ose rrjedhën e ujit (punimi në drejtim tërthor,
punim minimal). Duhet të bëhen ndërhyrje
topografike (ndërtimi i tarracave dhe i mureve
mbajtëse) dhe duhet të merren masa për
veshjen e përrenjve dhe shtratit të rrjedhës.
Duhet bërë modifikimi i profilit të tyre,
modifikimi i prurjeve të rrjedhës, ndërtime për
të bërë shpërndarje të rrjedhës në drejtime të
ndryshme, duke ulur forcën e saj.
Monitorimi i ujërave
Duhet të vazhdojë monitorimi i ujërave në
basenet e akuiferet e monitoruara në të gjithë
elementet e monitorimit në përputhje me ligjet
dhe rregulloren e monitorimit të tyre.
Rekomandohet të kryhen shpime për
plotësimin dhe dendësimin e rrjetit të
monitorimit hidrodinamik. Këto shpime të reja
duhet të kryhen në vende të sigurta, për të
plotësuar nevojat në të ardhmen për zhvillimin
e mëtejshëm të rajonit.
Rekomandojmë zbatimin e zonave të
rreptësisë dhe të mbrojtjes sanitare rreth
shpimeve të shfrytëzimit për mbrojtjen e
ujërave nëntokësorë nga ndotjet sipërfaqësore.
Rekomandojmë që organet kompetente të
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ushtrojnë autoritetin e tyre për mbrojtjen e
ujërave nëntokësorë nga ndotjet masive të
mundshme apo lokale që janë takuar gjatë
monitorimit.

Monitorimi i biodiversitetit
Kërcënimet kryesore ndaj biodiversitetit janë
ndryshimet klimatike të shkaktuara nga
njeriu, zhvillimi industrial, urbanizimi, gjuetia
e paligjshme, peshkimi, erozioni i tokës,
energjia, minierat, transporti dhe turizmi.
Mbrojtja e biodiversitetit mund të arrihet vetëm
duke pranuar e duke respektuar objektivat
dhe parimet e ruajtjes dhe ato të rritjes së
zhvillimit të qëndrueshëm, në sektorë që
lidhen me biodiversitetin.
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167

5

Projektet
Strategjike

Përmbajtja
170 PS1. Zhvillimi ekonomik
182 PS2. Zhvillimi urban
188 PS3. Zhvillimi rural
198 PS4. Zhvillimi i transportit dhe infrastrukturës
208 PS5. Zhvillimi mjedisor

PS1. Zhvillimi ekonomik
Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

Periudha
e zbatimit

PE2- Rrjeti i dijes dhe
inovacionit rajonal

Ndërtimi i strategjisë
rajonale të punësimit
dhe specializimit.

Akses në forcë punëtore të
kualifikuar (tërheqje e njerëzve dhe
talenteve të rinj); qendra mësimore
rajonale ose kombëtare me fokus
zhvillimin e dijes mbi prioritetet e
zhvillimit rajonal, krijimi i “rrjetit të
dijes”, të kualifikimit e çertifikimit
të njëpasnjëshëm; platforma për
zhvillimin ekonomik të
harmonizuara për bashkëpunimin
ndërmjet NVM-ve rajonale dhe
universiteteve.

2017-2019

Aftësim dhe arsimim i
specializuar.
Vorë, Shijak, Kamëz,
Tiranë, Durrës

PE2- Rrjeti i dijes dhe
inovacionit rajonal

Ndërtimi i strategjisë së
inovacionit rajonal.
Vorë, Shijak, Kamëz,
Tiranë, Durrës

PE2- Rrjeti i dijes dhe
inovacionit rajonal

Ndërtimi i rrjetit të
qendrave kërkimore dhe
parqeve teknologjike.
2 tekno-pole në Tiranë
dhe Durrës
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Ndërthurja në një paketë për
2017-2019
inovacionin e të gjithë aktorëve
zhvillues të të gjitha fushave
prioritare rajonale; kërkim dhe
zhvillim,sipërmarrës dhe NVM-të,
universitetet dhe institutet; akses
në rrjetet globale dhe investime për
kërkim dhe zhvillim (R&D).

Ngritja e një strukture operuese me 2017-2025
bord drejtues rajonal, që nxit dhe
standardizon punën e qendrave
kërkimore; zhvillimi i lidhjeve për
inovacion në produkte dhe
platforma me funksione dhe
përgjegjësi të qarta midis NVM-ve,
universiteteve, sipërmarrësve,
qendrave kërkimore dhe
administratës publike.

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Arsimit dhe
Sportit;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Akademia e Shkencave;
Qendrat për Kërkim dhe
Zhvillim;
Dhomat e Tregtisë dhe
të Industrisë;
Bizneset rajonale;
Universitetet.

Qeveria qendrore;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 75%;
Bashkitë 25%.

Investime publike

Përmirësimi i nivelit të dijes
rajonale, për mundësi të
shtuara në punësim të
specializuar.
Krijimi i më shumë mundësive
për bizneset, rritja e
konkurrencës dhe e mundësisë për inovacion, krijimi i
produkteve finale të lidhura me
sistemin global të vlerës. Më
shumë mirëqenie në të gjithë
rajonin.

Bashkimi Evropian;
Ministria e Arsimit dhe
Sportit;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Qendrat për Kërkim dhe
Zhvillim;
Bizneset rajonale.

Qeveria qendrore;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 75%;
Bashkitë 25%.

Investime publike

Përmirësimi i nivelit të dijes
rajonale, për mundësi të
shtuara në punësim të
specializuar.
Krijimi i më shumë mundësive
për bizneset, krijimi i
produkteve finale të lidhura me
sistemin global të vlerës. Më
shumë mirëqenie në të gjithë
rajonin.

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Arsimit dhe
Sportit;
Bordi rajonal i NVM-ve
dhe sipërmarrjes;
Bashkitë rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë;
Universitetet;
Qendrat për Kërkim dhe
Zhvillim;
Bizneset rajonale.

Qeveria qendrore 30%;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 20%;
Bashkitë rajonale 20%;
Bordi dhe Fondi Rajonal
i Sipërmarrjes dhe
NVM-ve 30%.

Investime Publike

Përmirësimi i mjedisit të
konkurrencës rajonale, krijimi
i kushteve të qarta për
tërheqjen e IHD-ve dhe
talenteve të reja.
Krijimi i kategorive të reja të
punësimit rajonal.

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

171

Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PE3- Zhvillimi i
NVM-ve dhe
sipërmarrjes

Platformë identifikimi,
ndërveprimi dhe
monitorimi i grupimeve
tipologjike sipas
kategorive të popullatës
së NVM-ve në bashkitë:
Vorë, Shijak, Kamëz,
Tiranë, Durrës, Krujë,
Kavajë, Elbasan.

Ndërtimi i hartës së NVM-ve dhe
2016-2018
ndërtimi i strategjive të
mbështetjes në bazë të profileve
dhe portofolëve të tyre (Gazelat,
Kampionët e fshehur, Feniksat).
Identifikimi i pikave të forta të
zhvillimit ekonomik bazuar në
ndërveprimin e NVM-ve sipas
tipologjive.
Ndërtimi i platformës elektronike
për ndërveprim të përhershëm në
bazë të tipologjive dhe ndërveprimit
të tyre.

PE3- Zhvillimi i
NVM-ve dhe
sipërmarrjes

Ndërtimi i zyrave në çdo
bashki me shërbime
online/me një ndalesë.
(E-business suport)
Vorë, Shijak, Kamëz,
Tiranë, Durrës.

Mbështetje në shërbime digjitale të
ndërlidhura online për lehtësim
proçedurash për bizneset në
formatin “One Stop Shop”.
Informim dhe shërbim për
mbështetje të zhvillimit ekonomik
si dhe të mundësive të partneritetit
në zinxhirin global për bizneset e
rajonit. Orientim dhe informim i
investitorëve për mundësitë e
investimit në zonat e zhvillimit
ekonomik të përcaktuara në
PPV-të e bashkive përkatëse.

PE4- Inkubatorët
dhe klasterat
rajonalë

Ndërtimi i inkubatorëve
të mbështetjes së
biznesit dhe
sipërmarrjes.

Ndërtimi i 4 tipologjive të
2017-2019
inkubatorëve në mbështetje të
sipërmarrjes. Krijimi i hapësirave të
nevojshme në partneritete
publike-private. Shfrytëzimi i
aseteve fizike shtetëtore, me qera
të ulët ose me taksim të diferencuar për zhvilluesit.
Shfrytëzimi i aseteve territoriale
dhe përcaktimi i funksioneve mikse
të këtyre strukturave, pranë zonave
të biznesit, zonave të universiteteve
apo instituteve të kërkimit.
Ndërthurja e tyre me institucione
dhe zona të tjera shërbimesh.

Durrës (inkubator i
përgjithshëm dhe
logjistikë);
Tiranë (inkubator
inovacioni të biznesit
dhe industrive kreative);
Shijak (agro-inkubator);
Kamëz (inkubatorsektorial).
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Periudha
e zbatimit

2017-2019

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Biznesi rajonal;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Bordi për Zhvillimin e
Rajoneve;
Bashkitë:
Vorë, Shijak, Kamëz,
Tiranë, Durrës, Krujë,
Kavajë, Elbasan.

Qeveria qendrore
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 70%;
Bashkitë në studim
30%.

Investime Publike

Mundësi të shtuara për t’iu
përgjigjur më mirë me
shërbime këtyre strukturave si
dhe mundësi për të analizuar
klasterat gjeografik rajonal.
Ofrimi i paketave të
diferencuara të ndihmave në
bazë të nevojave konkrete për
shërbime mbështetëse.

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Financave;
Ministria e Inovacionit
dhe Administatës
Publike;
Dhomat e Tregtisë dhe
të Industrisë;
Bizneset rajonale;
Bashkitë:
Vorë, Durrës, Shijak,
Kamëz, Tiranë.

Qeveria qendrore;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 30%;
Bashkitë 70%.

Investime Publike

Përmirësimi i klimës së
biznesit, efikasitet dhe
zvogëlim i riskut të
burokracisë dhe të
korrupsionit, falë shërbimeve
të unifikuara. Ndërveprim
efikas mbi gjendjen e NVM-ve
rajonale.

Bashkitë rajonale;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Arsimit dhe
Sportit;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Inovacionit
dhe Administatës
Publike;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë;
Bizneset rajonale;
Institutet e KërkimZhvillimit;
Kërkuesit e lirë.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 20%;
Bashkitë 20%;
Bizneset private 60%.

Investime Publike

Zhvillimi i bizneseve/
sipërmarrjeve inovative, me
burime njerëzore të
specializuara dhe me shkollim
të nivelit të tretë dhe të katërt.
Krijimi i mundësive të
ndërlidhjes në rrjetin global.
Krijimi i bizneseve të
strukturuar që mund të
përballen me konkurrencën
globale.
Krijimi i kushteve për
përhapjen e inovacionit në
rajon nëpërmjet sipërmarrësve
të rinj dhe NVM-ve rajonale.

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

Periudha
e zbatimit

PE5- Zhvillimi
ekonomik territorial

Rivitalizimi i polit
ekonomik RashbullShkozet, zonë
ekonomike, me fokus
zhvillimi në logjistikë,
shërbime dhe industri të
lehtë.

Krijimi i hapësirave të
përshtatshme në mbështetje të
biznesit, të logjistikës dhe të
industrisë së lehtë të prodhimit.
Mbështetje me akses të shpejtë,
energji të sigurt, infrastrukturë,
transport publik dhe qendër
shërbimesh për veprime financiare
dhe ligjore.

2017-2020

PE5- Zhvillimi
ekonomik territorial

Rivitalizim i hapësirës
portuale Durrës, krijimi
i zonimeve në shërbim
të turizmit dhe të qytetit.

Krijimi i hapësirave të përcaktuara 2017-2020
të stacioneve për: tragete/kroçera/
kargo/flota peshkimi/jahte dhe
shërbime restaurimi për flotën e
peshkimit dhe jahteve.
Krijimi i zonave të hapura portuale
për jahtet dhe kroçerat.
Lidhje dhe qasje të pakufizuar me
qytetin, ndërthurje dhe akses i lirë
me zonën e markës së peshkimit.
Krijimi i aksesit të drejtpërdrejtë të
turistëve të kroçerave pa ndalesa
kufitare, me restorantet, hotelet
dhe qendrat e qytetit. Ndërthurje e
rivitalizimit të portit me rivitalizimin
e ballinës ujore të pedonales si dhe
me rivitalizimin e fasadave të
godinave në këtë hapësirë.

PE5- Zhvillimi
ekonomik territorial

Krijimi i polit ekonomik
të industrive kreative,
ndërthurje funksionesh
dhe shërbime biznesi
me fokus në industrinë
e modës, tekstilit,
imazhit, medias dhe
arteve.
Ndërthurje funksionesh
të institucioneve të dijes,
kulturës dhe biznesit.
Klaster lokal industrie
kreative:
“Kinostudio”, Bashkia
Tiranë.

Krijimi i polit të industrive krijuese, 2018-2021
nxitja e aglomerimeve të këtyre
tipologjive biznesesh. Mbështetje
me infrastrukturë, zona të gjelbra
dhe hapësira rekreacioni.
Hapësira eventesh në qendra
kulturore për trajnime pranë
institucioneve publike. Lidhje me
projektet e inkubatorëve të
industrive kreative.
Mbështetje me infrastrukturë fizike
mbi dhe nëntokësore si dhe me
infrastrukturë digjitale e
telekomunikimi.
Krijimi i aksesit të shpejtë me linjat
e transportit publik, si dhe me akset
rrugore strategjike të qytetit.
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Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Bashkitë që preken nga
këto zhvillime;
Bizneset rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë.

Bashkitë Rajonale;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 70%;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2- 30%.

Investime Publike

Efikasitet më i lartë në
shkëmbim të mallrave. Krijim i
mundësive të reja të
bashkëpunimit të bizneseve
për produkte të reja. Punësim i
shtuar rajonal.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkia Durrës;
Bizneset rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë.

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2- 40%;

Investime Publike

Shërbime cilësore dhe rritje e
vëllimeve përpunuese falë
diversifikimit të funksioneve të
shërbimit portual.
Rritja e të ardhurave financiare
për bizneset lokale dhe
bashkinë Durrës.
Përmirësim i kushteve të
jetesës për banorët e qendrës
urbane.

Bashkia Tiranë;
Akademia/Universitetet;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Inovacionit
dhe Administatës
Publike;
Bizneset rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë.

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe Sipërmarrjes;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2- 20%;

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Bashkia Durrës 20%;
Biznesi 40%.

Bashkia 30%;
Donatorë 10%;

Investime Publike
Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Diversifikimi i portofolit të
shërbimeve në industrinë
krijuese, nxjerrja e produkteve
për tregun global.
Krijimi i klimës së besimit dhe
të bashkëpunimit në biznese.
Mundësi për tërheqjen e
IHD-ve.
Mundësi për tërheqjen e selive
të zyrave globale.

Biznesi 40%.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PE5- Zhvillimi
ekonomik territorial

Rizhvillimi i portit të
“Porto Romanos”;
Krijimi i portit energjetik
dhe lëndëve të para të
“Porto Romanos”,
Bashkia Durrës.

Krijimi i strukturave të reja portuale 2018-2025
në mbështetje të industrisë së
lëndëve të para dhe logjistikës, të
mbështetura nga linja hekurudhore
për lëvizjen e mallrave, lëndëve të
para dhe aksesit në transport
publik. Mbështetje me
infrastrukturë fizike e digjitale, mbi
dhe nëntokësore. Krijimi i zonave
tampon (buffer) për të shmangur
problemet mjedisore në zonat e
grykëderdhjeve të lumenjve.

PE5- Zhvillimi
ekonomik territorial

Zhvillimi i polit për
inovacion: Aeroporti
“Nënë Tereza”, Rinas.
Bashkitë:
Vorë, Tiranë, Krujë.
Zonë ekonomike në
mbështetje të
inovacionit dhe biznesit
elitar.

Krijimi i polit të shërbimeve për
biznesin elitar, qendra kërkimore
për inovacion, të mbështetur nga
qendra panairesh; hoteleri për
“Business class”; mundësi për
stadium olimpik-kombëtar;
struktura për “show-room” elitare.

Rivitalizimi i polit
ekonomik:
“Kombinat” – Vaqarr,
Tiranë.
Rigjenerimi i ish-zonës
industriale të kombinatit
të tekstileve me
funksione të përziera.

Rindërtimi i hapësirave me
funksione mikse në godinat e
ish-Kombinatit të Tekstileve, në
mbështetje të industrisë së
fasonerisë, modës, tekstilit,
sipërmarrjes kreative dhe dizajnit.
Krijimi i hapësirave për qiramarrje
me kosto të ulët në këto struktura
që mbështesin bizneset e reja.
Lidhje e shpejtë me transportin
publik. Rivitalizimi i blloqeve të
banimit në zonën urbane, me fokus
nxitjen e funksioneve mikse në
polin ekonomik.

PE5- Zhvillimi
ekonomik territorial
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Periudha
e zbatimit

2018-2022

Fuqizim i lidhjes rrugore e
hekurudhore me qendrat urbane
Tiranë, Durrës nëpermjet
stacioneve multimodale.
Zhvillimi i hapësirave mbështetëse
në shërbim të rekreacionit e
shlodhjes në natyrë dhe lidhje me
shtigjet e biçikletave rajonale.
Rivitalizim i hapësirave dhe
strukturave të ish minierës së
Valiasit.
2018-2022

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Bashkitë e rajonit;
Bizneset rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë.

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 20%;

Investime Publike

Efikasitet më i lartë në
shërbime dhe magazinim.
Vlerë e shtuar rajonale në
qarkullim mallrash (ton/vit).
Cilësi më e lartë jetese në
qytet, shtim i të ardhurave falë
diversifikimit të nyjeve
portuale.

Bashkia Tiranë;
Bashkia Vorë;
Bashkia Krujë;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Bordi dhe Fondi për
Zhvillimin e Rajoneve;
Bizneset rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë.

Bashkia Tiranë 20%;
Bashkia Vorë 10%;
Bashkia Krujë 10%;
Sipërmarrësit Privat
60%.

Investime Publike

Bashkia Tiranë;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Eko- nomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria për Inovacionin
dhe Administatën
Publike;
Bizneset rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 30%;
Bashkia Tiranë 30%;
Sipërmarrësit Privat
40%.

Investime Publike

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Bashkia Durrës 20%;
Sipërmarrësit Privat
60%.

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Zhvillimi i zonave mbështetëse
të biznesit elitar dhe të
ekonomisë së bazuar në
inovacion.
Përmirësimi i klimës së
biznesit dhe i mundësive të
turizmit të shërbimit.
Shmangie e trafikut
jashtëqytetës nga qendrat
urbane.
Krijimi i një klime të
larmishme në shërbime
mbështetëse për bizneset
elitare.
Krijimi i mundësive për klaster
biznesesh me fokus
inovacionin.

Përmirësimi i klimës së
punësimit rajonal.
Nxitje e sipërmarrjeve të reja
me fokus prodhimin e
produkteve në industritë
krijuese.
Zhvillim policentrik i qytetit me
shërbime mikse, që nxisin
përdorimin e transportit
publik.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PE5- Zhvillimi
ekonomik territorial

Rivitalizimi i korridorit
ekonomik:
Kamëz-Nikël.
Zonë ekonomike, me
fokus zhvillimi në
shërbime, industri të
lehtë, logjistikë dhe
industri mobiljesh.

Krijimi i hapësirave mbështetëse
2018-2022
për bizneset e industrisë së lehtë
dhe prodhimit të mobiljeve.
Mbështetje me zyra shërbimesh të
biznesit, zona logjistike, energji dhe
stacione të transportit publik.
Krijimi dhe suporti i zonave të
punësimit në fasoneri, në asete
publike me qera të ulët, pranë
akseve të transportit publik.
Zhvillimi i inkubatorit me fokus
industritë e mobiljeve për gjysmëprodukte dhe produkte finale.

PE5- Zhvillimi
ekonomik territorial

Pol zhvillimi ekonomik:
Spitallë-“Porto
Romano”, bashkia
Durrës.
Zonë ekonomike, me
fokus zhvillimi në
shërbime, teknologji,
industri të lehtë dhe
logjistikë.

Fuqizim i polit të Spitallës me zonë 2018-2023
shërbimesh në industri të lehtë e
logjistikë. Mbështetje me energji,
infrastrukturë nëntokësore, zona
buferike për rrjetet e gazifikimit,
telekomunikacionit dhe rrjetit
hekurudhor për lëvizjen e mallrave.
Akses i shpejtë dhe efiçent, me
stacionin multimodal, portet dhe
qendrat logjistike rajonale. Zhvillim
i infrastrukturave mbështetëse për
menaxhimin e zonave që përmbyten
pranë këtij aksi.

PE4- Inkubatorët
dhe klasterat
rajonalë

Ndërtimi i platformës
dhe strukturave
administrative rajonale,
të lidhura me zhvillimin
e 4 klasterave
ekonomikë, parqeve
teknologjike, zonave
teknologjike e
ekonomike dhe
instituteve kërkimore.
Bashkitë:
Tiranë; Durrës; Kamëz;
Vorë; Shijak; Kavajë.

2018-2030
Realizimi i strategjisë së zhvillimit
të klasterave, ndërtimi i strukturave
dhe platformave operuese me
agjencitë qeveritare, bizneset,
universitetet dhe institutet
kërkimore.
Ndërthurja në një strategji zhvillimi
e katër tipologjive të klasterave:
Klaster biznesesh - hub teknologjik
dhe inovacion:
Poli aeroport-Vorë-Kashar;
Klaster tekstile/ fasoneri:
Poli Kombinat, Shkozet, Tiranë,
Poli Kamëz, Krujë, Shijak;
Klaster industri krijuese:
Poli Kinostudio, Tiranë,
Poli Durrës, qendër;
Klaster logjistike:
Durrës-Vorë-Krujë-Kavajë.
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Periudha
e zbatimit

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Bashkia Kamëz;
Bashkia Krujë;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Bizneset rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë.

Bashkitë e prekura nga
projekti 40%;

Investime Publike

Krijimi i një vlere të shtuar për
punësimin e specializuar
sektorial.
Krijimi i mundësive për
zhvillimin e markës rajonale
për produktet e mobiljeve në
ballkan.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 30%;

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Biznesi privat 30%.

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Bashkia Durrës;
Bizneset rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 55%;
Bashkia Durrës 45%.

Investime Publike

Tërheqja e IHD-ve, mundësi
punësimi të shtuar për rajonin.
Mundësi për të tërhequr të
ardhura të shtuara në zinxhirin
ekonomik rajonal.
Oportunitet për krijimin e
HUB-it kryesor të korridorit
VIII.

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Arsimit dhe
Sportit;
Minisitria e Zhvillimit
Urban;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Bordi rajonal për
zhvillimin ekonomik;
Bashkitë rajonale;
Qendrat dhe institutet
kërkimore rajonale;
Universitetet;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë;
Shkollat profesionale.

Qeveria qendrore;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 40%;

Investime Publike

Bashkitë rajonale;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 20%;

Partneritet
Publik-Privat

Diversifikim i gamës së
produktit, krijimi i zinxhirit të
vlerës rajonale në tregun
global, përmirësimi i klimës së
inovacionit rajonal dhe i klimës
së biznesit lokal falë rritjes së
gamës së prodhimit.
Mundësi e shtuar për të
tërhequr kapital të huaj
njerëzor dhe investime të
huaja direkte.
Mundësi e shtuar për të
tërhequr zyra koorporative të
nivelit global.

Bizneset rajonale dhe
donatorët 40%.

Investime Private
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PE6- Brendim
rajonal dhe turizëm

Itinerar kulturor-natyror
rajonal:
Shpella e Pëllumbasit,
Petrelë, Arbanë, Pezë,
Gjokaj, Prezë, Kepi i
Rodonit.
Krijimi itinerarit të ecjes
së këmbësorëve dhe të
shtegut të biçikletave.

2018-2020
Zhvillimi i një itinerari, i cili do të
shërbejë si model për zhvillimin e
itinerareve të tjera rajonale.
Zhvillimi i infrastrukturës bazë dhe
e infrastrukturës informuese fizike
dhe digjitale (GPS) për funksionimin
e intinerarit, ngritja e strukturave
menaxhuese të tij në segmente, të
mbështetura nga bashkitë rajonale.
Alternimi i shtigjeve natyrore me
zonat historike e kulturore jashtë
qendrave urbane si dhe me basenet
ujore rajonale.
Ndërthurje me zonat e festivaleve
dhe zonat rekreative në qendrat
rurale.

PE6- Brendim
rajonal dhe turizëm

Projekt Pilot
Zhvillimi zonave në
mbështetje të sporteve
të aventurës ajrore në
parkun kombëtar të
Dajtit, Tiranë si dhe në
kodrat e Currilave në
Durrës.

Krijimi i strukturave të
mirëpërcaktuara për zhvillimin e
sportit të parashutizmit në Tiranë
dhe Durrës, të mbështetura dhe të
lidhura me shtigjet për hiking, për
diversifikim të tipologjive të
turizmit të natyrës të pajisura me
infrastrukturë informuese.

2018-2020

PE6- Brendim
rajonal dhe turizëm

Shteg biçikletash për
çiklizëm jashtë rruge:
në lumin Erzen dhe
Ishëm (Tiranë-ShijakVorë-Durrës).

Krijimi i infrastrukturës për
zhvillimin e sportit të mountainbike. Shtigje biçikletash përgjatë
lumit Erzen dhe Ishëm (30 km),
degëzime në zonat kodrinore dhe
ndërlidhje me itinerarin e parkut
rajonal Ndroq-Vorë-Kepi i Rodonit.

2018-2020

PE6- Brendim
rajonal dhe turizëm

Hapësira kulturore,
historike, me funksione
që mbështesin
zhvillimin e biznesit dhe
turizmit:
Pazari dhe lagjia
historike Durrës;
Lagje “krijuese” Tiranë
(hapësira e ndërmjetme
midis rrugës së Kavajës
dhe rrugës së Durrësit).

Zhvillimi i zonave historike në
Durrës ku mund të tregtohen
punime artizanale, suvenire,
piktura e skulptura, të ndërlidhura
me shërbime në mbështetje të
turizmit si librari, kafeteri, dhe të
tjera funksione si: zyra
informacioni e hoteleri. Hapësira
në mbështetje të krijimtarisë në
Tiranë. Mbështetja e kreditimit për
artistët e rinj në lagjet krijuese.
Hapësira me qira të ulëta për këto
tipologji biznesesh.

2020-2025

Tabela 5.1 Projekte strategjike: Zhvillimi ekonomik
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Periudha
e zbatimit

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria Kulturës;
Instituti i Monumenteve
të Kulturës;
Operatorë turistik;
Bashkitë rajonale;
Bizneset rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë.

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2- 20%;

Investime Publike

Zhvillimi i turizmit të fundjavës
dhe ndërlidhja e vendeve
turistike do të sjellë zhvillim jo
vetëm të qendrave urbane, por
edhe të zonave rurale, duke
diversifikuar funksionet dhe
tipologjitë e bizneseve.

Ministria Arsimit dhe
Sportit;
Shoqatat;
Bashkia Durrës;
Bashkia Tiranë;
Bizneset rajonale.

Bashkitë rajonale 100%.

Investime Publike

Mundësitë e shtuara për
turizmin rajonal do të rrisin
mundësitë e bizneseve për të
përfituar nga klasteri rajonal i
turizmit.

Ministria Arsimit dhe
Sportit;
Shoqatat;
Federatat;
Bashkitë rajonale;
Bizneset rajonale.

Bashkitë rajonale 30%;
Bizneset rajonale 70%.

Investime Publike

Nxitja e aktiviteteve fizike për
përmirësimin e shëndetit
publik si dhe mbështetjen e
aktiviteteve të biznesit në
ekoturizëm.

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Kulturës;
Bashkia Durrës;
Bashkia Tiranë;
Bizneset rajonale;
Dhomat e Tregtisë dhe
Industrisë.

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 30%;

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Bashkitë rajonale 40%;
Bizneset rajonale 40%.

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat
Investime Publike
Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Tërheqje e shtuar e turizmit
dhe mundësi të shtuara në
punësim të diferencuar.
Mbështetje e inovacionit në
sektorin krijues.

Bashkitë rajonale 30%;
Bizneset rajonale 40%.
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PS2. Zhvillimi urban
Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PU2- Konsolidimi i
qendrave urbane

Rigjenerimi i qendrave
urbane-rurale:
Farkë, Prezë, Petrelë,
Arbanë, Ndroq, Hamallaj,
Katund i ri, Sukth, Pjezë,
Bërxullë, Bubq,
Maminas, Manëz.

Projekt rigjenerimi për qendrat
2017-2019
urbane dhe rurale. Përmirësim i
infrastrukturës, hapësirave publike,
i fasadave të ndërtesave kryesore
dhe krijimi i zonave rekreative të
mbështetura me shërbime. Krijimi i
hapësirave pedonale me akses në
transport publik dhe siguri publike.

PU2- Konsolidimi i
qendrave urbane

Rigjenerimi i qendrave
dhe i poleve kryesore të
qendrave urbane:
Tiranë; Durrës; Vorë;
Shijak; Kamëz.

Përmirësim i hapësirave publike
2017-2020
dhe i ndërtesave kryesore, me
fokus ritrajtimin e ndërtesave
social-kulturore dhe historike.
Përmirësim i rrjetit infrastrukturor
mbi dhe nëntokësor, i dizajnit dhe
mobilimit urban. Shtim i hapësirave
të gjelbra dhe zonave pedonale për
të krijuar funksione mikse në
përdorim të hapësirave publike.

PU1- Policentrizmi
dhe hierarkizimi i
qendrave urbane

Shkollat si qendra
komunitare në rajon:
Bashkia Tiranë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Shijak;
Bashkia Kamëz;
Bashkia Vorë.

Projekte pilot për transformimin e
një shkolle në qendër komunitare,
për çdo bashki rajonale. Ofrimi i
hapësirave të reja për zhvillim
shërbimesh sociale në mjedise
shkollore, të cilat ndihmojnë në
edukim dhe formim jashtëshkollor
për të gjitha grupmoshat.

PU1- Policentrizmi
dhe hierarkizimi i
qendrave urbane

Kompleks spitalor
rajonal:
Bashkia Vorë.

Përmirësimi i shëndetit publik
2017-2024
rajonal, përmirësimi i kushteve të
shërbimit shëndetësor, duke ofruar
një spital të ri në nivel kombëtar/
rajonal të aksesueshëm në mënyrë
efikase nga qendrat urbane dhe i
mbështetur me zona të gjelbra dhe
transport efikas.
Zonë e mbështetur nga qendra
universitare dhe kërkimore.
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Periudha
e zbatimit

2017-2022

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Bashkia Vorë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Shijak;
Bashkia Kamëz;
Bashkia Tiranë.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Fondi Shqiptar i
Zhvillimit;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 30%;
Bashkitë 40%;
Biznesi Privat 30%.

Investime Publike

Diversifikimi i funksioneve të
qendrave të qyteteve,
përmirësim i kushteve të
jetesës për banorët,
krijimi i më shumë mundësive
për bizneset lokale dhe
banorët e zonave rurale, për të
formuar komunitete të
qëndrueshme.

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Bashkia Vorë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Shijak;
Bashkia Kamëz;
Bashkia Tiranë.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Fondi Shqiptar i
Zhvillimit;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 20%;
Bashkitë rajonale 30%;
Biznesi Privat 50%.

Investime Publike

Ministria e Arsimit dhe
Sportit;
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë;
Bashkitë rajonale.

Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 20%;
Bashkitë rajonale 70%;
Donatorë 10%.

Investime Publike

Përmirësimi i kushteve sociale
për banorët në zonat urbane.
Ofrimi i hapësirave të formimit
jashtëshkollor dhe shkollimit
me kohë të pjesshme për
mbështetjen e rajonit me dije
të specializuar. Mbështetja e
biznesit me fuqi punëtore
efikase. Rritje e mundësive për
forcë punëtore të kulturuar
dhe zhvilluar në çdo kohë.

Ministria e Shëndetësisë;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve;
Bashkia Vorë.

Qeveria Qendrore dhe
Donatorët 60%;

Investime Publike

Përmirësim i cilësisë së
shërbimeve shëndetësore në
nivel rajonal dhe kombëtar.
Shërbim shëndetësor i
specializuar dhe në kushte të
përshtatshme, akses i shpejtë
nga çdo qendër urbane.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 20%;
Bashkia Vorë 20%.

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Diversifikim i funksioneve të
qendrave të qyteteve,
përmirësim i kushteve të
jetesës për banorët, krijim i më
shumë mundësive për bizneset
lokale.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PU3- Integrimi i
zonave informale

Projekt Pilot
Integrimi i komuniteteve
nëpërmjet rizhvillimit të
zonave informale:
Kamëz, Durrës, Shijak.

Krijimi i hapësirave dhe i zonave
2017-2024
pedonale nëpërmjet: rizhvillimit të
blloqeve urbane; krijimit të
hapësirave të përbashkëta duke
eliminuar të barrierat dhe muret që
kufizojnë aksesin dhe lëvizjen.
Krijimi i hapësirave të përbashkëta
me gjelbërim dhe shërbime për
socializim. Akses i këtyre qendrave
me transport publik.

PU4- Strehimi dhe
banesat sociale

Projekt Pilot
Zhvillimi i hapësirave të
strehimit për grupimet e
margjinalizuara:
Bashkia Tiranë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Shijak;
Bashkia Kamzë;
Bashkia Vorë.

Zhvillimi i hapësirave të strehimit
për grupimet e margjinalizuara,
ndërtimi i godinave/apartamenteve
sociale. Nxitje e taksimit të
diferencuar për bizneset që
zhvillojnë skema strehimi
gjithpërfshirëse për komunitetin.
Lidhje me transportin publik.

PU4- Strehimi dhe
banesat sociale

Zonime banimi me
funksione të përziera,
në zonat e urbanizuara
në bashkitë:
Tiranë; Durrës; Shijak;
Kamëz; Vorë.

2017-2025
Krijimi i blloqeve të banimit me
funksione të përziera që ndërthurin
punësimin, shërbimet dhe banimin.
Aplikimi i instrumentit të zhvillimit
me kushte (30% banim social, nga
të cilat 20% me qira dhe 10% nën
vlerën e çmimit të tregut për
familjet në nevojë). Formati i
mundshëm i zhvillimit për
ambientet me qira është PPP.
Aplikimi i skemave efikase energjetike për blloqet e reja të banimit.
Akses me transport publik efikas.

PU5- Hapësira
rajonale komunitare
gjithëpërfshirëse

Projekt Pilot
Kopshte urbane me
funksione agrikulture:
Bashkia Tiranë;
Bashkia Durrës.

Krijimi i mundësive për banorët në 2020-2022
qendrat urbane për ndërtimin e
kopshteve bujqësore-urbane.
Administrim dhe menaxhim i
integruar i këtyre hapësirave të
gjelbra të blloqeve urbane. Nxitja e
një stili jetese pro-aktiv dhe
marrëdhënieve më të mira me
natyrën. Krijimi i skemave të
menaxhimit të blloqeve urbane me
sipërmarrje dhe administrim privat.
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Periudha
e zbatimit

2018-2020

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Bashkitë rajonale.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 20%;
Bashkia 40%;
Biznesi Privat 40%.

Investime Publike

Përmirësim i kushteve të
jetesës.
Përqendrim i aktiviteteve pranë
poleve të shërbimeve në
qendra urbane. Komunitete të
qëndrueshme dhe përmirësim i
kushteve të sigurisë në këto
zona.

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Bashkia Tiranë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Shijak;
Bashkia Kamëz;
Bashkia Vorë.

Qeveria Qendrore 30%;
Bashkitë rajonale 40%;
Biznesi Privat 30%.

Investime Publike

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Bashkitë Rajonale.

Bashkitë rajonale 30%;
Bizneset Private 70%.

Bashkitë rajonale;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave;
Ministria e Mjedisit.

Bashkitë Rajonale 30%;
Komuniteti 20%;
Biznesi Privat 50%.

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Publike
Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Publike
Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Përmirësimi i kushteve të
jetesës për të gjithë grupin
shoqëror, krijimi i mundësive
për integrim afatgjatë në
komunitet, ulja e shpenzimeve
të shërbimeve për këtë grupim,
ulja e problemeve sociale dhe e
krimit.

Kompaktësimi i qendrave
urbane, krijimi i kushteve të
përqëndrimit të funksioneve,
rritja e efikasitetit të
shërbimeve, ofrimi i kushteve
favorizuese për biznesin dhe
banorët për uljen e përdorimit
të mjeteve të transportit. Rritja
e efikasitetit të shërbimeve.

Krijimi i një mjedisi për
komunitetin dhe miqësor me
natyrën, krijimi i komuniteteve
që mbrojnë mjedisin dhe janë
të përgjegjshëm për të,
përmirësimi i shëndetit publik
dhe i jetesës eko-miqësore.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PU5- Hapësira
rajonale komunitare
gjithëpërfshirëse

Hapësira rekreative dhe
sportive në qendrat
urbane:
Bashkia Durrës;
Bashkia Shijak;
Bashkia Kamëz;
Bashkia Vorë.

Krijimi terreneve sportive, në zona
2020-2030
urbane me densitet të lartë,
nëpërmjet instrumenteve të
planifikimit të territorit,
përmirësimi i mjediseve sportive në
institucionet arsimore lokale, hapja
e tyre në përdorim të komunitetit
jashtë orareve institucionale.

PU5- Hapësira
rajonale komunitare
gjithëpërfshirëse

Krijimi hapësirave
pedonale me gjelbërim
dhe shërbime të
përziera:
Bashkia Tiranë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Shijak;
Bashkia Kamëz;
Bashkia Vorë.

Nxitja e lëvizshmërisë së
këmbësorëve, në akse pedonale që
kalojnë midis blloqeve urbane.
Krijimi i akseve pedonale të
pandërprera nga barrierat
kufizuese urbane, si muret ndarëse
të hapësirave brenda lagjeve dhe
blloqeve të banimit.
Përcaktimi dhe zhvillimi i akseve
me trafik rrugor të kufizuar në
orare të caktuara.

PU6- Efikasiteti
energjetik i godinave

Projekt Pilot
Përmirësimi i
efikasitetit energjetik në
blloqet urbane:
Bashkia Tiranë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Shijak;
Bashkia Kamëz;
Bashkia Vorë.

Ritrajtimi i fasadave të godinave
2025-2030
institucionale dhe sociale në blloqet
urbane dhe nxitja e përdorimit të
paneleve diellore.
Krijimi i kushteve ligjore për
zhvillimin e projekteve me PPP për
efikasitetin energjetik të godinave
nëpërmjet taksimit të diferencuar,
duke nxitur pjesëmarrjen në
partnershipin publik-privat.

Tabela 5.2 Projekte strategjike: Zhvillimi urban
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Periudha
e zbatimit

2020-2030

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Bashkitë rajonale;
Minisitria e Zhvillimit
Urban;
Ministria Arsimit dhe
Sportit;
Ministria Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë;
Federatat dhe Klubet
sportive;
Komuniteti.

Bashkitë rajonale 60%;
Donacione 10%;
Federata;
Klubet sportive 30%.

Investime Publike

Krijimi i kulturës sportive për
banorët rajonalë, nxitja e një
jetese aktive që ul kostot në
shëndetësi dhe krijon kushtet
për zgjatjen e jetesës.

Bashkitë rajonale;
Ministria Zhvillimit
Urban;
Komuniteti;
Biznesi lokal.

Bashkitë rajonale 70%
Biznesi lokal 30%.

Investime Publike

Bashkitë rajonale;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Komuniteti;
Biznesi rajonal;
Sistemi i Kreditimit
Bankar të nivelit të dytë;
Universitetet;
Institutet kërkimore.

Bashkitë rajonale 30%;
Donatorë 10%;
Sistemi i Kreditimit
Bankar;
Banorët;
Bizneset rajonale 60%.

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Publike
Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Socializim dhe komunitete
vibrante.
Përmirësim i lëvizshmërisë
urbane, ulje e trafikut,
përmirësim i cilësisë së ajrit
dhe shëndetit publik rajonal.

Rritje e efikasitetit energjetik
në banesa ose në godina të
tjera (institucionale) me
qëllimin për t’u kthyer në një
model në përmirësimin e
kushteve të jetesës, shpenzim
energjetik të ulët, punësim të
specializuar në industrinë e
ndërtimit për eficiencë
energjetike.
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PS3. Zhvillimi rural
Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PR2- Konsolidimi i
qendrave rurale dhe
i shërbimeve

Rigjenerimi i qendrave
rurale:
Katund i Ri, Sukth,
Hardhishtë, Pezë,
Baldushk, Dajt,
Bërzhitë, Nikël.

Projekt për rigjenerimin e qendrave 2017-2019
në zonat rurale. Përmirësim i
hapësirave publike me fokus në
ritrajtimin e ndërtesave historikekulturore, për qëllime turistike
(turizmi historik, agroturizmi etj.).
Përmirësimi infrastrukturor në
zonat e ndërhyrjeve rigjeneruese.

PR2- Konsolidimi i
qendrave rurale dhe
i shërbimeve

Zhvillimi i shërbimeve
publike në zonat rurale:
Katund i Ri, Manëz,
Rushkull, Hamallaj,
Sukth, Maminas, Jubë,
Romanat, Ndroq, Pezë,
Arbanë, Vishaj,
Baldushk, Shën Gjergj,
Nikël, Thumanë, Bubq,
Bërxullë.

Përmirësimi i shërbimeve publike
2017-2020
në qendrat e banuara rurale, pranë
zonave të rigjenerimit urban-rural.
Krijimi i shërbimeve online - me një
ndalesë në zyrat e administratës
publike.
Krijimi i zyrave të informacionit për
turizmin në hapësirat e bizneseve
private. Zhvillimi i qendrave të
certifikimit dhe kurseve
profesionale pranë hapësirave të
pa menaxhuara në asetet territoriale të bashkive, krijimi i mundësive
të përdorimit të këtyre territoreve
me funksione të ndryshme në
varësi të programeve.

PR5- Zhvillimi i
zinxhirit ushqimor

Ngritja e tregjeve
rajonale, infrastrukturës
së pikave të
grumbullimit dhe
përpunimit të
produkteve bujqësore
në: Sukth, Hamallaj,
Ndroq, Pezë, Maminas,
Nikël.

Krijimi i qendrave rajonale të
grumbullimit/pëpunimit/tregtimit
të produkteve lokale/rajonale.
Pajisja e këtyre zonave me
infrastrukturë mbështetëse
logjistike. Krijimi i platformave të
dedikuara online për vendodhjen
dhe shërbimet e këtyre qendrave
rajonale.
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Periudha
e zbatimit

2017-2020

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Bashkia Tiranë;
Bashkia Vorë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Kamëz;
Bashkia Shijak;
Bashkia Krujë.

Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 40%;
Bashkitë e rajonit 60%.

Investime Publike

Rivitalizimi i qendrave rurale,
përmirësim i kushteve të
jetesës për banorët, krijimi i
më shumë mundësive për
bizneset lokale.
Nxitja e zonave me densitet,
për formimin e ekonomisë së
shkallës në qendrat rurale.
Krijimi i kushteve për
moslejimin e zhvendosjeve
demografike të popullatës nga
zonat rurale.

Bashkia Tiranë;
Bashkia Vorë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Kamëz;
Bashkia Shijak;
Ministritë e linjës;
Agjencitë për zhvillimin
e rajoneve;
Bizneset private.

Bashkitë e rajonit 40%;
Bizneset rajonale;
Donatorët 60%.

Investime Publike

Përmirësimi i kushteve të
jetesës së banorëve lokalë.
Lehtësira në marrjen e
shërbimeve të ndryshme në
zonën rurale, të cilat më parë
merreshin në zonat urbane.
Krijimi i mundësive për të
pasur një sërë shërbimesh në
një godinë, ambient apo
sipërfaqe të përbashkët.

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave;
Bashkia Tiranë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Vorë;
Bashkia Shijak;
Bashkia Krujë;
Komuniteti lokal;
Bizneset lokale;
Institucionet Rajonale
Bujqësore.

Bashkitë rajonale 20%;
Bizneset 80%.

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Publike
Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Organizim të shpërndarjes
eficente të produkteve,
prodhimit e të kanaleve të
marketingut, punësim,
specializim, rritje e mirëqenies
së fermerëve dhe bizneseve
rajonale.
Cilësi më e lartë jetese falë
ushqimit cilësor dhe të freskët.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PR1- Zonimet
hapësinore
territoriale dhe
konsolidimi i tokës
bujqësore

Përdorimi i tokës së
pashfrytëzuar në zona të
lira natyrore, të tilla si:
Fushë Draç-Rrotulla,
Manëz-Karreç,
Ndroq-Vaqarr,
Linzë-Priskë e Madhe,
Qafë Mollë -Shën Gjergj,
Petrelë-Dajt.

Menaxhim i zonave natyrore-rurale 2017-2021
nën administrim privat për
rezervate natyrore.
Grupi i synuar: komuniteti lokal, që
nuk shfrytëzon dot sipërfaqe të
caktuara të tokës për shkak të
largësisë, apo papërshtatshme për
kultivarë të ndryshëm etj.
Krijimi i skemave mbështetëse për
krijimin e rezervateve natyrore me
funksione mikse, që synojnë
formimin e territoreve me sipërfaqe
më të mëdha për menaxhim, duke
krijuar ekonomi shkalle.

PR1- Zonimet
hapësinore
territoriale dhe
konsolidimi i tokës
bujqësore

Konsolidimi i tokës
bujqësore në zonat
rurale, në bashkitë:
Durrës, Shijak, Tiranë,
Kamëz, Vorë.

Reduktim i fragmentarizimit të
2017-2025
tokës bujqësore në zonat rurale.
Krijimi i akteve ligjore për lejimin e
këmbimit apo të bashkimit të
tokave bujqësore nga bujqit dhe
sipërmarrësit lokalë.
Krijimi i projekteve pilot për çdo
bashki për konsolidimin e tokës
bujqësore dhe natyrore.
Krijimi i fondit bashkiak të tokës
për rialokimin e të drejtave të
përdorimit të tokës bujqësore.
Bashkimi i parcelave të
shpërndara, grupim i tyre nën
përdorimin e fermave të mëdha ose
kooperativave.
Synohet konsolidimi parcelave të
tokës bujqësore jo më të vogla se 7
hektarë.

PR5- Zhvillimi i
zinxhirit ushqimor

Rivitalizim i sistemit të
furnizimit me ujë për
bujqësinë, duke
përdorur rezervuaret
rajonale në
bashkitë:
Durrës, Shijak, Tiranë,
Vorë, Kamëz.

Rehabilitimi i rezervuareve ujor,
përmirësimi i sistemit të furnizimit,
sistemit të pompimit dhe kullimit,
thellimi baseneve nga mbetjet e
ngurta dhe ritrajtimi
infrastrukturës së kanaleve
vaditëse.
Zhvillimi i një skemë menaxhimi të
përbashkët rajonale për kontrollin
e aseteve ujore rajonale.
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Periudha
e zbatimit

2018-2027

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave;
Bashkia Tiranë;
Bashkia Durrës;
Bashkia Shijak;
Bashkia Vorë;
Bashkia Kamëz;
Bashkia Krujë;
Institucionet Rajonale
Bujqësore;
Ministritë e linjës.

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave;
Ministria e Mjedisit;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 40%;
Bashkitë rajonale 60%.

Investime Publike

Përmirësim mjedisit të zonave
natyrore margjinale të
pashfrytëzuara.
Mbrojtje e florës dhe e faunës
lokale.
Sensibilizim mbi fushatat e
ndryshme mbrojtëse e
promovuese natyrore.
Punësim zonal dhe sezonal.

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Ministria e Drejtësisë;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Mjedisit;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Eko- nomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Bashkitë rajonale;
Institucionet Rajonale
Bujqësore.

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 40%;
Bashkitë rajonale;
Donatorë 30%;
Bizneset rajonale 30%.

Investime Publike

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Ministria e Mjedisit;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Bashkitë rajonale;
Universiteti Bujqësor i
Tiranës;
Institucionet Rajonale
Bujqësore;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Shoqatat për produktet
bujqësore.

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 40%;
Bashkitë rajonale 30%;
Sistemi i Kreditimit
Bankar 30%.

Investime Publike

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Përmirësimi i kushteve të jetës
rurale. Përmirësim dhe
efikasitet i prodhimit të
fermave bujqësore. Produkte
konkurruese në tregjet
globale.

Krijimi i kushteve të nevojshme
për zhvillimin e bujqësisë,
cilësore e të standardizuar, do
të krijojë më shumë mundësi
për shitjen e produkteve jashtë
kufijve, falë standardeve të
reja.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PR3- Zhvillimi
ekonomik rural dhe
polet bujqësore
rajonale

Zhvillimi zyrave të
trajinimit bujqësor në
zonat:

Krijimi i zyrave të përkohëshme
2018-2021
mbështetëse për informim dhe
trajnim në fushën e bujqësisë. Me
fokus edukimin dhe certifikimin e
fermerëve të vegjel me ferma nën 3
ha.
Krijimi i programeve me fokus të
gjerë për të gjitha grupmoshat në
cilkin e ekonomisë bujqësore “Nga
ferma në pjatë”.

PR4- Zhvillimi
ekonomik i fermave
dhe kooperativave

Zhvillimi i fermave
rurale të mesme dhe të
mëdha. Modernizimi i
fermave bujqësore në
bashkitë:
Shijak, Vorë, Durrës,
Tiranë.

Mekanizimi i fermave në rajon,
2018-2022
nëpërmjet modernizimit të tyre me
mjete efikase të përshtatshme për
proceset e punës, që përmirësojnë
kushtet dhe efikasitetin në proceset
prodhuese.
Grupi i synuar janë fermat
ekzistuese me potencial zhvillimi
me mbi 15-30 të punësuar.
Zhvillimi i skemave financiare në
partneritet me sistemin bankar të
nivelit të dytë.
Shfrytëzimi i fondit lokal të tokës
bujqësore për nxitjen e konsolidimit
të fermave të mesme, jo familjare.
Specializim të fermave bujqësore
në produktet bio për të ruajtur më
shumë traditën e zonës.

PR4- Zhvillimi
ekonomik i fermave
dhe kooperativave

Krijimi i kooperativave
private në zonat rurale:
Sukth, Shijak, Zall Herr,
Farkë, Pezë, Ndroq,
Bubq.

Bashkim të fermave të vogla të
specializuara në drejtime të
përcaktuara rajonale, nëpërmjet
nxitjes së nismave vullnetare
përmes fermerëve ose
bashkëfinancimeve me PPP.
Bashkim të fermave të vogla e të
mesme për të përballuar më mirë
konkurrencën si dhe për të
përmirësuar dhe për të rritur
cilësinë e produkteve bujqësore në
ferma me sipërfaqe mbi 7-10 ha.
Përdorimi i fondit të përbashkët
lokal të tokës bujqësore, për
zhvillimin e kooperativave të
specializuara.
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Sukth, Marikaj, Fushë
Prezë, Ndoq, Shën
Gjergj, Dajt, Vorë, Pezë.

Periudha
e zbatimit

2019-2027

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë;
Bashkitë rajonale;
Universiteti Bujqësor i
Tiranës;
Organizata
Jofitimprurëse;
Shkollat profesionale;
Shoqatat për produktet
bujqësore;
Bizneset e suksesshme
të fushës përkatëse.

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave;
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 40%;
Bashkitë rajonale 30%;
Bizneset;
Donatorë të ndryshëm
30%.

Investime Publike

Përmirësim të kushteve punës
në bujqësi, përmirësim të
varieteteve bujqësore, të
mënyrave të kultivimit të
bimëve, të mbarështimit të
kafshëve dhe të shpendëve.
Mbështetje dhe edukim për
ndërtimin e fermave bio,
inovacion në bujqësi, rritje të
përfitimit nga aktivitetet
bujqësore të zonës.

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkitë rajonale;
Universiteti Bujqësor i
Tiranës;
OJF: Shoqatat për
produktet bio;
Shoqatat e fermerëve.

Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve;
Bashkitë e rajonit 40%;
Sistemi i Kreditimit
Bankar 40%;
Bizneset rajonale 20%.

Investime Publike

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkitë rajonale;
Agjencitë Rajonale
Bujqësore;
Universiteti Bujqësor i
Tiranës;
Organizata
Jofitimprurëse;
Fermat në rajon.

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 30%;
Bashkitë e rajonit 20%;
Sistemi Kreditimit
Bankar;
Fermat dhe bizneset
lokale 50%.

Investime Publike

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Përmirësim të proceseve të
punës. Sigurim të produkteve
të traditës së zonës, “brand-i”
lokal. Punësim dhe rritje të të
ardhurave. Mbrojtje të
mjedisit.

Rajonalizim të produktit,
konsolidim të përdorimit të
tokës, specializim të proceseve
të punës. Rritje të prodhimit, të
punësimit, të nivelit të të
ardhurave personale dhe
familjare të fermerëve. Lidhje
më të thjeshtë me segmente të
tjera mbështetëse si fermat e
tjera, bankat, institucionet
mbështetëse.
Ndërtimi i zinxhirit ushqimor
rajonal.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

Periudha
e zbatimit

PR5- Zhvillimi i
zinxhirit ushqimor

Strukturimi i zinxhirit
ushqimor rajonal në:
Tiranë, Durrës, Shijak,
Vorë, Kamëz.

Projekt pilot në çdo bashki për
zhvillimin e zinxhirit ushqimor
rajonal midis fermave të
specializuara në procese të
caktuara si: kultivim, përpunim,
magazinim, transport etj., dhe
sipërmarrjeve të agropërpunimit,
agroinkubatorëve, logjistikës,
institucioneve të certifikimit të
produkteve ushqimore. Synohet
mbulimi i territorit me shërbime
publike dhe private që operojnë në
fushën e bujqësisë, për të nxitur
mbylljen e ciklit ushqimor rajonal:
“Fast & Slow Food”.

2020-2027

PR6- Turizmi rural
rajonal

Agroturizmi:
- Arbanë, Pezë, Ndroq,
Pjezë;
- Zall Herr, Shën Gjergj,
Dajt, Petrelë, Prezë.

2021-2027
Krijimi i poleve të agroturizmit
nëpërmjet kombinimit të
strukturave prodhuese të
produkteve bio, bujtinave dhe
gatimeve tradicionale, punimeve
artizanale, zonave të eventeve etj.
Fuqizimi i këtyre poleve me
infrastrukturë mbështetëse si:
shtigje të ecjes natyrore dhe
hapësira rekreative pranë qendrave
historike. Synohet nxitja e
bashkëpunimit të bizneseve e vogla
që operojnë në fushat e mësipërme.

PR8- Transporti në
zonat rurale

Mbulimi i qendrave
rurale me transport
publik:

2020 – 2027
Krijimi i stacioneve të ndërlidhura
të transportit publik në zonat rurale
me qendrat kryesore urbane,
mbështetur nga mjetet e lëvizjes
alternative. Krijimi i sistemit
“online” publik për lidhjen e orareve
të këtyre linjave me ato të sistemit
të qendrave multimodale. Zhvillimi i
skemave që mbështesin fleksibilitet
në lëvizje në bazë të orareve të
pikut maksimal dhe minimal.
Zhvillimi i skemave të lëvizjes me
biçikleta në distanca të shkurtra
dhe të mesme, në korsi të
mbrojtura dhe të shoqëruara me
sinjalistikë.

Sukth-Shijak-Pjezë,
Spitallë-Qerret-Katund i
Ri-Manëz-Gjiri i Lalzit,
Sukth-Xhafzotaj-Pjezë,
Nikël-Fushë KrujëKamëz,
Tiranë-Pezë-NdroqPjezë-Shkallnur.
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Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave;
Bashkitë rajonale;
Ministritë e linjës;
Universiteti Bujqësor i
Tiranës;
Organizata
Jofitimprurëse;
Shkollat profesionale
lokale bujqësore;
Bizneset rajonale.

Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve;
Bashkitë rajonale 30%;
Bizneset pjesë të
zhinxhirit rajonal 70%.

Investime Publike

Sigurim të cilësisë së produktit
të prodhuar, falë certifikimit të
saj në çdo hap. Produkte sipas
standardeve europiane që
sjellin rritje të eksporteve.
Punësim dhe rritje të
përfitimeve për secilin aktor të
përfshirë në zhinxhirin
ushqimor rajonal.

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkitë rajonale;
Komuniteti lokal;
Bizneset lokale;
Agjencitë turistike;
Shkollat dhe universitetet

Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve;
Bashkitë rajonale;
Ministritë e linjës 40%;
Bizneset;
Agjencitë turistike 60%.

Investime Publike

Ministria e Trasnportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Qendra Kombëtare për
Monitorimin e Trafikut,
Transportit dhe
Infrastrukturës
rajonale;
Bashktë e rajonit;
Bizneset private.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 30%;
Bashkitë rajonale 30%;
Bizneset rajonale 40%.

Investime Publike

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Krijimi i zonave turistike.
Specializim në produktet që
ofrohen.
Rritje e të ardhurave të
banorëve lokalë.
Zhvillim ekonomik lokal dhe
komunitete të qëndrueshme.

Lidhja e zonave rurale me
njëra-tjetrën dhe me zonat
urbane me transport publik,
lehtëson mundësinë e
punësimit dhe jetesës. Nxit
punësimin alternativ dhe të
kombinuar midis qytetit dhe
zonave rurale. Nxit
konkurrencën dhe ndikon në
kosto të ulëta të produkteve
rajonale falë
konkurrueshmërisë rajonale.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

Periudha
e zbatimit

PR9- Mjedisi dhe
energjia e
rinovueshme

Zhvillimi i qendrave të
menaxhimit të mbetjeve
bujqësore:
Tiranë, Durrës, Vorë,
Shijak.

Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet
riciklimit të mbetjeve natyrore
(RRR) dhe përdorimit të tyre në
ekonominë ciklike të fermerëve
dhe bizneseve lokale. Krijimi i
hapësirave për menaxhimin e
këtyre mbetjeve në mënyrë të
kontrolluar në skema rajonale.
Ripërdorimi i tyre në ciklet dhe
skemat e mbështetjes për
kooperativat rajonale.

2025-2030

PR5- Zhvillimi i
zinxhirit ushqimor

Ngritja dhe menaxhimi i
sistemit të furnizimit
dhe kullimit të ujërave
të tokave bujqësore.
Rivitalizimi i sistemit të
rezervuarëve rajonale:
Tiranë, Kamëz, Vorë,
Krujë;
Durrës, Shijak, Kavajë.

Furnizimi me ujë i tokave
bujqësore. Krijimi i sistemeve të
menaxhimit të integruar në burim.
Lidhja në sistem të kontrolluar e
baseneve/rezervuareve ujore
rajonale, për mbështetje të
vazhduar të bujqësisë.
Pastrimi i shtretërve të lumenjve
nga mbushjet, pastrimi i sistemit të
shkarkimeve dhe sistemit të
pompimit.

2017-2030

Tabela 5.3 Projekte strategjike: Zhvillimi rural
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Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkitë rajonale;
Universitetet dhe shkollat
e ndryshme;
Organizata
Jofitimprurëse.

Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve;
Bashkitë 40%;
Bizneset lokale/rajonale
60%.

Investime Publike

Mjedis më i pastër dhe
reduktim i ndotjes mjedisore.
Rritje të ndërgjegjes lokale
(banorët dhe bizneset) për një
ekonomi pro mjedisit. Hapja e
vendeve të reja të punës për
banorët lokalë.

Ministria e Bujqësisë,
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 70%;
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave; Bashkitë rajonale 30%.
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkitë rajonale;
Universitetet dhe shkollat
e ndryshme;
Organizata
Jofitimprurëse.

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Publike

Krijimi i kushteve favorizuese
për fermerët, nëpërmjet tokave
pjellore të menaxhuara me
shërbime.
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PS4. Zhvillimi i transportit dhe infrastrukturës
Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PT1- Rrjetet rrugore
strategjike rajonale

Zgjerimi i segmentit të
aksit rrugor ndërurban
kryesor dhe kthimi i tij
në autostradë në
segmentet:
Bërxullë-Shkozet dhe
Thumanë-AeroportVorë.
Lidhja me autostradën
Veri-Jug.

Zgjerimi i seksionit rrugor në tre
2017-2020
korsi për çdo kah në aksin TiranëDurrës. Krijimi i korsisë së
transportit të mallrave dhe
shoqërimi me infrastrukturë
informuese, siguri, infrastrukturë
nëntokësore për menaxhim të
faktorëve ambiental, barriera
akustike, ndriçim, mbikalime në
qendra urbane dhe mbikalim
ekologjik për vazhdimin e parkut
rajonal të menaxhuar në qendrën
urbane Vorë. Krijimi i hyrje-daljeve
të menaxhuara për lidhje me rrjetin
e rrugëve dytësore në zonat urbane
dhe zonat ekonomike.
Përfundimi i rrugëve dytësore të
autostradës, për lëvizje pa pagesë
në këto segmente, me shpejtësi të
kufizuar.

PT1- Rrjetet rrugore
strategjike rajonale

Rigjenerimi i rrugës
peizazhistike:
Tiranë-Ndroq-ShijakDurrës, si rrugë
interurbane dytësore.

Rigjenerimi i rrugës peizazhistike
turistike rajonale.
Shoqërimi me korsi të ndara fizike
për lëvizjen me biçikleta.
Infrastrukturë nëntokësore,
infrastrukturë sigurie dhe
informuese. Shmangia e trafikut të
mallrave dhe e transportit të rëndë
nga ky aks. Mbrojtja me zona
buferike nga zhvillimi urban,
devijimi i aksit në qendrën urbane
Ndroq dhe shoqërimi me
infrastukturë informuese.

2017-2020

PT7- Infrastruktura,
energjia dhe
telekomunikacioni

Mbulimi me
infrastrukturë fizike të
rrjetit të fibrave optike
dhe sistemit të antenave
për telekomunikacion
në: Tiranë, Durrës, Vorë,
Shijak, Kamëz.

Zhvillimi dhe ruajtja e korridoreve
dhe stacioneve për rrjetet e fibrave
optike në qendrat urbane rajonale.
Lidhja me rrjetin e shpejtësisë së
lartë të internetit të zonave të
rëndësisë rajonale dhe kombëtare.
Mbulimi i hapësirave urbane dhe
rurale me sistem antenash për
telefoninë portabël.

2017-2025
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Periudha
e zbatimit

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Ministria e Mjedisit;
Bashkitë rajonale.

Qeveria qendrore 50%;
Sistemi Bankar
Ndërkombëtar 50%.

Investime Publike

Akses i shpejtë për punësim në
rajon, mundësi të shtuara në
punësim, transport efikas dhe i
kontrolluar i mallrave, akses
me nyjet logjistike.
Nxitjen e lëvizjes me mënyra
alternative të transportit
publik. Siguri e shtuar për
lëvizjen me automjete, cilësi
me e lartë jetese dhe
qarkullim eficent i mallrave në
nivel kombëtar dhe rajonal
ballkanik.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Mjedisit;
Bashkitë rajonale.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës
20%;
Bashkitë e rajonit të
prekura nga projekti
60%;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 20%.

Investime Publike

Mundësi të shtuara me fokus
agroturizmin dhe mjedisin,
akses i shtuar në bujqësi dhe
zonat e thella rurale, mundësi
të shtuara në rekreacion
natyror (parku rajonal).
Akses i shpejtë i produkteve
rajonale bujqësore.
Zhvillim i ekonomisë rurale
dhe bizneseve që mbrojnë
natyrën.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkitë rajonale;
Ministria Energjisë dhe
Industrisë.

Qeveria qendrore 70%;
Qeveria vendore 30%.

Investime Publike

Përmirësimi në komunikim
dhe digjitalizim do të sjellë
mundësi të shtuara për
informim dhe ulje të nevojës
për të lëvizur në një nga
qendrat urbane. Rritje e
mundësisë së diversifikimit të
mënyrave të pagesave online
për shërbimet e ofruara në
qendrat urbane dhe lokale.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

Periudha
e zbatimit

PT1- Rrjetet rrugore
strategjike rajonale

Zhvillimi i aksit rrugor
Veri-Jug
Autostradë:
Thumanë-Vorë-KasharNdroq-Pezë1)Kavajë 2)Rrogozhinë

Zhvillimi i lidhjeve me efikasitet të
lartë në lëvizjen e mallrave dhe
njerëzve në nivel kombëtar dhe
rajonal.
Zhvillimi i aksit autostradal
Veri-jug, i shoqëruar me elemente
sigurie e informimi si dhe me zona
tampon që shmangin zhvillimin e
urbanizimit dhe të shërbimeve të
biznesit.

2018-2026

PT1- Rrjetet rrugore
strategjike rajonale

Rrugë urbane kryesore
Sistemi unazor rrugor:
Durrës-Currila-Spitallë
-Shkozet

Përfundimi i aksit unazor të lëvizjes 2018-2022
automobilistike, të shoqëruar me
stacione dhe infrastrukturë të
transportit publik. Mbrojtja me zona
tampon nga zhvillimi urban, ruajtja
e hapësirave për zgjerim në të
ardhmen për transport publik me
linja të dedikuara.

PT1- Rrjetet rrugore
strategjike rajonale

Aksi rrugor urban
sekondar:
Spitallë-Katund i RiManëz-Gjiri i Lalzit

Ndërtimi i aksit rrugor me dy korsi, 2018-2022
lidhja me korridorin “Porto
Romano”-Spitallë dhe sistemin
rrugor unazor Durrës, shoqërimi
me infrastrukturë informuese,
infrastrukturë transporti publik dhe
infrastrukturë mbështetëse për të
shmangur dëmtimin e tokës
bujqësore.
Mbrojtja e tokës me zona tampon
nga zhvillimi urban dhe shërbimet e
biznesit.

PT7- Infrastruktura,
energjia dhe
telekomunikacioni

Pajisja me infrastrukturë dhe stacione
përpunimi e pastrimi
për mbetjet e lëngëta të
qendrave urbane;

Mbulimi me rrjet infrastrukturor të 2018-2030
plotë në menaxhimin e ujërave të
ndotura nga qendrat urbane.
Eliminimi i derdhjeve të mbetjeve të
lëngëta që shkarkohen në lumenjtë
Ishëm, Erzen dhe nëndegët e tyre.
Menaxhim i rajonalizuar i mbetjeve
industriale që derdhen në këto
lumenj.

Tiranë, Durrës, Kamëz,
Vorë, Shijak.
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Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Mjedisit;
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës
40%;
Sistemi Bankar
Ndërkombëtar 60%.

Investime Publike

Mundësi aksesi të shtuara për
lëvizjen në nivel kombëtar dhe
rajonal, lidhje e shpejtë e
qendrave urbane të Kavajës me
metropolin dhe Fushë Krujën.
Mundësi zhvillimi për zonat
rurale dhe akses i shpejtë i
produkteve agrobujqësore.

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkitë rajonale.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës
20%;
Sistemi Bankar
Ndërkombëtar 30%;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 10%;
Bashkitë rajonale 40%.

Investime Publike

Akses i shpejtë i zonave rurale
me zonat urbane, vlerë e
shtuar në shitjen e produkteve,
lidhje efikase me transportin
publik në zonat periferike.
Transport i lehtësuar në
qendrën urbane dhe në zonën
e bregdetit.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Mjedisit;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Bashkia Durrës.

Bashkia Durrës 100%.

Investime Publike

Lidhje e shpejtë e zonës
urbane parësore Durrës me
zonat rurale dhe polet
turistike, zonat natyrore dhe
zonat bujqësore.
Produkte agrobujqësore të
ofruara në mënyrë efikase për
tregjet globale si dhe për
turizmin rajonal dhe bujtinat
rajonale “slow-food”. Efikasitet
në shërbime për qendrat
urbane.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Financave;
Ministria e Mjedisit;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkitë rajonale;
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Ministria Energjisë dhe
Industrisë.

Kreditim bankar;
Qeveria qendrore 80%;
Bashkitë rajonale 20%.

Investime Publike

Përmirësimi i cilësisë së
ujërave të lumenjve,
menaxhimi i zonave të
urbanizuara për uljen e
shpenzimeve të
infrastrukturës.
Mundësi të shtuara në
përmirësimin e cilësisë së
produkteve bujqësore.
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Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PT7- Infrastruktura,
energjia dhe
telekomunikacioni

Zhvillimi i
infrastrukturës
energjetike:
Përcaktimi, realizimi
dhe ruajtja e gjurmës së
korridoreve territoriale
në elektrifikim dhe
gazifikim, për qendrat
urbane dhe për zonat
ekonomike kombëtare e
rajonale.
Përcaktimi i zonave
parësore për përdorim
të energjisë diellore për
cdo bashki.

Zhvillimi dhe mbrojtja me zona
2018-2030
buferike nga urbanizimi i gjurmës
së linjave energjetike për rajonin.
Krijimi dhe realizimi i sistemit të
linjave dhe të stacioneve të
kontrolluara, pranë rrjeteve
rrugore kombëtare jashtë qendrave
urbane.
Krijimi i nyjeve të degëzimit në
zonat e industrisë së lehtë në
qendrat primare: Durrës, Tiranë,
Vorë.

PT3- Lëvizshmëria
hekurudhore

Zhvillimi i linjës dhe
stacioneve së
transportit hekurudhor
në:
Tiranë qendër
(1 stacion/ bulevard )
Qendër multimodaleTiranë Fushë-Mëzez;
Tiranë Zona e zhvillimit
ekonomik autostrada
Kashar-Vorë (mundësi
për 1 stacion);
Qendra Vorë-Maminas
(1 stacion);
Aeroporti “Nënë Tereza”
(1 stacion);
Qendra Shijak-Sukth
(1 stacion);
Porti Durrës dhe qendra
Durrës (1 stacion).

Riaktivizimi i linjës hekurudhore
metropolitane, lidhja me akset
kombëtare hekurudhore, zonat
ekonomike kombëtare.
Krijimi i rrjetit hekurrudhor me
ndotje mjedisore të ulët, për
lëvizjen e flukseve të njerëzve dhe
mallrave në rajon.
Krijimi i zonave tampon të sigurisë
dhe stacioneve multimodale në
qendrat urbane, të aksesueshme
nga mjete të ndryshme lëvizjeje.
Rindërtimi i infrastrukturës së
mirëmbajtjes së rrjetit.
Krijimi i zonave të gjelbëruara si
korridore “tampon” dhe si barriera
kundrejt zhurmave.

PT1- Rrjetet rrugore
strategjike rajonale

Rrugë urbane kryesore
Sistemi unazor rrugor
“Tirana e Madhe”:
Kamëz-Rruga e Arbrit
(faza I); Bypass
Kamëz-VaqarrArbanë-Petrelë
(ndërlidhja me
Korridorin 8) (faza II).

Përfundimi i aksit unazor të lëvizjes 2020-2025
automobilistike, të shoqëruar me
stacione dhe infrastrukturë të
transportit publik. Mbrojtja me zona
tampon nga zhvillimi urban, ruajtja
e hapësirave për zgjerim në të
ardhmen për transport publik me
linja të dedikuara.
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Periudha
e zbatimit

2018-2025

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Financave;
Ministria e Mjedisit;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkitë e rajonit
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Ministria Energjisë dhe
Industrisë.

Sistemi i Kreditimit
Bankar;
Qeveria qendrore 100%.

Investime Publike

Rritja e mundësive të
shpenzimit të energjisë me
burime të diversifikuara.
Ulja e nevojës së përdorimit të
energjive të varura nga
produkte të petrolit lokal.
Rritja e cilësisë mjedisore dhe
sigurimi i energjisë për të
gjitha funksionet parësore
rajonale.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës
Ministria e Zhvillimit
Urban
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë e Sipërmarrjes
Ministria e Financave
Ministria e Mjedisit
Bashkitë e rajonit

Sistemi i Kreditimit
Bankar Ndërkombëtar
80%;
Qeveria qendrore 20%.

Investime Publike

Lëvizje e pavarur nga mjetet e
transportit rrugor, publik apo
privat. Kosto e menaxhueshme
nga të gjitha shtresat sociale,
falë biletës rajonale. Akses
efikas në terma kohorë
kundrejt poleve të punësimit,
falë linjave të dedikuara dhe
lidhjes së stacioneve me
qendrat e shkëmbimit të
mjeteve të transportit publik.
Ndotje e ulët e mjedisit, falë
përdorimit të teknologjive të
reja.

Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Bashkitë rajonale.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës
20%;
Sistemi Bankar Ndërkombëtar 30%;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 10%;
Bashkitë rajonale 40%.

Investime Publike

Akses i shpejtë i zonave rurale
me zonat urbane, vlerë e
shtuar në shitjen e produkteve,
lidhje efikase me transportin
publik në zonat periferike.
Mundësi të shtuara në
punësim, transport efikas dhe i
kontrolluar i mallrave, akses
me nyjet logjistike. Siguri e
shtuar për lëvizjen me
automjete, cilësi me e lartë
jetese dhe qarkullim eficient i
mallrave.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PT2- Sistemi
multimodal dhe
transporti publik
ndërurban

Polet hapësinore dhe
ndalesat për sistemin
multimodal:
Tiranë - nyje
multimodale parësore
(Fushë-Mëzez);
Tiranë qendër - linjë
hekurudhore dhe stacion
autobusësh, (qendër
fundore);
Tiranë - korridori
ekonomik Kashar-Vorë,
(stacion dytësor);
Kamëz-Aeroport (stacion dytësor);
Stacion multimodal
aeroporti “Nënë Tereza”;
Stacion multimodal
dytësor Vorë;
Stacion multimodal
dytësor Shijak;
Stacion multimodal
parësor Durrës qendër.

2020-2025
Ndërtimi i rrjetit të qendrave
multimodale të lidhura me sistemin
unazor dhe akset strategjike
kombëtare dhe rajonale.
Nyjet logjistike, korridoret e
punësimit dhe zonat kombëtare
ekonomike.
Integrimi i rrjeteve të lëvizshmërisë
rajonale me sistemin e stacioneve
të transportit publik të qendrave
urbane.
Zhvillimi i zonave të parkimeve
ndërqytetëse dhe aksesit të shpejtë
me zonat turistike si dhe portet e
aeroportin.
Krijimi i biletës rajonale me çmime
të diferencuara në lëvizje për
grupimet e ndryshme të banorëve,
studentëve dhe turistëve.

PT4- Menaxhimi i
trafikut

Ndërtimi i sistemit
inteligjent të transportit
rajonal, me qendër në
Vorë.
Zyrë rajonale e
menaxhimit të flukseve
të transporteve,
kontrollit të sigurisë dhe
menaxhimit të të
dhënave të lëvizjeve,
bazuar në portat hyrëse
e dalëse rajonale.

2022-2027
Krijimi rrjetit të teknologjive
“smart” në matjen dhe menaxhimin
e flukseve të trafikut qytetas dhe
ndërqytetës për informimin dhe
efikasitetin e përdorimit të sistemit
të lëvizshmërisë rajonale.
Menaxhim i integruar i sistemit të
orareve për transportin ajror,
tokësor, detar dhe hekurudhor.
Zhvillimi i infrastrukturës
informuese digjitale në akset
parësore.
Lidhje digjitale me qendrat e
emergjencave për menaxhimin e
aksidenteve.
Suportimi i sistemit të integruar me
aplikacione digjitale të
menaxhueshme “online” nga
qendra dhe informuese në kohë
reale për përdoruesit.
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Periudha
e zbatimit

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë e Sipërmarrjes;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Bashkitë e rajonit të
prekura nga projekti.

Sistemi Bankar Ndërkombëtar 50%;
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve 30%;
Bashkitë rajonale 20%.

Investime Publike

Lidhja në një sistem të vetëm
të mënyrave të ndryshme të
transportit do të ulë ndotjet, do
të bëjë efikase shërbimet falë
ekonomisë së shkallës, do të
rrisë mundësitë e efikasitetit
në punësim dhe do të rrisë
mirëqenien dhe sigurinë
rajonale në lëvizje.
Ulje e kostove të mirëmbajtjes
së rrjetit rrugor rajonal.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë e Sipërmarrjes;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës
50%;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 30%;
Bashkitë rajonale 20%.

Investime Publike

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Përmirësim i gjendjes së
fluksit dhe sigurisë së trafikut
në akset parësore. Lehtësim
dhe eficencë në lëvizje falë
informimit të përdoruesve në
stacione.
Orare të sakta që mundësojnë
shkëmbimin në disa tipologji të
mjeteve publike të lëvizjes,
brenda të njëjtit çmim falë
biletës rajonale. Ndotje më e
ulët e mjedisit dhe e ajrit.
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Grupi i synuar dhe
si adresohet

Periudha
e zbatimit

PT5- Lëvizja e
mallrave

Krijimi i nyjeve të
shkëmbimit të mallrave.
Polet e logjistikës
rajonale:
Porti Durrës-Shkozet;
Porti energjetik Porto
Romano-Spitallë;
Poli Marikaj-Vorë;
Korridori ekonomik
Nikël-Fushë Krujë;
Poli Bypass TiranëKamëz-rruga e Arbrit;
Poli unaza e madhe
Tiranë (Farkë);
Poli unaza e madhe
Tiranë (Vaqarr);

Evidentimi, ruajtja dhe zhvillimi i
zonave parësore për përpunimin
dhe menaxhimin e mallrave, pranë
akseve kryesore të lëvizjes, të
zonave ekonomike dhe të poleve të
shërbimeve.
Pajisja e këtyre zonave me
infrastrukturë të nëntokës, energji,
telekomunikacion dhe lidhje me
qendrën e menaxhimit të trafikut,
aeroportin, sistemin doganor,
portet dhe sistemin hekurudhor të
lëvizjes së mallrave.

2025-2030

PT6- Iteneraret
rajonale për lëvizjen
me biçikleta

Zhvillimi i itinerareve
rajonale për lëvizjen me
biçikleta.
Aksi: Tiranë qendër,
Vaqarr, Pezë, Ndroq,
Pjezë, Xhafzotaj, Shijak,
Sukth, Jubë, Rrushkull.
Aksi: Tiranë, Farkë,
Lundër, Gurrë,
Përcellesh, Shpellë
Pëllumbasi, Petrelë,
Arbanë, Vaqarr.
Aksi: Tiranë, Paskuqan,
Kamëz, Lumi Tiranës,
Laknas, Valias, Bërxullë,
Prezë.
Aksi: Ndroq, Gjokaj,
Vorë, Prezë, Kepi i
Rodonit.
Aksi: Durrës, Currila,
park urban, Bisht Pallë.

2025-2030
Itineraret e lëvizjes me biçikleta
jashtë zonave urbane, të
përshtatura me korsi të dedikuara,
që kalojnë larg zonave lëvizjes së
automjeteve, për lëvizje të sigurt
dhe të këndshme me biçikletë.
Krijimi i itinerareve të lëvizjes
unazore me biçikleta përkrah vijave
ujore, lumenjve, liqeneve, bregdetit
dhe zonave të mbrojtura duke
ndërlidhur elementet e
rëndësishme natyrore,
peizazhistike, urbane, kulturore dhe
parqet rajonale.
Zhvillimi i stacioneve të bicikletave
që mundësojnë qiramarrjen dhe
informimin mbi turet natyrorerurale, përgjatë këtyre itinerareve.

Tabela 5.4 Projekte strategjike: Zhvillimi i transportit dhe infrastrukturës
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Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë e Sipërmarrjes;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Ministria e Mjedisit;
Bashkitë e rajonit.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 20%;
Bashkitë e rajonit 20%;
Biznesi rajonal 60%.

Investime Publike

Menaxhim efikas i vëllimeve të
mallrave. Shkëmbim i mjeteve
të transportit të mallrave, nga
rrjeti rrugor në rrjetin
hekurudhor si dhe në atë të
marinës/detar, në vëllime të
kontrolluara dhe të
menaxhuara.

Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë e Sipërmarrjes;
Bordi rajonal;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Bashkitë e rajonit.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 40%;
Bashkitë e rajonit 60%.

Investime Publike

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Lidhja e zonave natyrore me
zonat ekologjike dhe zonat
turistike, kulturore dhe
historike.
Aktivizimi i një jete aktive për
banorët e rajonit. Krijimi i më
shumë të ardhurave për
banorët e zonave rurale dhe të
zonave turistike rurale.
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PS5. Zhvillimi mjedisor
Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

PM1- Mbrojtja e
peizazhit natyror
(trashëgimi natyrore
dhe mjedis)

Ndërtimi i parqeve
urbane në zonat:
Farkë, Paskuqan,
Kashar, Kamëz, Durrës,
(Kodrat “Currila”, Porto
Romano), Golem,
Rrushkull, Shijak.

Krijimi i hapësirave të gjelbra me
2017-2024
funksione çlodhëse dhe argëtuese,
pranë qendrave urbane. Mbështetja
e këtyre zonave me hapësira për
menaxhimin e ujërave të lumenjve
në rast përmbytjesh, “Dhomat e
lumenjve”.
Mbulimi me shërbime për
komunitetin në mbështetje të
rekreacionit dhe turizmit ditor.
Akses i shpejtë me mjete transporti
publike.

PM1- Mbrojtja e
peizazhit natyror
(trashëgimi natyrore
dhe mjedis)

Park natyror/rezervat
natyror i menaxhuar:
Kodrat Vaqarr-NdroqVorë-Kepi Rodonit.
Kodrat Porto RomanoBisht Pallë.

Krijimi i strukturave menaxhuese
2017-2024
në nivel rajonal, përgjegjëse për
zbatimin e projekteve, për
menaxhimin dhe monitorimin e
parkut. Krijimi i hapësirave me
funksione të përziera në shërbim të
rekreacionit, zona natyrore në
mbështetje të jetës së egër
natyrore, zona shërbimi të kulturës
dhe traditës. Turizëm natyror të
mbështetur me shërbime dhe
stacione informimi pranë zonave të
urbanizimit të qendrave rurale
(Ndroq, Gjokaj, Prezë).
Krijimi i një parku të mbrojtur
pranë “Kepit të Rodonit” mbi 15-30
ha, për rritjen dhe menaxhimin e
gjallesave të rrezikuara rajonale.
Krijimi i korridorit natyror që lidh të
dy pjesët e parkut në Vorë (kalimi
mbi autostradën Tiranë-Durrës).

PM6- Ndryshimet
klimatike

Rigjenerimi dhe
menaxhimi i kontrolluar
i zonave bregdetare:
Kepi “Bisht Pallë”;
Deltat e lumenjve Erzen
dhe Ishëm;
Rezervati Rrushkull;
Zona Emerald Hamallaj;
Kepi i Rodonit.
Laguna e Patokut
Bashkitë Durrës dhe
Krujë.

Rigjenerimi i territoreve të
lagunave, të deltave të lumenjve, të
rezervateve natyrore dhe të zonës
së pyllëzuar bregdetare.
Zhvillimi i strukturave eficiente
menaxhuese, mbrojtëse dhe
monitoruese të këtyre territoreve
për çdo bashki.
Përdorim i kontrolluar i tokës mbi
funksionet turistike që ofrohen në
këto territore.
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Periudha
e zbatimit

2018- 2022

Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria e Mjedisit;
Minisitria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria Kulturës;
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Ministria e Zhvillimit
Urban;
Bashkitë rajonale;
Bordi i zhvillimit rajonal.

Bashkitë rajonale 70%;
Biznesi rajonal 30%.

Investime Publike

Krijimi i një cilësie më të lartë
të jetesës dhe krijimi i
mundësive për të menaxhuar
shtrirjen e qendrave urbane.
Zhvillimi i një stili jetese aktiv
dhe mundësia për menaxhimin
e riskut nga përmbytjet.

Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2;
Ministria e Mjedisit;
Minisitria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes;
Ministria e Kulturës;
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Bashkitë rajonale;
Bordi për Zhvillimin e
Rajoneve.

Ministria e Mjedisit;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 30%;
Bashkitë rajonale 20%;
Biznesi rajonal 50%.

Investime Publike

Ministria e Mjedisit;
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave;
Bashkitë rajonale
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2.

Ministria e Mjedisit;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2 - 70%;
Bashkitë e rajonit 30%.

Investime Publike

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Investime Private
Partneritet
Publik-Privat

Përmirësimi i habitatit natyror,
lidhje në një sistem të
menaxhuar të zonave të
mbrojtura natyrore dhe të jetës
së egër rajonale.
Përmirësimi i cilësisë së jetës
për banorët rajonalë.
Përmirësimi i klimës së
turizmit rajonal dhe zhvillimi i
mundësive për fuqizimin e rolit
të traditës në rajon.

Përmirësimi i kushteve
mjedisore dhe mbrojtje nga
ndryshimet klimaterike.
Menaxhim efikas i flukseve
turistike sipas kategorive
natyrore.
Mbrojtje nga zhvillimi urban.
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Përparësia/
Politika

Projekti konkret

Grupi i synuar dhe
si adresohet

Periudha
e zbatimit

PM5- Menaxhimi i
mbetjeve rajonale

Ndërtimi i landfilleve
rajonale për mbetjet,
për bashkitë:
Durrës-Shijak-Kavajë;
Tiranë-Kamëz-Vorë.

Ndërtimi i landfilleve rajonale, për
menaxhimin e rajonalizuar të
mbetjeve.
Krijimi i strukturave për
menaxhimin e riciklimit të
mbetjeve nga burimi në vend-depozitim. Krijimi i stacioneve të
ritrajtimit të mbetjeve spitalore dhe
industriale. Krijimi i skemave të
favorshme që nxisin riciklimin.

2019-2025

PM5- Menaxhimi i
mbetjeve rajonale

Përfundimi dhe vënia në
eficiencë e impianteve të
përpunimit të mbetjeve
të lëngëta urbane për
trajtimin e ujërave të
zeza për bashkitë:
Durrës, Shijak, Tiranë,
Kamëz, Vorë.

Krijimi apo përfundimi i sistemit të
menaxhimit të mbetjeve të lëngëta
urbane. Rizhvillimi i infrastrukturës
së përpunimit të mbetjeve të
lëngëta.
Ndalimi i derdhjeve të këtyre
mbetjeve në lumenjtë rajonal.
Krijimi i infrasturkturës së
diferencuar të trajtimit të reshjeve
për zonat e reja urbane, për të mos
mbingarkuar rrjetet në flukset
maksimale.

2019-2025

PM2- Ruajtja dhe
menaxhimi i
burimeve ujore mbi
dhe nëntokësore në
rajon

Rigjenerimi i lumenjve
Ishëm dhe Erzen dhe i
nëndegëve të tyre.

Rigjenerim i shtretërve të lumenjve, 2020-2030
zhvillimi i korridoreve të gjelbra në
të dy krahët e tyre si zona buferike,
të shoqëruara me shtigje
biçikletash. Krijimi i “dhomave” për
lumenjtë pranë zonave urbane e
rurale për mbrojtje nga përmbytjet.
Ndalimi i derdhjeve të mbetjeve të
lëngëta dhe të ngurta në këto
lumenj.

Tabela 5.5 Projekte strategjike: Zhvillimi mjedisor
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Përgjegjësit dhe
zbatuesit

Burimi financiar
dhe përqindjet

Mënyra e
zbatimit

Ndikimi i pritshëm
dhe supozime

Ministria Zhvillimit
Urban;
Minsitria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Mjedisit;
Bashkitë rajonale;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2.

Ministria Zhvillimit
Urban;
Minsitria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Mjedisit 30%;
Bashkitë rajonale 70%.

Investime Publike

Cilësi ambjentale më e lartë
dhe kushte më të mira jetese,
Zhvillim i ekonomisë
ricikluese dhe ekonomisë me
cikël të mbyllur.

Ministria Zhvillimit
Urban;
Minsitria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Mjedisit;
Bashkitë rajonale;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2.

Sistemi i Kreditimit
Bankar Ndërkombëtar;
Qeverisja qendrore 70%;
Bashkitë rajonale 30%.

Investime Publike

Krijim i kushteve për
rivitalizim të shtretërve të
lumenjve, florës dhe faunës.
Krijimi i mundësive për
furnizim me ujë për bujqësinë
nga shtratet e lumenjve.
Rritje e cilësisë mjedisore për
qendrat urbane.
Krijimi i shtigjeve cilësore të
lëvizjes me biçikleta pranë
këtyre akseve.

Ministria Zhvillimit
Urban;
Minsitria e Transportit
dhe Infrastrukturës;
Ministria e Mjedisit;
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave;
Bashkitë rajonale;
Agjencia për Zhvillim
Rajonal 2.

Qeverisja qendrore 20%;
Bashkitë rajonale 30%;
Sistemi i Kreditimit
Bankar Ndërkombëtar
50%.

Investime Publike

Përmirësimi i kushteve
mjedisore, përmirësimi i
cilësisë së produkteve
bujqësore dhe përmirësimi i
cilësisë së jetesës.
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6

Rregullore për
përdorimin e territorit

Përmbajtja
214 RT1- Konsolidimi i qendrave urbane
217 RT2- Blloqe dhe lagje urbane të qëndrueshme
219 RT3- Zhvillimi i eficiencës energjetike në godina
219 RT4- Lëvizshmëria në qendrat urbane
221 RT5- Konsolidimi dhe rigjenerimi i qendrave rurale
223 RT6- Zhvillimi i poleve bujqësore rajonale
224 RT7- Korridoret dhe zonat e zhvillimit ekonomik
226 RT8- Zhvillimi i poleve me karakter turistik e çlodhës
229 RT9- Rrjetet rrugore strategjike rajonale
231 RT10- Infrastruktura, energjia dhe telekomunikacioni
232 RT11- Mbrojtja dhe zhvillimi i hapësirave dhe
ekosistemit mjedisor

Rregullore për
përdorimin e territorit

RT1- Konsolidimi i qendrave urbane
Zhvillimi i qendrave urbane duhet të sigurojë
gjithëpërfshirje dhe barazi për çdo shtresë
sociale, zhvillim të kontrolluar të përdorimit
të territorit e mjedisit, duke garantuar
kushtet për zhvillim të qëndrueshëm për
brezat aktualë dhe ata të ardhshëm.
Bashkitë duhet të kontrollojnë zhvillimin
urban, duke siguruar kushtet e nevojshme
për të ofruar qendra urbane kompakte,
të pajisura me shërbime eficiente për
komunitetin e duke garantuar barazi
në shërbime për të gjitha hapësirat dhe
territoret brenda zonave të urbanizuara.
Kompaktësimi i qendrave duhet të
bazohet në procesin e rritjes dhe zhvillimit
të urbanizimit në zona kompakte të
kontrolluara, që nxisin përqendrimin e
funksioneve mikse, formimin e ekonomisë
së shkallës dhe densifikimin, mbështetjen
me akses të shpejtë, lëvizje dhe shërbime
publike eficiente për të gjitha grupimet
shoqërore. Zhvillimi i qendrave duhet të
jetë i kontrolluar, të shmanget shpërhapja
e urbanizimit duke përdorur instrumente
si densifikimi, “vija e gjelbër” kufizuese e
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urbanizimit si dhe incentiva ligjore e fiskale
për përdorimin e territorit. Duhet siguruar
përdorimi eficient i këtyre instrumenteve,
në mënyrë të tillë që të garantohet
qëndrueshmëri dhe kontroll i shtrirjes
urbane në zonat periferike (peri-urbane),
të reduktohet gjurma ekologjike e qendrave
urbane si dhe të përdoret në mënyrë më
eficiente territori në këto hapësira.
Bashkitë e rajonit duhet të nxisin dhe
të zhvillojnë qendra urbane (të të gjitha
niveleve) me gjurmë të ulët ekologjike,
duke nxitur shërbimet brenda territoreve
urbane, duke rritur densitetin në zonat
prioritare si: zonat e rigjenerimit, zonat e
rivitalizimit, zonat qendrore të zhvillimit të
biznesit, zonat e orientuara drejt transportit.
Këto qendra duhet të nxisin krijimin e
masës kritike, duke siguruar densitetet
minimale e maksimale, të mbështetura
në pole dhe zona zhvillimi me përdorim
miks të territorit. Polet dhe zonat duhet të
zhvillohen në mënyrë të tillë që të adresojnë
nevojat e komuniteteve jo vetëm në banim
por edhe në punësim, duke ofruar lagje dhe
blloqe banimi me hapësira të përshtatshme
mikse, me gjelbërim, shërbime dhe
rekreacion.

Bashkitë duhet të fokusohen në:
• zbutjen e presionit të përdorimit të tokës
për banim, në zonat periferike dhe periurbane;
• eficientimin e përdorimit të tokës në
agrikulturë dhe shërbime mbështetëse, në
zonën peri-urbane;
• integrimin e shërbimeve të turizmit dhe
rekreacionit në zonat peri-urbane;
• ruajtjen e vlerave të larta natyrore e
mjedisore në zonat peri-urbane;
• kufizimin e zhvillimit urban jashtë “vijës
së gjelbër”;
• promovimin e zhvillimit të zonave “TOD”
(Transit-Oriented Development/Zhvillimi i
orientuar drejt transportit publik) dhe “CBD”
(Central Business District/Zonat Qendore
të Biznesit);
• përdorimin e territorit urban me funksione
të përziera me densitet të lartë (Mix-use);
• promovimin e ecjes dhe lëvizjes me
biçikleta në zonat urbane;
• distanca të shkurtra ndërurbane më pak
të varura nga automjetet, për të reduktuar
konsumin energjetik dhe emetimet e CO2;
• uljen e ndotjes së mjedisit nëpërmjet
rritjes së sipërfaqeve të gjelbra;
• rritjen e standardeve të jetesës falë
shërbimeve eficiente për banorët;
• uljen e kostove në infrastrukturë dhe
shërbime.
Densifikimi i qendrave
Densifikimi i zgjuar i qendrave urbane duhet
të zhvillohet mbi modelin e lagjeve dhe
blloqeve të banimit shumë-funksionale,
me cilësi të lartë në hapësira publike e
sociale, të mbështetura në vlerat historike
e arkitektonike të zonave. Densifikimi
duhet të sigurojë eliminimin e kërkesës për
banim jashtë qendrave urbane, për të rritur
shkallën e policentrizmit ndërmjet poleve të
qendrave urbane dhe për të rritur cilësinë e
shërbimeve dhe jetesës në këto qendra.
Rritja e përdorimit të hapësirës për banim e
shërbime duhet të drejtohet në vertikalitet,
duke siguruar kushtet e nevojshme për
më shumë hapësira komunitare të gjelbra,
mënyra transporti ekologjike dhe funksione
mikse në shfrytëzimin e godinave në blloqet

e banimit. Bashkitë nëpërmjet masave
ligjore/financiare, sistemit të taksave lokale
apo edhe të partneriteteve publike-private
duhet të nxisin rivënien në përdorim të
këtyre aseteve të pashfrytëzuara. Më pas,
zhvillimi duhet të drejtohet drejt “mbushjes
së blloqeve” me strukturë të dobët urbane,
duke përdorur instrumente si rigjenerimi apo
rivitalizimi.
Zhvillimi i zonave të reja të urbanizimit duhet
të fokusohet drejt përdorimit të tokave me
bonitet të ulët, pranë infrastrukturës të
mbi dhe nëntokës të shoqëruar me akses
në transport publik, për të lidhur zonat e
punësimit me vendbanimet.
Bashkitë duhet të nxitin përdorimin
e kritereve të reja të zhvillimit urban,
si koeficienti i përshkueshmërisë/
depërtueshmërisë së tokës për blloqet
urbane, për të garantuar rritjen e
përthithshmërisë së tokës në periudhat e
reshjeve, duke garantuar eficiencë më të
lartë për sistemet e kanalizimeve, si dhe për
të ulur impaktin e katastrofave që mund të
shkaktojnë përmbytjet.
Polet e zhvillimit
“Pol zhvillimi” – është hapësira territoriale që
përfshin një ose më shumë njësi strukturore
territoriale të identifikuara nga PINs, si
qendra të zhvillimit policentrik të rajonit, me
fokus në një apo disa sektorë. Këto territore,
në varësi të fokusit primar duhet të zhvillohen
nëpërmjet instrumenteve si: rizhvillimi,
rigjenerimi, rivitalizimi, duke synuar eficiencë
të përdorimit të burimeve territoriale, si
dhe duke krijuar mundësi për përdorim të
territorit në dy apo më shumë funksione.
Këto hapësira kur paraqesin nevojë
rivitalizimi me fokus banimin dhe komunitetin
duhet të zhvillohen brenda zonave urbane,
për të nxitur përqendrimin dhe efciencën
në shërbime. Zhvillimi i tyre nuk duhet të
nxitet jashtë sistemeve unazore apo bypasseve të qendrave urbane, për të mos krijuar
shpërhapje urbane. Këto ndërhyrje duhet
të krijojnë mundësi rizhvillimi për godinat,
territorin si dhe për komunitetet.
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Polet dhe zonat strategjike të densifikimit
urban, duhet të mbështeten me transport
publik eficient, me korsi të specializuara që
nxisin mundësinë e përdorimit për lëvizjet e
punësimit dhe të turizmit.
Rigjenerimi urban është procesi dhe
programi i ritrajtimit të një zone urbane, që
synon rivënien në eficiencë të zonës, duke
përdorur instrumente si ritrajtimi i fasadave,
shesheve, objekteve të hapësirave publike
dhe infrastrukturës. Rigjenerimi urban
duhet të adresohet si zgjidhje eficiente për
zonat urbane me densitet të lartë banimi, që
paraqiten të degraduara apo me strukturë të
dobët të zhvillimit urban. Përdorimi i territorit
në këto zona duhet të marrë në konsideratë
nevojën për zhvillim të zonës në të ardhmen,
duke siguruar hapësirat e nevojshme për
zhvillimin e infrastrukturës, rrugë me korsi
të dedikuara për transport publik, korsi
biçikletash si dhe hapësira të shtuara për
shërbime dhe zona këmbësore me funksione
mikse.
Këto hapësira dhe territore duhet të shprehin
qartë kufijtë e zonës së rigjenerimit, duke
marrë parasysh nevojën e shtuar të zhvillimit
për banim e punësim, jo vetëm brenda
këtij territori por edhe në njësitë kufitare
rrethuese.
Rigjenerimi urban dhe krijimi i poleve të reja
urbane duhet të nxitet nga qendra të reja të
përdorimit publik si:
• Objekte social-kulturore, qendra
krijuese, qendra ekspozimi, objekte sociale
tregtare, blloqe banimi të përziera, zona
post-industriale (rizhvillim në funksion të
komunitetit) apo parqe të reja për çlodhje dhe
argëtim.
• Zona të stacioneve të transportit publik,
blloqe të reja me karakter biznesi dhe/ose
edukimi me standarde të larta.
• Zona të reja për industrinë krijuese, zhvillim
dhe ritrajtim i godinave me vlera kulturorehistorike dhe arkitektonike.
• Mundësi për zona këmbësore, të pajisura
me shërbime mikse.
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Rivitalizimi urban është procesi dhe
programi i ritrajtimit/rizhvillimit të zonës
urbane dhe komunitetit, që synon zhvillimin
dhe rigjenerimin, jo vetëm të hapësirave
publike por edhe të komuniteteve. Duke
krijuar zona që nxisin punësimin e shërbimet
njëkohësisht garantohet edhe zhvillimi i
komuniteteve, falë strategjive të nxitjes së
kapaciteteve njerëzore të zonës. Bashkitë
duhet të nxisin përdorimin e instrumenteve
si P.P.P në zhvillimin e këtyre zonave të cilat
paraqesin mundësi ritrajtimi për të krijuar
kushte më të mira jetese për komunitetin.
Duke qenë se rivitalizimi urban përfshin
edhe rigjenerimin, këshillohet të përdoret si
instrument zhvillimi për zona të paracaktuara
më parë në planet e përgjithshme vendore. Ky
instrument duhet të përdoret në ato territore
që shfaqin mundësi zhvillimi për të ardhmen,
si zonat e degraduara me strukturë të dobët
urbane apo zonat formale/informale me
densitet të lartë banimi, me godina me më
shumë se/ose 4-5 kate.
Rizhvillimi urban është procesi i zhvillimit
të zonës urbane që synon rindërtimin e
këtij territori. Ky proces duhet të drejtohet
nga bashkitë e rajonit në përputhje të plotë
me planet e përdorimit të territorit (PPV),
duke siguruar më parë kushtet e nevojshme
për vendosjen e infrastrukturës, krijimin
e hapësirave të nevojshme për funksione
sociale e rekreative të shoqëruara me zona të
gjelbra. Bashkitë e rajonit duhet të përdorin
këtë mënyrë zhvillimi, duke marrë parasysh
kushtet gjeografike dhe vlerat social-kulturore
që paraqet zona. Përdorimi i tokës duhet të
zhvillohet në mënyrë efikase, duke u bazuar në
parimet e gjithëpërfshirjes dhe të zhvillimit të
qëndrueshëm.
Zhvillimet për qëllime banimi duhet të
arrijnë intensitete më të larta, të cilat janë të
mundshme në varësi të karakterit të zonës dhe
të aksesueshmërisë së transportit publik dhe
infrastrukturës.
Bashkitë duhet të nxisin përdorimin e
instrumenteve si Transferimi i të Drejtave të
Zhvillimit, Intensiteti me Kushte, apo forma të
tjera nxitëse ligjore e fiskale për zhvillimin e
territorit. Këto ndërhyrje duhet të përputhen

me kërkesën për zhvillim të PPV-ve dhe ato
duhet të zhvillohen vetëm pas përfundimit të
studimeve të detajuara vendore (PDV) për
këto territore.
Zhvillimi i zonave “Peri urbane” duhet të
drejtohet larg presionit të urbanizimit me
funksione parësore të përdorimit të territorit
në shërbime mbështetëse për zonat rurale
dhe urbane. Përdorimi i tokës në zonat periurbane duhet të drejtohet drejt zhvillimit me
funksione në favor të mjedisit, agroturizmit,
shërbimeve të rekreacionit dhe bujqësisë
urbane. Bashkitë e rajonit duhet të përdorin
taksimin e diferencuar dhe incentivat ligjore
në mbrojtje të këtyre hapësirave. Zonat periurbane duhet të përcaktohen në planet e
përgjithshme vendore, si instrumente kontrolli
zhvillimi të mbështetura nga “vija e gjelbër” e
kufizimit të urbanizimit.
“Zonat e ekspansionit të zhvillimit urban”,
pavarësisht fokusit të zhvillimit, kur nevojitet
të krijohen jashtë kufijve të urbanizimit,
ato duhet të sigurojnë kushte të tilla që të
mund të garantojnë vazhdimësi të zonës së
urbanizuar. Këto sipërfaqe duhet të zhvillohen
pranë qendrave aktuale, të mbështetura
me shërbime dhe akses, duke mos cenuar
përdorimin e tokës bujqësore me rendiment
të lartë, pyjet, zonat e mbrojtura dhe sistemin
ujor. Zhvillimi i tyre duhet të bazohet në
funksionet mikse të përdorimit të territorit,
duke shmangur krijimin e lagjeve apo blloqeve
të mbyllura “Gated communities”, si vila me
përdorim të kufizuar apo banesa të dyta.

RT2- Blloqe dhe lagje urbane të
qëndrueshme
Tipari kryesor i qendrave urbane me rritje
të shpejtë është shpërhapja urbane. Kjo
mënyrë e drejtimit të zhvillimit shoqërohet
me urzurpimin e sipërfaqeve të mëdha të
tokës së lirë, duke sjellë probleme serioze në
mënyrën e përdorimit të territorit, vartësinë e
lëvizjeve me automjete, densitete të ulëta dhe
të shpërndara, segregim social etj. Modele të
ngjashme të zhvillimit të urbanizimit në
28

qendrat e banuara janë shoqëruar me
spekulime në përdorimin e territorit dhe
kanë rezultuar në krijimin e sistemeve
urbane ineficiente e të fragmentarizuara,
ku avantazhet e urbanizimit dhe koncepti i
qendrave urbane humbasin apo minimizohen.
Qendrat urbane të së ardhmes duhet të
ndërtohen sipas një formë të re të strukturës
urbane dhe të hapësirës, ku jetesa e
komunitetit ‘lulëzon’ dhe pjesa më e madhe
e problemeve aktuale urbane zgjidhet. UN
Habitat propozon një qasje që përmbledh dhe
ripërcakton teoritë ekzistuese të planifikimit
të qëndrueshëm urban, për të ndihmuar në
ndërtimin e një marrëdhënie të re ndërmjet
banorëve të qendrave urbane dhe hapësirës
urbane, si dhe rritjes së vlerës së tokës
urbane. Kjo qasje bazohet në pesë principe që
mbështesin tri tiparet kryesore të qendrave
dhe blloqeve urbane: kompakte, të integruara
dhe të ndërlidhura.
Principet për ndërtimin e blloqeve dhe lagjeve
urbane të qëndrueshme:28
1. Hapësira të përshtatshme për rrugë,
me një sistem eficient trasporti. Sistemi
rrugor duhet të mbulojë 30% të territorit dhe
minimumi18 km gjatësi rrugore/km2.
2. Densitet i lartë me të paktën 15 000 banorë/
km2 ose 150 banorë/ha.
3. Përdorim miks të territorit me të paktën
40% të sipërfaqes së kateve bazë të jenë
në përdorim të funksioneve ekonomike dhe
shërbimeve në çdo lagje apo bllok urban.
4. Gjithëpërfshirja sociale (komunitete të
përziera) me disponueshmëri të ndryshme të
gamës së çmimeve dhe mënyrës së zotërimit
të banesave në çdo lagje apo bllok urban,
për të akomoduar banorë me të ardhura të
ndryshme; 20 deri në 50% të sipërfaqeve të
banimit duhet të jenë për banesa me kosto
të ulët; çdo tipologji e zotërimit, mbajtjes
nuk duhet të jetë më tepër se 50% i totalit të
shfrytëzuar.

https://unhabitat.org/a-new-strategy-of-sustainable-neighbourhood-planning-five-principles/
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5. Limitimi i përdorimit të tokës për
funksione të specializuara (unike), kjo për të
limituar zhvillimin e blloqeve apo lagjeve me
një funksion unik. Zonat me një funksion të
dedikuar nuk duhet të mbulojnë më shumë së
10% të çdo lagjeje apo blloku.
Objektivat e pesë principeve për
mbështetjen e krijimit të blloqeve dhe
lagjeve të qëndrueshme:
1. Promovimi i densitetit të lartë urban,
zbutja/zvogëlimi i shpërhapjes urbane dhe
maksimizimi i përdorimit eficient të tokës.
2. Promovimi i komuniteteve të
qëndrueshme, të larmishme, me barazi
sociale dhe të shëndetshme (të begatë).
3. Nxitja e lagjeve të përshkueshme në
këmbë dhe zvogëlimi i varësisë ndaj
përdorimit të makinës.
4. Optimizimi i përdorimit të tokës dhe
sigurimi i një rrjeti rrugor të ndërlidhur, i
cili do të ndihmojë në krijimin e mjediseve
të sigurta dhe efikase për të ecur, përdorur
biçikletën dhe makinën.
5. Nxitja e punësimit, prodhimit dhe
konsumit lokal.
6. Sigurimi i hapësirave, sipërfaqeve
të tokës dhe tipologjive të banesave të
shumëllojshme, në mënyrë të tillë që të
plotësohen nevojat e ndryshme për banim të
komunitetit dhe në densitete të tilla, që të
mund të sigurohet mbështetja me shërbime
lokale.
Karakteristikat kyçe për lagjet dhe blloqet
urbane të qëndrueshme
Pesë principet e promovuara nga UN Habitat
parashikojnë të nxisin zhvillimin urban të
qëndrueshëm duke krijuar vendbanime të
jetueshme dhe eficiente. Qendrat urbane
duhet të jenë të suksesshme, të përshtatshme,
të jetueshme dhe të sigurta. Qendrat
urbane duhet të mbartin këto elemente
dhe karakteristika, të cilat kontribuojnë
në përmbushjen e pesë principeve të
lartpërmendura:
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1. Rrugë plot gjallëri, që mbështesin dhe
promovojnë jetën në rrugë duke lejuar
aktivitete të ndryshme, si dhe fasada e gjerësi
rrugësh të favorshme që reduktojnë prezencën
dhe rolin e transportit individual me mjete.
Pesë principet inkurajojnë densitetet e larta
dhe përdorimin miks të territorit që shërbejnë
si shtysë (nxitës) për krijimin e këtyre rrugëve.
Densitetet e larta duhet të gjenerojnë
shërbime me kërkesë të mjaftueshme
ekonomike dhe komerciale, ndërkohë që
përdorimi miks i territorit duhet të sigurojë
hapësira të përshtatshme për shërbime dhe
prodhim. Qendrat urbane në përputhje me 5
parimet duhet të jenë të afta të lidhin kërkesën
me ofertën dhe kështu të stimulojnë dhe të
sigurojnë prosperitet për jetën plot gjallëri
të rrugëve të qyteteve, të cilat përmbushin
nevojat materiale dhe shpirtërore të banorëve,
si dhe për të krijuar siguri e prosperitet në
këto qendra. Kjo është karakteristikë kyçe e
qendrave urbane të qëndrueshme.
2. Blloqe/lagje miqësore për këmbësorët
që promovojnë ecjen, si masë për të sjellë
njerëzit në hapësirat publike, për të reduktuar
mbipopullimin me trafik, si dhe për të nxitur
ekonominë dhe ndërveprimet në shërbime.
Rrugët e gjallërueshme inkurajojnë ecjen
dhe lëvizjen me biçikleta, ndërkohë që një
rrjet rrugor bën të mundur që shërbimet
e nevojshme të administratës të arrihen
lehtësisht në këmbë ose me biçikletë, duke
garantuar siguri dhe eficiencë kohore.
Densiteti i lartë, përdorimi miks i territorit
si dhe miksimi social bëjnë të mundur
afërsinë me punën, banesën dhe shërbimet.
Ecja ndihmon në zvogëlimin e varësisë ndaj
përdorimit të makinës, duke siguruar në këtë
mënyrë, lehtësimin e trafikut, ndotjen e ajrit
dhe problematikat e shterimit të resurseve.
Është më e shëndetshme të “ecësh sesa të
ngasësh makinën”! Vitaliteti i jetesës në
qytete shtohet në mënyrë të jashtëzakonshme
nga këmbësorët dhe shërbimet në funksion
të tyre.
3. Të përballueshme në transaksione,
aktivitete ekonomike, në shërbime dhe banim,
duke promovuar distanca të shkurtra, duke
reduktuar kostot dhe shërbimet e banesave
për grupe të ndryshme përdoruesish në

shoqëri. Afërsia e sjellë nga aplikimi i “Pesë
Parimeve”, ndihmon në reduktimin e kohës
së keqshpenzuar dhe resurseve, duke sjellë
kështu uljen e kostove në shërbimet kryesore.
Principi i miksimit social duhet të promovojë
një shpërndarje racionale të resurseve
publike urbane si dhe të ofrojë strehim të
përshtatshëm për grupime me të ardhura
të ndryshme, nëpërmjet rregulloreve të
planifikimit të qendrave urbane, duke
siguruar barazi sociale dhe duke promovuar
eficiencë ekonomike. Një qendër urbane që
ofron akomodim të përballueshëm dhe ftues,
është një shembull i mirë me karakteristika
bazë për formimin e qendrave urbane të
qëndrueshme.

RT3- Zhvillimi i eficiencës energjetike
në godina
Nëpërmjet Planeve të Përgjithshme Vendore,
Planeve Sektoriale Vendore dhe Planeve
të Detajuara Vendore dhe rregulloreve
lokale, bashkitë e rajonit duhet të zhvillojnë
fillimisht zonat dhe standardet për nxitjen e
eficiencës energjetike në godina.
Bashkitë e rajonit duhet të rritin fillimisht
efikasitetin energjetik në godina me
funksione publike dhe sociale, duke
synuar rigjenerimin e plotë të godinave që
mundësojnë uljen e përdorimit të energjisë
elektrike, duke përdorur burime alternative
energjetike, si dhe duke përmirësuar
infrastrukturën e rrjeteve të brendshme të
godinave.
Bashkitë duhet të vendosin në rregulloret
e tyre të zhvillimit standarde të larta për
efikasitetin energjetik, e si rrjedhojë të
gjitha ndërtimet e reja duhet të plotësojnë
standarde të larta të efikasitetit energjetik.
Në të njëjtën kohë duhet nxitur përdorimi
i tarracave të gjelbëruara me funksione
mikse, si prona të përbashkëta, me hapësira
të dedikuara për panelet diellore dhe me
shërbime mbështetëse. Bashkitë e rajonit
duhet të zhvillojnë standarde klasifikuese e
diferencuese për zhvillimin e blloqeve të reja të
banimit me certifikata “green/të gjelbra”, duke
ofruar taksim të diferencuar për përdorimin e
këtyre aseteve.

RT4- Lëvizshmëria në qendrat urbane
Planet e lëvizshmërisë urbane duhet të
mbulojnë të gjitha format dhe mënyrat e
transportit për të gjithë aglomerimet urbane
e rajonale, duke përfshirë lëvizjen me
automjete private dhe publike, të pasagjerëve
dhe të mallrave, të motorizuara ose jo të
motorizuara, në lëvizje apo në zona parkimi.
Qendrat urbane duhet të zhvillojnë sistemet
unazore rrugore, polet multimodale të
shkëmbimit të mënyrave të transportit, të
shoqëruara me zona parkimi masive pranë
akseve kryesore hyrëse-dalëse.
Bashkitë duhet të garantojnë eficiencë për
mënyrat e transportit publik, duke siguruar
rrjete dhe nyje eficiente shkëmbimi.
Sistemet e trasportit publik duhet të
garantojnë siguri dhe eficiencë në përdorim,
për të garantuar flukse masive lëvizjeje.
Këto rrjete duhet të shërbehen me akse
të dedikuara dhe stacione të shpeshta
shkëmbimi të pajisura me sistem informimi
në kohë reale.
Rrjetet e lëvizshmërisë së qendrave duhet të
ndërthurin flukset e lëvizjes jashtë urbane
me ato urbane, duke krijuar nyje multimodale
lëvizshmërie në polet strategjike ku lidhen
sistemet unazore dhe akset primare rrugore
rajonale.
Lidhja dhe harmonizimi i lëvizshmërisë
urbane duhet të ndërthurë skema dhe
rregulla të qarta për:
• lëvizjen e motorizuar të banorëve;
• logjistikën urbane;
• lëvizjen me mjete publike;
• mënyrat alternative të lëvizjes pa
ndotje mjedisore.
Polet dhe zonat strategjike të densifikimit
urban duhet të mbështeten me transport
publik eficient dhe me korsi të specializuara
që nxitin mundësinë e përdorimit të tyre për
lëvizjet e punësimit dhe të turizmit.
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Transporti publik në qendrat urbane
Qendrat urbane duhet të sigurojnë hapësira
dhe rrjete të dedikuara për të lidhur zonat e
punësimit me zonat e banimit, ku korsitë e
dedikuara do të rrisin eficencën e lëvizjes për
punësim në korridoret strategjike (primare)
urbane, duke garantuar plotësimin e nevojës
për stacione të transportit publik brenda
distancave prej jo më shumë se 300 metra
ose/dhe jo më tepër se 10-12 minuta ecje në
këmbë.
Korridoret strategjike me flukse lëvizje me
më tepër se 30.000-40.000 pasagjerë/ditë
në lëvizje të drejtuar në një kah, duhet të
shoqërohen me transport publik me linja të
dedikuara parësore, kurse flukset nën 10.000
përdorues ditorë duhet të mbështeten me
transport alternativ, si taksi, mjete private të
motorizuara dhe biçikleta.
Bashkitë duhet të marrin masa për
evidentimin e zonave për zhvillim në të
ardhmen, duke garantuar në të njëjtën
kohë ruajtjen e hapësirave të korridoreve të
transportit publik, moslejimin e zhvillimit
paraprak urban në këto akse strategjike,
pajisjen me zona buferike, dërgimin e
infrastrukturës së nëntokës në nyjat kryesore
para zhvillimit të këtyre rrjeteve.
Lëvizja në qendrat urbane duhet të zhvillohet
jo vetëm drejt mjeteve të motorizuara, por ajo
duhet të nxisë po ashtu lëvizjen me biçikleta,
duke siguruar infrastrukturën e nevojshme
rrugore, zonat e parkimit masiv, mjedise të
përshtatshme për parkim gjatë orareve të
punësimit, si dhe pika për biçikleta me qira.
Zhvillimi i akseve rrugore duhet të garantojë
mbrojtjen e nevojshme për të siguruar ecje
të sigurt në krah të automjeteve. Korsitë e
biçikletave duhet të zhvillohen në mënyrë
të tillë që të mund të garantojnë informim
për lëvizjen. Kryqëzimet rrugore duhet të
ritrajtohen për të mbështetur këto forma
lëvizje. Bashkitë duhet të zhvillojnë rregullore
të qarta për vendosjen e zonave të parkimit të
biçikletave pranë qendrave të punësimit dhe
institucioneve publike.
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Zonat e reja të urbanizimit duhet të zhvillohen
në mënyrë të tillë, që të garantojnë hapësira
dhe zona buferike për kalimin e korsive
të dedikuara për transportin publik, në të
ardhmen.
Itineraret rajonale për lëvizjen me biçikleta
Itineraret e lëvizjes me biçikleta jashtë zonave
urbane, duhet të jenë të përshtatura me korsi
të specializuara, larg lëvizjes së automjeteve,
për të bërë sa më të sigurt dhe sa më të
këndshme lëvizjen. Sugjerohet zhvillimi i
itinerareve të lëvizjes unazore për biçikletat,
përgjatë vijave ujore, lumenjve, liqeneve,
bregdetit dhe zonave të mbrojtura, duke lidhur
elementet e rëndësishëm natyrorë, urbanë e
kulturorë, si dhe duke bërë ndërlidhjen e tyre
me parqet natyrore rajonale.
Kalimet pranë infrastrukturës rrugore,
duhet të projektohen në mënyrë të tillë që
të garantojnë një nivel të lartë sigurie për
përdoruesit e biçikletave, duke krijuar barriera
ndarëse. Stacionet e biçikletave të qendrave
urbane duhet të jenë të bashkëngjitura
me stacione shërbimi të mënyrave të tjera
të transportit. Stacionet e biçikletave për
itineraret e distancave të largëta, mund të
mbulojnë rreze veprimi jo më të madhe se
6-8 km. Ato duhet të ofrojnë mundësi për
shkëmbimin e mjeteve të transportit pa patur
nevojë për të kthyer përdoruesin në pikën
parësore të udhëtimit për dorëzimin e mjetit
lëvizës.
Lëvizshmëria këmbësore në qendrat
urbane
Qendrat parësore, dytësore dhe lokale duhet
t’i japin përparësi lëvizshmërisë këmbësore.
Bashkitë duhet të krijojnë kushte dhe
rregullore zhvillimi për:
• Krijimin e akseve të shpejta të lëvizjes
ndërmjet blloqeve të banimit për këmbësorët,
nëpërmjet eliminimit të barrierave në blloqet
e banimit, si p.sh.: heqja e mureve ndarëse
jashtë pronave private, eliminimi i pengesave
ndërlidhëse midis blloqeve të banimit.
• Lëvizshmëria këmbësore duhet të
mbështetet në akses të sigurt gjatë orëve të

vona, duke mundësuar ndriçim dhe mundësi
lëvizjeje për persona me aftësi të kufizuara.

RT5- Konsolidimi dhe rigjenerimi i
qendrave rurale
• Rigjenerimi i qendrave rurale do të
realizohet duke nxitur krijimin e hapësirave
të përbashkëta, duke eliminuar kufijtë
hapësinorë (si mure ndarës, gardhe dhe
kangjella), duke krijuar zona e hapësira
shërbimesh kolektive për komunitetin si dhe
duke krijuar më tepër hapësira rekreative dhe
parqe urbane.
• Zonat për densifikim të urbanizimit
të qendrave rurale duhet të jenë pjesë e
zonave të urbanizuara të njësive lokale
administrative. Hapësirat e patrajtuara në
zonat e urbanizuara, duhet të nxiten për
densifikim urban nëpërmjet përdorimit të ligjit
të planifikimit të territorit apo instrumenteve
të tjera të menaxhimit të tokës. Këto zona/troje
duhet të kenë dalë nga fondi i menaxhimit të
tokave
bujqësore apo të jenë pjesë e hartës së zonave
të urbanizuara. Gjithashtu, zonat informale
duhet të trajtohen pas vendosjes së tyre
brenda poligoneve të zonave të urbanizuara të
sistemit GIS të njësive administrative lokale.
• Kërkesa për banim në zonat rurale duhet
të drejtohet në zonat e densifikimit, duke iu
përgjigjur nevojave për të mbushur hapësirat
e pabanuara aktuale mbështetur nga polet
e rigjenerimit të qendrave me hapësira dhe
shërbime sociale. Planet e përgjithshme
vendore (PPV) duhet të sigurojnë dhe të
ndihmojnë zhvillimin brenda vendbanimeve
lokale Gjithashtu ripërdorimi dhe efikasiteti i
godinave ekzistuese duhet të inkurajohen aty
ku është e mundur, në vend që të ndërtohen
godina të reja.
Kërkesa për zhvillim duhet të përputhet
me frymën e arkitekturës tradicionale dhe
rurale, duke krijuar harmonizim midis këtyre
qendrave rurale dhe duke mos dëmtuar

karakterin rural të zonës. Zhvillimet e reja
urbane duhet të përshtaten me natyrën,
duhet të mos cenojnë siluetën natyrore, si
dhe duhet të zhvillohen me materiale lokale.
Përmasat dhe format e zhvillimeve të reja
duhet të jenë në harmoni me zhvillimet
aktuale, nëse këto të fundit mbartin vlera
kulturore, historike e arkitektonike.
• Ndërtimi i zonave të reja të banimit në
qendrat rurale duhet t’i përgjigjet nevojës
për zhvillim jashtë zonave të urbanizimit
vetëm pasi të ketë përfunduar shfrytëzimi
i plotë i territorit urban referuar PPV-ve. Ai
duhet të zhvillohet duke iu bashkëngjitur
zonave tradicionale për të nxitur punësimin,
shërbimin dhe cilësinë e këtyre qendrave, si
dhe duke ulur shpenzimet në infrastrukturë.
Zhvillimi i kërkesës duhet të drejtohet drejt
tokave jobujqësore, duke mos dëmtuar
bujqësinë, mjedisin ujor dhe burimet
natyrore. Në pamundësi për zhvillim në toka
jobujqësore, presioni i kërkesës duhet të
drejtohet në tokat që kanë humbur bonitetin
e përdorimit bujqësor.
• Shtëpitë e pushimit mund të kenë
një ndikim pozitiv ose negativ në zonat
rurale. Të vendosura dhe të përshtatura
në zonat rurale, këto banesa mund t’i
zhvillojnë strukturalisht zonat e dobëta
rurale në terma ekonomikë, por mund të
shkaktojnë edhe efekte negative për banorët
e përhershëm. Një qasje e balancuar për
furnizimin me infrastrukturë për shtëpitë
e pushimit (të cilat mund të përfshijnë
shtëpitë individuale të pushimit, skemat
e strehimit, grupimet apo akomodimin
turistik), duhet të pasqyrohen në planet e
zhvillimit, duke marrë parasysh identifikimin
e potencialeve për shtëpitë e pushimit në
mënyrë që të përshtatet me zhvillimin e këtyre
njësive.
Zhvillimi duhet të jetë i përshtatshëm dhe i tillë
që të mos dëmtojë peizazhin. Bashkitë duhet
të marrin masa në menaxhimin e mbetjeve
dhe infrastrukturës së ardhshme mbi këto
struktura, duke detyruar zhvillimin e skemave
të pavarura, të vetëfinancuara private, për
plotësimin e nevojave të shtuara sezonale.
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Zonat me banesa karakteristike, me
arkitekturë tradicionale dhe monumentale
Mbrojtja dhe ruajtja e identitetit në këto
zona duhet të jetë prioritet, për të siguruar
mos humbjen e vlerave dhe për të garantuar
potencial të zhvillimit në ekonominë e turizmit.
Për zhvillimet e reja pranë zonave me vlera
historike dhe kulturore, duhet respektuar
rregullorja për trashëgiminë kulturore, e cila
adresohet te baza ligjore sektoriale, ndërsa
për zonat përreth tyre, duhet respektuar
rregullorja e planifikimit të territorit.
• Bashkitë nëpërmjet rregulloreve duhet të
garantojnë se tipologjitë e zhvillimit në ato
zona që paraqesin vlera kulturore, historike e
arkitektonike, të mund të zhvillohen në mënyrë
që të kenë vetëm ndikim pozitiv në përdorimin
e këtyre resurseve.
• Në bazë të karakteristikave të secilit
fshat, ndërtimet e reja duhet t’i përshtaten
urbanistikës dhe arkitekturës së fshatit
(numri i kateve, madhësia në shtrirje
horizontale/njolla e ndërtimit) dhe të ruajnë
një densitet të përshtatshëm sipas zonës së
urbanizuar. Bashkitë duhet të përkujdesen
që këto ndërtesa të respektojnë traditat e
ndërtimit (ngjyrat, materialet e teknikat) dhe
arkitekturën.
• Rezidencat e banimit dhe ndërtesat e
zhvilluara për qëllim turistik duhet të jenë të
përziera në brendësi të lagjeve dhe zonave të
përhershme të banimit.
• Nuk këshillohet krijimi i nukleve të reja
turistike në territore pa infrastrukturë publike,
kanalizime, ujësjellës, elektricitet, rrugë
automobilistike, e të tjera të ngjashme, të cilat
janë bazë për funksionimin e një vendbanimi.
Përdorimi/konsolidimi i tokës bujqësore
Bashkitë e rajonit, mbështetur në planet e
përgjithshme vendore (PPV), duhet të marrin
parasysh mundësitë e ndryshme të zhvillimit
të territoreve rurale. Kjo përqasje kërkon
përgjigje të ndryshme, në lidhje me kontekstet
hapësinore rurale, për ekonomizimin e
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përdorimit të tokës bujqësore, hapësirës
së strehimit dhe të shërbimeve të ofruara.
Bashkitë duhet të prioritarizojnë përdorimin e
tokës bujqësore, duke u bazuar në tipologjitë e
mëposhtme:
Zonat rurale nën ndikim të fortë urban, zonat
peri-urbane janë zonat periferike urbane nën
ndikim të lartë nga urbanizimi, ku presioni
i zhvillimit dhe i aktiviteteve urbane ka një
ndikim të fortë mbi përdorimin e tokës.
Zhvillimi dhe përdorimi i tokës në zonat periurbane duhet të drejtohet kundrejt përdorimit
të tyre si zona buferike për frenimin e zgjerimit
të urbanizimit, nëpërmjet instrumenteve të
tilla si:
• vija e gjelbër, kufizuese e zonave të
urbanizuara;
• nxitësit ekonomikë dhe ligjorë, të cilët duhet
të përdoren për t’i dhënë përparësi këtyre
zonave në funksion të zhvillimit rural me
shërbime, si: tregje rajonale, bujqësi urbane,
agroturizëm, rekreacion dhe shërbime në
ndihmë të zhvillimit të qëndrueshëm etj., për
të nxitur ndërveprimin midis zonave urbane
dhe atyre rurale.
Zonat nën ndikim të fortë rural, zonat e
agrikulturës, janë zonat me fokus zhvillimin e
agrikulturës, ku të ardhurat kryesore nxirren
nga bujqësia. Përdorimi i tokës në këto
territore duhet të orientohet larg presionit
të aktiviteteve urbane. Bashkitë e rajonit,
nëpërmjet Planeve të Përgjithshme Vendore
(PPV), në këto territore duhet të kthejnë në
prioritet aktivitetin bujqësor, duke shmangur
lindjen dhe shpërhapjen e urbanizimit. Kushtet
dhe rregulloret e planifikimit duhet të lejojnë
vetëm zhvillimin e aktiviteteve të lidhura me
këto funksione.
Zonat rurale margjinale, agrokulturorenatyrore, të cilat kanë strukturë zhvillimi
bujqësor të dobët ose zhvillim të urbanizimit
të shpërbërë, duhet të zhvillohen me fokus
drejt mundësive të mbështetjes së bujqësisë,
si zona rezervë të agrikulturës dhe natyrës.
Përfitimi do të mundësohet nga përdorimi
i territorit në sipërfaqe të mëdha kryesisht
në funksione me fokus natyrën, si rezervate
apo hapësira në shërbim të mjedisit dhe
ekoturizmit, hapësira në shërbim të pyjeve

të kultivuar, pemëtari, zona në mbështetje
të bujqësisë me hapësira të nevojshme për
speciet e kultivuara që kërkojnë territore të
mëdha.
Zonat e lira natyrore dhe zonat e mbrojtura
natyrore janë pjesa periferike e ndikimit të
presionit urban dhe rural. Këto territore duhet
të mbahen në mbrojtje dhe të ruhen nga
zhvillimet urbane.
Ndërlidhja dhe shërbimi i këtyre zonave me
zonat e urbanizuara duhet të ketë në fokus
funksionet rekreative dhe turizmin natyror.
Shërbimet dhe infrastruktura e këtyre zonave
duhet të shoqërohet me tabela informuese si
dhe me shërbime të përkohshme në funksion
të turizmit natyror. Sugjerohet përdorimi
me koeficient minimal shfrytëzimi i këtyre
hapësirave në mbrojtje të ekosistemeve. Zonat
me fokus drejt mbrojtjes së mjedisit duhet të
paraqesin: deltat e lumenjve, zonat ligatinore,
sistemi dhe burimet ujore, pyjet bregdetare,
vargmalet dhe kodrat periferike.
Menaxhimi i tokës bujqësore
Do të realizohet nëpërmjet instrumentit te
“konsolidimit” për të krijuar një sektor agrar
konkurrues, me fokus zhvillimi drejt rritjes së
sipërfaqeve të parcelave të fragmentarizuara
të tokës, për përdorim bujqësor në zonat
rurale.
Ministria e linjës dhe bashkitë e rajonit duhet
të zhvillojnë programe dhe projekte të bazuara
mbi këtë instrument, për të krijuar mundësi
për unifikim të parcelave të tokës bujqësore,
duke nxitur aglomerimet me shërbime të
njëjta, me synim krijimin e sipërfaqeve me tokë
të punueshme me produkt të njëjtë në 5-7 ha.
Si fillim, rekomandohet të realizohen
projekte pilote fillestare, për të zhvilluar më
pas programe të plota të konsolidimit, për
menaxhim të tokës bujqësore në shkallë
rajonale.
Bashkitë e rajonit duhet të krijojnë dhe
zhvillojnë fondin dhe bordin e menaxhimit të
tokës bujqësore, me buxhete të paracaktuara
përdorimi. Mënyra më efektive e ndërtimit
të këtij instrumenti të zhvillimit rural është
konsolidimi i plotë dhe gjithëpërfshirës,
por ekzistojnë edhe mundësi të tjera si,

konsolidimi i thjeshtëzuar apo konsolidimi
i grupimeve vullnetare. Bashkitë nxiten të
zhvillojnë paraprakisht projekte pilote, e më
pas të aplikojnë konsolidimin në shkallë të
gjerë.

RT6- Zhvillimi i poleve bujqësore
rajonale
Fermat bujqësore janë aktorë kryesorë
në nxitjen e aktiviteteve ekonomike në
zonat rurale. Trajtimi i përmasave dhe i
vendndodhjeve të tyre duhet të lejojë që
fermerët të jenë në gjendje të ndryshojnë
aktivitetet e prodhimit sipas nevojave.
Bashkitë duhet të prioritarizojnë investimet,
duke përmbledhur zhvillimet ekonomike në
pole territoriale me funksione mikse sipas
nevojave. Zhvillimi i këtyre poleve duhet
të bazohet në kushtet e paracaktuara të
përdorimit të territorit.
Funksionet e zonave për aktivitete paraqiten si
më poshtë:
Zonat periferike (peri-urbane) duhet të
shfrytëzohen për aktivitete të specializuara në
agroturizëm rural-urban, shërbime bujqësie
urbane, tregje apo shërbime të cilat mund
të ndihmojnë në lidhjen e zonave urbane me
zonat rurale.
Shfrytëzimi dhe zhvillimi i këtyre hapësirave
territoriale, duhet të drejtohet nga bashkitë
nëpërmjet politikave dhe rregulloreve të
diferencuara, fiskale apo ligjore për përdorime
që kanë në fokus krijimin e aktiviteteve të
sipërpërmendura.
Zonat rurale duhet të zhvillohen mbi një vizion
të qartë ndërveprimi në rrjet të industrisë
bujqësore, për krijimin e ekonomisë së
shkallës në bujqësi. Bashkitë sugjerohet
të përdorin instrumente të zhvillimit, si:
konsolidimi dhe menaxhimi i tokës bujqësore,
krijimi dhe zhvillimi i fondit dhe bordit të
tokës bujqësore, partneriteti publik-privat,
kooperativat dhe rajonalizimi i prodhimit
bujqësor.
Bashkitë rekomandohen të nxisin:
• Zhvillimin e rrjetit dhe infrastrukturës
shpërndarëse të produkteve ushqimore si
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pikat e grumbullimit e përpunimit, paketimit e
magazinimit dhe shpërndarjes së produkteve
në tregjet e qendrave urbane.
• Zhvillimin e infrastrukturës për riciklimin,
duke krijuar rrjetin e pikave të kompostimit,
riciklimit dhe ripërdorimit të mbetjeve
natyrore, për të nxitur krijimin e një ekonomie
rurale me cikël të mbyllur në nivel lokal dhe
rajonal.
• Rigjenerimin e infrastrukturës së sistemeve
vaditëse të tokës bujqësore.
Bashkitë rajonale duhet të zhvillojnë projekte
të përbashkëta për të realizuar sisteme të
integruara vaditje rajonale. Këto sisteme
duhet të mbrohen me zona buferike dhe të
monitorohen nga ndotjet mbi dhe nëntokësore,
si dhe nga ndërtimet urbane në afërsi të tyre.
Zhvillimi i sistemeve të vaditjes si dhe të
kullim-drenazhimit duhet të ripërtërihet duke
nisur nga: rizhvillimi i sistemit të pompimit
të rezervuarëve, pastrimi i rezervuarëve
të mbetur aktiv, pastrimi i piletave të
shkarkimeve, kanaleve vaditëse/ kulluese dhe
sistemeve të tyre të kontrollit të qendërzuar,
ndërtimit të puseve të ujit të kontrolluar dhe të
certifikuar.

RT7- Korridoret dhe zonat e zhvillimit
ekonomik
Korridoret ekonomike, si zona të vazhduara
lineare me përqendrim aktivitetesh
ekonomike, janë pjesë integrale e rajonit
Tiranë-Durrës. Bashkitë e rajonit duhet të
nxisin dhe zhvillojnë aglomerime gjeografike
për akomodimin e ndërmarrjeve rajonale.
Zhvillimet e ardhshme të këtyre territoreve,
brenda dhe jashtë qendrave urbane, duhet
të orientohen drejt aksesit të shpejtë pranë
akseve rrugore dhe hekurudhore, të cilat
janë tashmë të formuara. Megjithatë,
zhvillimi duhet të jetë i tillë që të mos lejojë
shpërhapjen e urbanizimit në fasha lineare
të vazhduara, që shfrytëzojnë vetëm brezin
e parë të përdorimit të korridoreve rrugore,
por duke zhvilluar pole të konsoliduara
territoriale.
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Mbështetja e tyre me zona ndihmëse në
brendësi të territorit duhet nxitur duke
ndërtuar fasha të dyta e të treta, që do
të shërbejnë për të zhvilluar shërbimet e
ardhshme, si dhe për të krijuar mundësinë e
ndërveprimit ndërmjet tyre për shërbime dhe
infrastrukturë.
Synohet përqendrim i funksioneve të
shërbimeve, ndalim i shtrirjes lineare
përgjatë gjithë autostradës, krijimi i fashave/
barrierave me zona të gjelbra ndarëse, si
dhe fuqizimi i zonave natyrore pranë këtyre
territoreve. PPV-të e bashkive rajonale,
Tiranë, Durrës, Vorë, Kamëz, Shijak, duhet
t’i paraqesin këto territore mbështetëse për
strukturat e biznesit.
Për të mundësuar realizimin e sa më
sipër, bashkitë e rajonit duhet të ofrojnë
për bizneset e së ardhmes hapësira të një
cilësie të mirë, madhësie dhe rangu të
përshtatshëm me natyrën e tyre. Në varësi
të përparësive të secilës qendër urbane dhe
të hierarkisë së tyre (sipas përcaktimeve
të PPK-së dhe PINs-it), këto NjQV duhet të
garantojnë:
• Zhvillimin e hapësirave konkurruese dhe
tërheqëse për zonat qendrore të biznesit,
parqet industriale e teknologjike, zonat
e zhvillimit të NVM-ve, të cilat mund të
tërheqin dhe të akomodojnë biznese të
ndryshëm e me nevoja specifike;
• Zyra shërbimi që mbulojnë nevojat e
biznesit për shërbime administrative;
• Rrjete infrastrukturore, mbi e
nëntokësore, eficiencë në lëvizshmëri dhe
në furnizim me energji, ujë, gaz, rrjet
kanalizimesh etj.;
• Sistem efektiv transporti publik që siguron
mundësi kombinimi të modaliteteve
të ndryshëm;
• Rrjete telekomunikacioni TIK që
garantojnë lidhje dhe shkëmbime të shpejta
në rang global;
• Mjedis natyror e urban të cilësisë së lartë,
të pasuruar në asete natyrore dhe fizike, me

ndërlidhje e mënyra lëvizje që nuk krijojnë
ndotje dhe ndikim negativ;
• Bashkitë rajonale duhet të marrin në
konsideratë dhe të propozojnë mënyrat për
shmangien e riskut të shtuar nga faktorët
dhe fatkeqësitë natyrore në këto zona.
Propozohet të zhvillohen infrastruktura të
posaçme në mbështetje dhe mbrojtje të
këtyre investimeve strategjike me rëndësi
rajonale dhe kombëtare.
• Planet e Përgjithshme Vendore (PPV) të
bashkive të rajonit duhet të parashikojnë
dhe paraqesin zonat e propozuara të
zhvillimit ekonomik dhe zonat përkatëse
buferike, për zgjerime në të ardhmen.
“Zonë me specifikë zhvillimi” - Është
një njësi territoriale funksionale, që
përfshin pjesë të një ose më shumë
njësive të vetëqeverisjes vendore brenda
një poli zhvillimi, me tipare të ngjashme
të aglomerimeve urbane. Këto territore
kur paraqesin potencial të zhvillimit
me fokus drejt specializimit ekonomik
duhet të shoqërohen me akses të shpejt,
duke garantuar akse transporti dhe nyje
shkëmbimi eficiente.
Ato duhet të mbështeten me infrastrukturën
e nevojshme si: korsi të dedikuara për mjetet
e transportit publik, rrjete kanalizimesh,
furnizim me ujë, rrjete elektriciteti,
rrjete gazifikimi dhe lidhje te shpejta të
infrastrukturës TIK.
Përdorimi i territorit në këto zona duhet të
zhvillohet me funksione mikse shërbimesh që
garantojnë ekonomi shkalle, siguri dhe kushte
të mjaftueshme çlodhje për përdoruesit.
Zhvillimi i hapësirës duhet të jetë i tillë që
të garantojë vazhdimësinë e përdorimit të
zonës gjatë gjithë ditës, duke u shërbyer me
funksione mikse mbështetëse.
Zonat e panaireve dhe eventeve massive
duhet të zhvillohen pranë poleve primare
të shkëmbimit të mjeteve të transportit, si
qendra multimodale, stacione qendrore apo
dytësore, duke krijuar mundësi të shtuara për
lëvizjen e flukseve masive dhe duke siguruar

hapësira të nevojshme parkimi për të gjitha
nevojat. Këto territore duhet të garantojnë
siguri përdorimi dhe funksione diverse në
përdorim të territorit, duke garantuar zhvillim
të disa tipologjive të eventeve në të njëjtën
kohë. Qendrat tregtare duhet të zhvillohen
brenda kufijve të urbanizimit dhe sistemeve
unazore të transportit, ato duhet të shërbejnë
si pole të reja për tërheqjen dhe zhvillimin
e zonave të reja urbane të mbështetura me
transport eficient.
Zonat portuale kombëtare si porta
strategjike hyrëse duhet të garantojnë
aksesin e shpejtë të mallrave dhe mjeteve
në rajon. Këto hapësira duhet të pajisjen
me infrastrukturë bashkëkohore, për të
përballuar volumet e shtuara të udhëtarëve
dhe të mallrave në të ardhmen. Këto zona
portuale duhet të garantojnë zhvillim të tillë
që adresojnë nevojat e komunitetit për mjedis
të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm, duke
siguruar përpunimin e mallrave dhe lëndëve
primare jashtë qendrave urbane.
Zonat e stacionimit duhet të zhvillohen me
hapësira për magazinim dhe menaxhim të
flukseve, duke u mbështetur me zona rezervë
për shtimin e kapaciteteve në raport me
flukset deri në 2030.
Hapësira portuale e menaxhimit të flukseve
të udhëtarëve, të turistëve e anijeve të mëdha
turistike (‘cruiser’) dhe të jahteve, duhet të
krijojë akses të hapur për ndërlidhje me
qytetin, për të rritur atraksionin midis portit
e qytetit, si dhe për të zhvilluar ekonominë
lokale.
Ato duhet të krijojë akses dhe stacionim për:
1. stacion udhëtarësh, për ankorim të anijeve
të udhëtimit me përmasa mesatare e të vogla;
2. stacion turistik, për ankorim të anijeve të
mëdha turistike (‘cruiser’);
3. zonë portuale shërbimi e përpunimi, për
ankorim të kontenierëve kargo;
4. zonë portuale shërbimi, për ankorim të
flotës së peshkimit;
5. zonë portuale turistike, për ankorim jahtesh.
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RT8- Zhvillimi i poleve me karakter
turistik e çlodhës
Krijimi dhe zhvillimi i poleve turistike duhet
të shoqërohet me shërbime cilësore në
infrastrukturë fizike dhe elektronike. Zonat
dhe polet turistike duhet të pajisen fillimisht
me infrastrukturë që mundëson akses të
shpejtë me transport publik dhe lidhjen me
nyjet multimodalale të shkëmbimit të mjeteve
të lëvizjes. Këto pole duhet të mbështeten me
shërbime në nxitje të turizmit dhe ekonomisë
bazuar në tipologjitë e zhvillimit, kushtet
gjeografike, social-kulturore dhe mjedisore.
Synohet zhvillimi i poleve turistike duke lidhur
potencialet gjeografike, fizike, njerëzore e
kulturore bazuar në:
• Rigjenerimin dhe zhvillimin e aseteve
territoriale natyrore, historike-kulturore në
shërbim të turizmit, duke ofruar siguri dhe
akses të shpejtë me qendrat e banimit; lidhje
fizike eficiente rrugore ose/dhe hekurudhore,
zona parkimi masive mbi apo nëntokë,
transport publik dhe infrastrukturë elektronike
për akses me tregun global; shërbime
eficiente; infrastrukturë informuese (zyra
informacioni) dhe guida shoqëruese turistike
të certifikuara.
• Promovimin e zonave turistike me
organizimin e eventeve kulturore e sociale
dhe kthimin objekteve historike në qendra
muzeale, mjedise kulturore dhe hapësira
ekspozimi. Kjo kërkon rivitalizimin e godinave
social-kulturore, duke rigjeneruar fasadat,
lidhjen me rrjetin energjetik, përdorimin e
sistemeve të ventilimit dhe mënyra alternative
furnizimi me energji (panele diellore) për
të rritur eficiencën energjetike. Kërkon
zhvillimin e qendrave të biznesit pranë poleve
të zhvillimit ekonomik, si dhe krijimin e zonave
të panaireve, eventeve dhe konferencave, të
mbështetura nga aksesi i shpejtë dhe hoteleria
cilësore e certifikuar për këto shërbime.
• Zhvillimi i turizmit të biznesit, panaireve e
konferencave duhet shoqëruar me funksione
mbështetëse në shërbim të ekonomisë dhe
rekreacionit, për të zhvilluar pole me funksione
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të ndryshme, të shoqëruara me infrastrukturë
të përshtatshme, transport publik, zona
parkimi, hoteleri cilësore e të certifikuar,
shërbime sigurie dhe informimi.
Stadiumet, qendrat e panaireve dhe zonat e
eventeve masive duhet të pajisen me të gjithë
infrastrukturën e shërbimeve, të ndërlidhen
me rrjetin e transportit multimodal, zonat e
parkimeve dhe me shërbimet e sigurisë;
• Organizimin e festivaleve të hapura dhe
eventeve të shumëllojshme që promovojnë
kulinarinë, kulturën, folklorin, traditën dhe
historinë e qendrave urbane dhe/ose rurale.
Këto aktivitete duhet të mundësojnë lidhjen
e shërbimeve të ofruara me funksionet e
qendrave urbane e rurale, për të krijuar
ekonomi shkalle, siguri dhe eficiencë
maksimale.
• Krijimin e zonave me karakter rinor,
artistik dhe kreativ, ku promovohet kultura
dhe arti, duke rivitalizuar godinat, sheshet
pedonale, infrastruktura dhe pikat e informimit
si dhe duke zhvilluar kapacitetet e burimeve
menaxheriale, për të ofruar shërbime me
fokus kulturën, artin dhe traditën. P.sh. “lagjet
krijuese” që nxisin përhapjen e kulturës
nëpërmjet muzikës, pikturës, poezisë e artit
të aplikuar, duhet të krijohen në bashkëpunim
me ngritjen e kapaciteteve njerëzore lokale,
zonave të promovimit të zejeve dhe zonave në
shërbim të kulturës dhe trashëgimisë.
Krijimi dhe zhvillimi i tyre duhet të mbështetet
nga programe të bazuara në partneritete
publike-private, të shoqëruara me borde
drejtuese dhe administratë menaxheriale dhe
monitoruese.
• Polet çlodhëse dhe argëtuese në zonat
urbane si ballinat ujore, sheshet urbane
dhe zonat e gjelbra të pushimit në shërbim
të turizmit duhet të pajisen me shërbime
mbështetëse për informacion, siguri, ndihmë
mjekësore, akses të shpejtë dhe transport
publik në funksion të zonave të pushimit
masiv, duke marrë parasysh flukset masive
të turistëve vendas dhe të ardhur në sezonet
e pikut maksimal. Synohet kompaktësimi dhe
ndërlidhja e paketave turistike që krijojnë
ekonomi shkalle dhe masë kritike për

shërbimet e turizmit. Zonat dhe polet turistike
duhet të pajisen fillimisht me infrastrukturë,
ku të mundësohet aksesi i shpejtë dhe
multimodaliteti në transport. Këto zona duhet
të mbështeten me shërbime për turizmin,
si dhe me parkime masive për të përballuar
flukset e turistëve.
• Turizmi në zonat natyrore dhe rurale
Këto pole apo/dhe zona bregdetare, fushore,
kodrinore apo malore duhet të zhvillohen
në harmoni me mjedisin, duke ndaluar
zhvillimin e urbanizimit në zona të lira apo
të mbrojtura natyrore. Ato duhet të ruajnë
dhe zhvillojnë shërbime në mbështetje të
karakteristikave dhe tipareve natyrore të
zonës. Zhvillimi i turizmit me fokus natyrën,
përveç përdorimit të aseteve natyrore, duhet
të mbështetet edhe nga funksionet rekreative
si dhe ato të agroturizmit. Zonat turistike
natyrore duhet të lidhen nëpërmjet shtigjeve
natyrore ose korridoreve të gjelbër me zonat
rekreative pranë qendrave urbane-rurale,
me gjeomonumentet natyrore, me objektet
historike-kulturore jashtë qendrave urbane,
me bujtinat e agroturizmit dhe me asetet
rekreative peri-urbane apo rurale.
Bashkitë duhet të zhvillojnë infrastrukturën
e korridoreve të gjelbërta përgjatë shtretërve
të lumenjve, të pajisur me infrastrukturë për
çiklizëm jashtë rruge dhe ecje në natyrë. Këto
akse lëvizje duhet të zhvillohen në mënyrë të
tillë që të ofrojnë lëvizje të sigurt dhe ndikim
të ulët në natyrë. Shërbimet që ofrohen në to
duhet të ndërthuren me paketat e shërbimeve
në zonat rurale dhe të trashëgimisë kulturore
të rajonit. Krijimi i infrastrukturës fizike në
korridoret e gjelbër duhet të ndërthuret
me zonat që promovojnë trashëgiminë
dhe kulturën. Lëvizja në këto akse duhet
të pajiset me infrastrukturë informuese
fizike dhe virtuale. Për realizimin e këtyre
infrastrukturave dhe shërbimeve bashkitë
duhet të zhvillojnë projekte partneriteti publikprivat.
• Zhvillimi i strukturave në funksion të
turizmit, të hotelerisë apo të funksioneve të
tjera të shërbimit masiv, të përkohshme apo të
përhershme, nuk duhet të dëmtojnë karakterin
rural të zhvillimit, duke u bazuar në principet

e mbrojtjes së 5 sistemeve territoriale, duke
ruajtur distancat e parashikuara në ligj
dhe në rregulloret e kushtet e ushtrimit të
veprimtarive në këto territore të paracaktuara.
Shërbimet dhe aktivitetet duhet të zhvillohen
në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi për
përdorimin e këtyre territoreve. Këto aktivitete
duhet të mbështeten në modelet e zhvillimit
të biznesit që mbron natyrën, si aktivitete
të turizmit me ndikim të ulët në mjedis,
ekoturizëm, agroturizëm, sporte “outdoor”,
ecje në natyrë, sporte ajrore etj. Këto shërbime
duhet të shoqërohen me qendra informative,
guida, infrastrukturë mbështetëse në shërbim
të sigurisë dhe monitorimit.
• Zonat e turizmit bregdetar
Zonat e plazhit masiv duhet të pajisen me
hapësira dhe infrastrukturë mbështetëse në
shërbim të pushuesve dhe turizmit bregdetar.
Bashkitë mund të përdorin instrumente,
si partneriteti publik-privat apo qiradhënia
afatgjatë, për zhvillimin dhe realizimin e
këtyre shërbimeve.
Shërbimet në këto zona duhet të bazohen në:
- Ligjin për menaxhimin e integruar të
burimeve ujore dhe strategjitë sektoriale të
ministrive të linjës.
- Ligjin për turizmin dhe rregulloret e
udhëzimet e ministrive të linjës dhe bashkive
mbi kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së
stacionit të plazheve.
- Kapacitetet dhe potencialet e densiteteve
të përdorimit dhe shfrytëzimit të hapësirës
bregdetare, si dhe të gjithë potencialin fizik,
territorial dhe njerëzor.
- Matjet e flukseve hyrëse-dalëse të lëvizjes
ndërmjet zonave të plazheve me akset
rrugore parësore, në pikun maksimal dhe
minimal të përdorimit.
- Kapacitetet e shtretërve të pushueseve
në hotele; kapacitetet e vendeve të pushimit
në plazh, në m2/person brenda kapacitetit
mbajtës të zonës.
- Zonat e parkimit të plazheve duhet të
stacionohen pas hapësirave të pyllëzuara
natyrore apo artificiale, jo në territore
bujqësore apo zona të mbrojtura natyrore.
Ato duhet të bazohen mbi analizat e flukseve
të përdorimit të bregdetit nga pushuesit.
Mjediset e parkimit të automjeteve për
përdoruesit e plazheve publike duhet të
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jenë të përbashkëta, të monitoruara dhe të
shërbyera me infrastrukturë dhe shërbime
publike të menaxhuar nga bashkitë apo
nëpërmjet partneriteteve publike-private
(PPP).
- Transporti i turistëve nga parkimet publike
në bregun ranor duhet të bëhet me mjete pa
ndotje (emetime) ose të krijohen mundësi
për ecje në natyrë dhe shtigje biçikletash.
Parkimet publike mund të ofrojnë biçikleta
dhe makina elektrike për përdorim ditor.
• Zhvillimi i strukturave turistike duhet të
krijojë sinergji me zonat e banimit aktual, duke
marrë në konsideratë vlerat arkitektonike,
tradicionale e rurale, si dhe nevojën për të
krijuar punësim dhe ekonomi të qëndrueshme
në këto territore. Zhvillimi i strukturave
turistike në zonat bregdetare nuk duhet
të dëmtojë pyjet dhe kurorën e gjelbër të
bregdetit Adriatik. Ato duhet të orientohen
drejt zhvillimit në brendësi të territorit.
Bashkitë duhet të shmangin krijimin e zonave
turistike të zhvilluara mbi modele urbanizimi,
si “komunitete të mbyllura” (vendbanime të
përkohshme me shtëpi pushimi sezonale).
Këto struktura duhet të ofrojnë shërbime
mikse në funksion të zhvillimit të ekonomisë
së turizmit, rekreacionit e punësimit
lokal. Zhvillimi i këtyre strukturave duhet
të jetë në harmoni me dispozitat ligjore
mbi përdorimin e territorit, si dhe me
funksionet e përcaktuara nga PINs, bazuar
në ligjet sektoriale në fuqi. Zhvillimi i tyre
duhet të realizohet në territore të cilat janë
mbi 2 metër lartësi nga niveli i detit, për
të shmangur riskun nga përmbytjet dhe
fatkeqësitë natyrore. Ky sugjerim vlen për
territoret e lira pranë bregdetit, dhe jo për
qendrat urbane tradicionale.
Në fashën e parë të përdorimit të bregdetit,
100 m nga vija bregdetare, sugjerohet të
realizohen shërbime në struktura një deri
dy-katëshe, me materiale me impakt të ulët
mjedisor, prej druri apo prej materialesh
të tjera të përkohshme. Shërbimet që janë
të nevojshme dhe të domosdoshme për
t’u realizuar brenda fashës 100 m nga vija
bregdetare janë: tualetet, dhomat e zhveshjes,
dushet, baret, kioskat, restorantet e shërbimit
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të shpejtë, qendrat shëndetësore të ndërhyrjes
së shpejtë, shërbimet e rendit dhe të sigurisë,
qendrat e vrojtimit për emergjencat, hapësirat
sportive pa impakt në mjedis, struktura
mbështetëse për turizmin detar për ankorim
të përkohshëm të varkave, zona parkimi me
infrastrukturë për kampe dhe stacionim/
akomodim me çadra fjetje, zona parkimi të
paasfaltuara për automjete etj.
Fasha e dytë nga 100 m deri në 200 m nga vija
bregdetare, duhet të zhvillohet me struktura
dhe infrastruktura të përhershme, që i vijnë në
shërbim interesit publik, të tilla si ndërtimet
për akomodim turistik, hoteleri, rekreacion
dhe shërbime etj. Këto struktura duhet të
zhvillohen me materiale që respektojnë
arkitekturën tradicionale të zonave përreth,
me standarte të larta bashkëkohore.
Zhvillimi i infrastrukturës së tyre duhet
të realizohet nga investitorët privatë që
marrin nismën e zhvillimit. Infrastruktura
e këtyre strukturave, në energji elektrike,
ujësjellës, kanalizime dhe mbetje duhet të
jetë nën monitorim rigoroz (çdo një muaj
gjatë sezonit turistik dhe çdo tre muaj gjatë
pjesës tjetër të vitit) nga bashkitë, agjencitë
rajonale si dhe nga strukturat përkatëse të
mbrojtjes së mjedisit dhe konsumatorit.
Këto zhvillime në shërbim të turizmit
duhet të lidhin aktivitetet me zonat e
plazhit, nëpërmjet shtigjeve natyrore të
paasfaltuara, që ofrojnë ecje këmbësorësh,
ecje me biçikleta dhe automjete elektrike
në shërbim të komuniteteve dhe të
përdoruesve. Bashkitë duhet të zhvillojnë
ndërlidhjen e zonave të parkimeve publike
me zonat e turizmit.
Zhvillimet e strukturave turistike të
veçuara jo komplekse, duhet të garantojnë
përdorim të territorit me shërbime mikse,
jo vetëm banesa për përdorim turizmi
fundjave. Ato duhet të jenë të zhvilluara
në zona të përqendruara me funksione
komplementare në shërbim të turistëve
dhe komunitetit. Zhvillimi në lartësi i tyre
nuk duhet të tejkalojë kurorën e gjelbër
bregdetare.

Zhvillimi i strukturave elitare turistike në
zonat e lira natyrore në bregdet, duhet të
drejtohet drejt investimeve që menaxhojnë
hapësira territoriale më të mëdha se 5 ha,
me kapacitete mbajtëse në përputhje me
mundësitë e zhvillimit të turizmit të zonës.
Këto struktura duhet të kenë përdorim miks
të territorit, me funksione komplementare
të shtuara në rekreacion, sporte, turizëm,
shërbime kulturore e artistike dhe hoteleri
me hapësira me shumë përdorime. Zhvillimi
në lartësi i këtyre strukturave duhet të
jetë në harmoni me siluetën e peizazhit,
si dhe duhet të zhvillohet me materiale që
krijojnë përputhshmëri me mjedisin dhe
arkitekturën lokale. Këto struktura duhet
të garantojnë hapësira të mjaftueshme
për akomodimin e turistëve gjatë sezonit
turistik.
Kufizimi i zhvillimit në vijën bregdetare.
Vija bregdetare është dinamike (në lëvizje të
vazhdueshme) dhe për këtë arsye matet çdo
2 vjet nga institucioni përgjegjës i Shërbimit
Gjeologjik Shqipëtar.
Në mbrojtje të Sistemit Ujor, PINs vendos:
• Vijën Blu, e cila ka për qëllim: mbrojtjen nga
përdorimet e ndaluara të hapësirës së brezit
bregdetar, të përcaktuar sipas legjislacionit
sektorial për mbrojtjen e burimeve ujore;
monitorimin e aktiviteteve për shfrytëzim
ekonomik në hapësirën e brezit bregdetar,
rrjedhat lumore, si dhe rigjenerimin e
korridoreve natyrore që shoqërojnë rrjedhën e
tyre.
• Njohjen dhe mbrojtjen e vlerave të peizazhit
natyror të territorit që shtrihet nga vija
bregdetare deri në kreshtën e brezit të parë
kodrinor malor.

RT9- Rrjetet rrugore strategjike
rajonale
Rrjetet rrugore strategjike do të fuqizohen
për të nxitur efikasitetin e lidhjes së rajonit
me akset kombëtare e ndërkombëtare, duke
mundësuar akses të shpejtë dhe efikas. Këto
akse duhet të mundësojnë lëvizshmërinë e
nevojshme për të shmangur trafikun sezonal,

trafikun jashtëqytetës që kalon tranzit në
rajon, si dhe për të krijuar aksesin e shpejtë
në lidhjet e qendrave urbane me zonat e
punësimit rajonal.
Bashkitë në bashkëpunim me ministrinë
e linjës duhet të marrin masa për ruajtjen
dhe konservimin e territorit, mbi gjurmët
e akseve rrugore strategjike, për të ulur
kostot e shpronësimeve dhe për të mos
lejuar zhvillimin dhe ndërtimin pranë këtyre
gjurmëve (100 metra në të dy krahët e këtyre
akseve). Zhvillimet informale që preken nga
këto korridore nuk duhet të bëhen pjesë e
procesit të legalizimit. Formalizimi i këtyre
strukturave rrit kostot e shpronësimit.
Bashkitë e rajonit, në territoret e akseve
rrugore strategjike si dhe në sistemet
unazore të qendrave urbane Tiranë, Durrës,
Kamëz, duhet të mos lejojnë zhvillimin e
qendrave komerciale apo të strukturave të
ngjashme që gjenerojnë pole zhvillimi të
pakontrolluara, jashtë këtyre akseve. Zhvillimi
i këtyre strukturave duhet të drejtohet drejt
zonave urbane brenda qyteteve/zonave të
urbanizuara, për të ndihmuar ekonominë
lokale dhe biznesin lokal.
Zhvillimi i zonave teknologjike të zhvillimit
ekonomik apo të poleve ekonomike rajonale,
duhet të ketë akses të shpejtë me këto akse
nëpërmjet rrugëve lidhëse dytësore. Bashkitë
duhet të promovojnë krijimin e zonave të
grupuara të biznesit dhe të shërbimeve
brenda këtyre kufijve, për efikasitetin e
shfrytëzimit të territorit. Shërbimet dhe
bizneset duhet të përqendrohen në zona
të përbashkëta me degëzime aksesi nga
këto akse strategjike dhe duhet të jenë të
ndërlidhura me rrugë dytësore hyrëse.
Lëvizja e flukseve të mjeteve në akset rrugore
strategjike duhet të ndërlidhet me strategjitë
e transportit të bashkive rajonale, për të
krijuar harmoni në qarkullim në pikat kyçe
rajonale.
Sistemet unazore të qendrave urbane rajonale
duhet të shoqërohen me zona parkimesh
në pikat e ndërlidhjes me akset strategjike
rajonale. Zonat e parkimit duhet të jenë të
pajisura me infrastrukturë dhe shërbime, që
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mundësojnë ndërrimin e llojit të automjetit,
si dhe duhet të krijojnë kushtet e nevojshme
të ndërlidhjes së shpejtë me transport publik
drejt qendrave urbane. Territoret e kalimit
të këtyre akseve rrugore strategjike duhet të
mbrohen me zona buferike si: gjelbërim apo
zona me përdorim të detyruar në agrobujqësi,
kurse zhvillimi urban pranë këtyre akseve
duhet shmangur.
Akset rrugore strategjike, duhet të
mundësojnë lëvizshmëri të sigurt dhe efikase,
duke u bazuar në normat e sigurisë për
të garantuar eliminimin e problematikave
në hartën e “pikave të zeza” të aksidenteve
rrugore rajonale. Akset rrugore strategjike,
duhet të shmangen nga zonat e mbrojtura
natyrore dhe duhet të minimizojnë efektet
akustike për zonat urbane-rurale dhe
habitatet e gjallesave të egra.

• Përmirësimin e mundësive dhe
diversifikimin e zgjedhjes në lëvizshmëri, për
të reduktuar udhëtimet me automjete private
për punësim.

Sistemi multimodal dhe transporti publik
ndërurban

• Planifikimin dhe përcaktimin në
dokumentet e planifikimit të përgjithshëm
vendor, të densiteteve të shtuara në strehim
dhe shërbime në territoret përreth nyjave
strategjike të hub-eve të lëvizjes, për të
mundësuar zhvillimin e kontrolluar të këtyre
hapësirave në të ardhmen.

Sistemi i lëvizshmërisë së shpejtë drejt dhe
prej qendrave urbane rajonale bazohet në
krijimin e linjave të transportit efikas, me
stacione të qarta urbane dhe ndërurbane,
që mundësojnë shkëmbimet mes mjeteve të
ndryshme të transportit, nëpërmjet “hubeve”
multimodale.
Ndërlidhja e qendrave urbane duhet të
fuqizohet nëpërmjet integrimit të mënyrave
të ndryshme të transportit publik, bazuar në
udhëtimet mbi shina, të mbështetur nga linjat
e autobusëve me stacione multimodale.
Për arritjen e këtij synimi, bashkitë e rajonit
duhet të nxitin:
• Zhvillimin e qendrave urbane kompakte
dhe efikase të shërbyera nga sisteme
transporti publik, me kapacitete të larta
lidhëse mes poleve urbane e portave hyrëse,
të mbështetura nga zona parkimi për të
përballuar flukset jashtëqytetëse.
• Integrimin e të gjitha sistemeve dhe
shërbimeve në rrjetin e transportit.
Mbështetjen me transport publik të zonave
turistike, të punësimit, shkollimit dhe
shërbimeve.
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• Promovimin e densiteteve të larta në nyjet e
transportit publik në qendrat urbane.
• Mbrojtjen/ruajtjen e zonave që duhen
rezervuar për zhvillim të korridoreve të
transportit publik në të ardhmen:
- bashkitë duhet të marrin masa për
evidentimin e gjurmëve të akseve të së
ardhmes dhe për moslejimin e zgjerimit
urban mbi këto territore;
- pajisjen me zona buferike dhe dërgimin
paraprak të infrastrukturës së nëntokës në
nyjet kryesore të shkëmbimit të flukseve, për
t’i paraprirë zhvillimit të rrjeteve.

Nyjet multimodale duhet të planifikohen
dhe të hartëzohen, nga çdo bashki në
bashkëpunim me ministritë e linjës,
pranë akseve kryesore në ndërlidhje me
zonat e banuara me densitet të lartë, të
pajisura paraprakisht me infrastrukturë.
Në këto hapësira të propozuara duhet të
ndalohet rreptësisht zhvillimi dhe ndërtimi
i paplanifikuar, për të mos rritur kostot e
mundshme të shpronësimit në të ardhmen.
Planet e përgjithshme vendore duhet t’i
përcaktojnë paraprakisht këto nyje si zona
me densitet të lartë, ku lejohet zhvillimi
vetëm pasi të ketë përfunduar ndërtimi
i tyre (infrastrukturës së transportit).
Rekomandohet që në territoret përreth këtyre
poleve, PPV-të të prezantojnë instrumente
të menaxhimit të tokës, si ai i zhvillimit me
kushte. Ndërthurja e këtyre zonave me rrjetet
e transportit publik brendaqytetës paraqitet si
detyrim i planeve të përgjithshme vendore për
çdo bashki.

Lëvizshmëria hekurudhore
Lëvizshmëria hekurudhore duhet të
zhvillohet në raport me lëvizjen e automjeteve
individuale për udhëtime ndërqytetëse, duke
mbajtur parasysh disa kushte, si më poshtë:
• Stacionet multimodale duhet të vendosen
në akset parësore hyrëse të qendrave urbane,
duke u bërë të aksesueshme nga të gjitha
shtresat shoqërore, si dhe për të realizuar
menaxhim të plotë të flukseve. Çdo qendër
urbane/rurale duhet të krijojë polet e lëvizjes
multimodale, duke u bazuar mbi ndërthurjen
e akseve strategjike të lëvizjes rajonale, të
zonave të urbanizuara, të zonave turistike, të
zonave teknologjike të zhvillimit ekonomik
dhe të zonave rekreative.
• Hierarkia e stacioneve multimodale duhet
t’i përgjigjet hierarkisë dhe funksioneve të
qendrave urbane: Metropoli, qendra parësore,
qendra dytësore, qendra terciare, qendra
lokale.
• Stacionet hekurudhore duhet të ofrojnë
mundësi për shkëmbim mënyrash transporti,
si: parkime për automjetet individuale, për
taksi, makina me qira, biçikleta etj.
• Zhvillimi i infrastrukturës fizike duhet
të garantojë lëvizje të shpejtë, hapësira
kufizuese si barriera fizike dhe barriera
akustike.
Sugjerohet ndërtimi i brezave të gjelbër
përgjatë këtyre akseve, si dhe rekomandohet
të shmanget procesi i legalizimit për
strukturat e godinat që ndodhen brenda
rrezes së veprimit të lëvizjes hekurudhore.
• Lëvizja hekurudhore duhet të mundësojë
shkëmbimin e linjave të udhëtimit, si për
mallra ashtu edhe për pasagjerë.
Rekomandohet që për linjat e transportit të
mallrave, zhvillimi të kryhet i fazuar në kohë,
si fillim duke ruajtur dhe mbrojtur me zona
buferike territoret ku mund të zhvillohen këto
linja e më pas duke krijuar lidhje me zonat
portuale, si dhe me zonat ekonomike.

Zhvillimi i akseve rrugore dytësore dhe
lokale në zonat rurale
Zhvillimi i akseve të reja rrugore dytësore në
zonat rurale duhet të jetë në përputhje me
nevojën e komunitetit, turizmit dhe përdorimit
të territorit, të përcaktuar në planet e
përgjithshme vendore.
Fuqizimi dhe zhvillimi i gjerësisë së
seksioneve të tyre duhet të jetë në përputhje
me ligjet sektoriale në fuqi, duke garantuar
lidhje eficiente për komunitetet, strukturat
turistike dhe përdorimin në shërbim të
bujqësisë.
Ndërtimi i akseve, të cilat u shërbejnë
vetëm investimeve private të veçuara, duhet
të realizohet nga vetë zhvilluesit, duke
garantuar kushtet e nevojshme për të mos
cenuar përdorimin e tokës bujqësore, si dhe
të zonave të mbrojtura tokësore dhe ujore.
Akset rrugore lokale në shërbim të bujqësisë
duhet të zhvillohen në formë unazash, për të
garantuar qarkullimin e lehtësuar të mjeteve
bujqësore. Ato duhet të mbështeten në
legjislacionin sektorial në fuqi, si dhe duhet
të ofrojnë mundësi ndërlidhje me zonat e
polet bujqësore dhe pikat e kompostimit të
mbetjeve lokale dhe rajonale.

RT10- Infrastruktura, energjia dhe
telekomunikacioni
Zhvillimi i infrastrukturës së
ujësjellës-kanalizimeve, energjisë dhe
telekomunikacionit duhet orientuar kundrejt
një zhvillimi të integruar të utiliteteve,
koordinimit të punimeve civile dhe
bashkëpërdorimit, me qasje për zhvillim
miqësor ndaj mjedisit, bazuar në strategjinë
sektoriale dhe parimin “Gërmo njëherë”, për
minimizimin e kostove.
Infrastruktura e nëntokës duhet të mbulojë
nevojat e komuniteteve, duke u bazuar në
projeksionet e popullsisë dhe të flukseve të
turizmit. Përcaktimi dhe mbrojtja e ujërave
nëntokësore që do të shërbejnë si potenciale
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në të ardhmen për furnizimin e zonave urbane,
duhet të jenë përparësi e bashkive rajonale,
për t’u mbrojtur e ruajtur nga dëmet e
ndikimet që mund të sjellë zhvillimi urban.
Sistemi i infrastrukturës së nëntokës, duhet
të bazohet në investime strategjike, në
hierarkinë e qendrave, në zhvillimet e reja të
tyre, në të gjitha tipologjitë dhe polet rajonale
të përcaktuara si parësore. Mbulimi me
këto tipologji shërbimesh, duhet t’i paraprijë
zhvillimit urban, duke i dhënë përparësi
densifikimit dhe përqendrimit të investimeve si
dhe uljes së kostove të mirëmbajtjes.
Zhvillimet urbane në zonat rurale-natyrore
me densitet të ulët, si ato me objekte banimi
të palidhura me qendrat urbane, duhet të
mbështeten për të krijuar zona të përbashkëta
të furnizimit me ujë dhe shkarkime me mënyra
alternative, të pandërlidhura me rrjetin, si
puse uji të certifikuara dhe sistem shkarkimi
me gropa shkarkimi të kontrolluara në mënyrë
periodike dhe të certifikuara/ekologjike.
Infrastruktura e nëntokës duhet të mbulojë
nevojat e komuniteteve, duke u bazuar në
projeksionet e popullsisë dhe të flukseve të
turizmit. Përcaktimi dhe mbrojtja e ujërave
nëntokësore që do të shërbejnë si potenciale
në të ardhmen për furnizimin e zonave urbane,
duhet të jenë përparësi e bashkive rajonale,
për t’u mbrojtur e ruajtur nga dëmet e
ndikimet që mund të sjellë zhvillimi urban.
Përcaktimi dhe mbrojtja e ujërave
nëntokësore që do të shërbejnë si potenciale
në të ardhmen për furnizimin e zonave
urbane, duhet të jenë përparësi e bashkive
rajonale, për t’u mbrojtur e ruajtur nga
dëmet e ndikimet që mund të sjellë zhvillimi
urban.
Sistemi i infrastrukturës së nëntokës, duhet
të bazohet në investime strategjike, në
hierarkinë e qendrave, në zhvillimet e reja të
tyre, në të gjitha tipologjitë dhe polet rajonale
të përcaktuara si parësore. Mbulimi me
këto tipologji shërbimesh, duhet t’i paraprijë
zhvillimit urban, duke i dhënë përparësi
densifikimit dhe përqendrimit të investimeve
si dhe uljes së kostove të mirëmbajtjes.
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Zhvillimet urbane në zonat rurale-natyrore
me densitet të ulët, si ato me objekte
banimi të palidhura me qendrat urbane,
duhet të mbështeten për të krijuar zona
të përbashkëta të furnizimit me ujë dhe
shkarkime me mënyra alternative, të
pandërlidhura me rrjetin, si puse uji të
certifikuara dhe sistem shkarkimi me
gropa shkarkimi të kontrolluara në mënyrë
periodike dhe të certifikuara/ekologjike.
Infrastruktura e komunikimeve
elektronike/TIK
• Shërbimet e rrjetit të telekomunikacionit
duhet të mbështesin zonat ekonomike
dhe qendrat urbane me qasje të shpejtë
në internet, për të zhvilluar mundësitë e
ekonomisë elektronike. Qendrat urbane
duhet të mbulohen me infrastrukturë
lidhëse të shpejtë të telekomunikacionit,
ndërsa integrimi i rrjeteve në korridore
të përbashkëta infrastrukturore duhet të
bashkërendohet mes bashkive rajonale dhe
ministrive të linjës.
• Integrimi dhe lidhja e qendrave dytësore
dhe terciare urbane në rrjetin kombëtar të
fibrave optike, duhet të jetë në vëmendjen e
autoriteteve qendrore e lokale.
• Bashkitë rajonale duhet të mbulojnë
me infrastrukturë dhe shërbime TIK të
gjitha institucionet në varësi të tyre, të
cilat duhet të ushtrojnë funksione publike,
për të mundësuar ngritjen e sistemeve
të integruara të shërbimeve në rrjete
elektronike.

RT11- Mbrojtja dhe zhvillimi i
hapësirave dhe ekosistemit mjedisor
Infrastruktura e gjelbër është një term
i përgjithshëm që përfshin mbrojtjen,
menaxhimin dhe shtimin e burimeve
mjedisore në zonat urbane, peri-urbane dhe
rurale-natyrore. Infrastruktura e gjelbër
përfshin zona natyrore dhe hapësira të
gjelbra në të dyja mjediset, urbane dhe
rurale-natyrore. Ajo paraqitet si mjedis
natyror fizik, brenda dhe ndërmjet qendrave
urbane, si dhe ndërmjet qendrave lokale

të banimit. Ky rrjet i hapur infrastrukturor
përfshin: parqet, kopshtet, pyjet, korridoret
e gjelbra, lumenjtë, përrenjtë dhe pemët
përgjatë rrugëve etj.
Zhvillimi i infrastrukturës së gjelbër duhet
të fokusohet në drejtim të identifikimit, të
zgjerimit dhe të përmirësimit të zonave
të gjelbra ekzistuese, duke siguruar në
të njëjtën kohë lidhjet në rrjet për këto
territore.
Zhvillimi i tyre duhet të bazohet në
mbrojtjen, krijimin dhe ndërlidhjen e zonave
natyrore, parqeve e zonave të mbrojtura
mjedisore. Konkretisht duke lidhur me
korridore të gjelbërta, zonat natyrore në
nivel urban, rajonal e kombëtar , ekzistuese
edhe te propozuara. Rrjetet e parqeve duhet
të shërbejnë si katalizator për të rigjallëruar
karakteristikat dhe gjendjen e habitatit
natyror, por edhe kushtet e jetesës së
banorëve në rajonin metropolitan.
Lidhja në rrjet, duhet të bazohet në
karakteristikat gjeografike të terrenit, ku do
të lidhen së bashku sipërfaqet ujore me ato
kodrinore e me zonat e pyllëzuara, për të
krijuar sisteme të ndërlidhura natyrore.
Sistemi ujor dhe rrjeti i lumenjve duhet të
mbrohet me zona buferike, duke mundësuar
kështu gjenerimin e hapësirave të
nevojshme që do të shërbejnë për krijimin e
korridoreve të gjelbër përgjatë lumenjve.
Këto fasha mbrojtëse të gjelbra duhet të
shërbejnë jo vetëm si elemente mbështetëse
për sistemin ujor, por njëkohësisht duhet të
garantojnë mundësi për lëvizjen e gjallesave
që jetojnë në rajon. Krijimi i tyre duhet të
zhvillohet mbi itinerare të qarta territoriale,
të mbështetura me funksione në ndihmë
të infrastrukturës së gjelbër rajonale, si
dhomat e lumenjve. Këto korridore mund
të pajisen me infrastrukturë për çiklizëm
jashtë rruge dhe ecje në natyrë. Këto akse
lëvizjeje duhet të zhvillohen në mënyrë të
tillë që të ofrojnë lëvizje të sigurt dhe ndikim
të ulët në natyrë.

Shërbimet që ofrohen në to duhet të
ndërthuren me paketat e shërbimeve në
zonat rurale në funksion të zhvillimit te
mjedisit, turizmit, trashëgimisë historike
e kulturore të rajonit. Lëvizja në këto
akse duhet të pajiset me infrastrukturë
informuese fizike dhe virtuale/elektronike.
Shërbimet në këto territore duhet të
mbështeten në legjislacionin në fuqi
(sektorial dhe ndërsektorial) për përdorimin
e territorit.
Rekomandohet fillimisht që autoritetet
lokale të identifikojnë pikat strategjike
të ndërhyrjes brenda territoreve në
pronësi publike apo private dhe më pas të
përmirësojnë lidhjet mes tyre.
Për më tepër, autoritetet vendore duhet të
vendosin në përdorimit mekanizmat që ofron
sistemi i planifikimit të territorit. Atje ku
ekziston mundësia për të krijuar korridore
ndërlidhëse, autoritetet e qeverisjes duhet
të ndërhyjnë duke përdorur skema që nxisin
përdorimin e këtyre territoreve si mjedise
natyrore me funksione shërbimesh, si
rekreacion apo ekoturizëm.
Bashkitë sugjerohet të përdorin hapësirat
e pashfrytëzuara urbane për të zhvilluar
infrastrukturën e gjelbër urbane. Duke
krijuar hapësira të gjelbërta në shërbim të
mjedisit dhe ekosistemit, që do të shërbejnë
për të ulur kostot e infrastrukturës në
rrjetin e kanalizimeve. Këto mjedise duhet
të shërbejnë për të mbrojtur territorin
nga përmbytjet si dhe për të përmirësuar
kushtet e përballjes me ndryshimet
klimatike.
Kopshtet suburbane, hapësirat rezidenciale
dhe parkimet e automjeteve, duhet të
vihen në dispozicion të zhvillimit të kësaj
infrastrukture, duke krijuar rrjetin e
nevojshëm, për të sjellë ekosistemin natyror
brenda qendrave urbane.
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237 7.2 Treguesit e monitorimit

Monitorimi i zbatimit,
vlerësimi dhe treguesit

Procesi i monitorimit të zbatimit dhe vlerësimi
është hapi i fundit i planit. Çdo plan e ka të
detyrueshme të shoqërohet me procesin e
monitorimit dhe të vlerësimit. Plani hartohet
duke formuluar objektiva, politika dhe
projekte, ndërsa monitorimi dhe vlerësimi i
projekteve hartohen për të garantuar se këto
objektiva, politika dhe projekte do të realizohen
në një periudhë të caktuar kohe.

Pika 5: Këshilli i Ministrave bashkërendon
mbledhjen e raporteve për zhvillimin strategjik
të secilit sektor, sipas fushës së përgjegjësisë
së secilës ministri. Këto raporte ia dorëzon
ministrisë përgjegjëse për çështjet e
planifikimit dhe të zhvillimit të territorit brenda
6 muajve që nga fillimi i procesit të hartimit
apo rishikimit të Planit të Përgjithshëm të
Territorit.

7.1 Konteksti ligjor i monitorimit
të planit

Neni 9, pika 3: AKPT-ja është përgjegjëse për
të përgatitur:
b) Raportin monitorues të zbatimit të qëllimeve
dhe të objektivave të deklaruara në Planin
e Përgjithshëm të Territorit dhe në planet e
detajuara për zona me rëndësi kombëtare, në
bazë vjetore.

Neni 6, pika 3 e ligjit nr. 107/2014 “Për
planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i
ndryshuar: Këshilli i Ministrave në bazë vjetore
njihet me Raportin monitorues të zbatimit të
qëllimeve dhe të objektivave të deklaruara
në Planin e Përgjithshëm të Territorit, planet
kombëtare sektoriale dhe planet e detajuara
për zona me rëndësi kombëtare, merr masa
sipas rastit.
Pika 4: Këshilli i Ministrave rregullisht
koordinon dhe harmonizon politikat dhe
strategjitë sektoriale të ministrive përkatëse.
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Neni 10, pika 1: Ministritë janë përgjegjëse:
g) për të përgatitur në bazë vjetore Raportin
monitorues të zbatimit të qëllimeve dhe
të objektivave të deklaruara në Planin e
Përgjithshëm të Territorit dhe planet e
detajuara për zona me rëndësi kombëtare, për
fushën e përgjegjësisë, dhe për ta dorëzuar atë
pranë AKPT-së.
Neni 15, pika 3: Këshilli i Ministrave me akt

nënligjor përcakton përmbajtjen, strukturën
dhe procedurën e hartimit, zbatimit/detajimin
dhe monitorimin e zbatimit të planeve.

PKS-së bëhet nga autoriteti përgjegjës për
hartimin e planit, në përputhje me pikën 1,
shkronjat “c” e “g”, të nenit 10 të ligjit.

Neni 12 i VKM nr. 671, datë 29.07.2015, pika
1: Monitorimi i zbatimit të dokumentit të
planifikimit bëhet nga autoriteti përgjegjës
për hartimin e tij, sipas planit përkatës të
veprimeve, të miratuar si pjesë e dokumentit
të planifikimit.

Neni 10 i Ligjit nr. 107/2014, pika 1, germa
“c”. Ministritë janë përgjegjëse:
c) për të marrë masa për zbatimin e
dokumenteve kombëtare të planifikimit dhe
zhvillimit;
g)për të përgatitur në bazë vjetore Raportin
monitorues të zbatimit të qëllimeve dhe
të objektivave të deklaruara në Planin e
Përgjithshëm të Territorit dhe planet e
detajuara për zona me rëndësi kombëtare, për
fushën e përgjegjësisë, dhe për ta dorëzuar atë
pranë AKPT-së...]

Neni 12, pika 2: Procesi i zbatimit të
dokumenteve të planifikimit monitorohet
edhe nga Agjencia në bashkërendimin me
autoritetet përgjegjëse për planifikimin.
Neni 21, pika 1: Dokumenti i PPK-së përmban,
të paktën: f) treguesit për monitorimin e
zbatimit të PPK-së.
Neni 25, pika 1 e VKM nr. 671, datë
29.07.2015: Monitorimi i zbatimit të PPK-së
bëhet nga autoritetet përgjegjëse në procesin
e hartimit të planit, në përputhje me pikën 3,
të nenit 6; pikën 1, shkronja “d”, të nenit 8;
pikën 3, shkronja “b”, të nenit 9 dhe pikën 1,
shkronjat “c”, “g” të nenit 10 të ligjit.
Neni 8, pika 1 e Ligjit Nr.107/2014: Ministria,
në përputhje me dispozitat e këtij ligji, është
përgjegjëse për:
d) bashkërendimin e objektivave të
autoriteteve qendrore të planifikimit në Planin
e Përgjithshëm të Territorit dhe planet e
detajuara për zonat me rëndësi kombëtare.
Neni 25, pika 3 e VKM nr. 671, datë
29.07.2015: Plani i Përgjithshëm Kombëtar
zbatohet nëpërmjet planeve sektoriale
kombëtare, planeve të detajuara për zona të
rëndësisë kombëtare, planeve të përgjithshme
vendore, investimeve strategjike dhe projekteve
pilot të zhvillimit, sipas planit të veprimeve të
tij.
Neni 28, pika 1 e VKM nr. 671, datë
29.07.2015: Dokumenti i Planit kombëtar
sektorial përmban, të paktën: gj) treguesit për
monitorimin e zbatimit të PKS-së.
Neni 32 i VKM nr. 671, datë 29.07.2015, “Për
miratimin e Rregullores së planifikimit të
territorit”, pika 1: Monitorimi i zbatimit të

Neni 32, pika 2: Monitorimi i zbatimit të planit
bëhet mbi bazën e planit të veprimeve dhe të
dokumentit të treguesve të monitorimit, të
miratuar si pjesë përbërëse e dokumentit të
planit.
Neni 32, pika 3: Plani kombëtar sektorial
zbatohet nëpërmjet planeve sektoriale në nivel
qarku, planeve vendore dhe vendore sektoriale,
si dhe projekteve pilot e investimeve kapitale/
strategjike sipas planit të veprimeve dhe
rregullores së tij.

7.2 Treguesit e monitorimit
Plani i Integruar Ndërsektorial për zonën
Tiranë-Durrës është një plan dinamik, i
cili nuk përfundon me mbylljen e procesit
të planifikimit, por është një proces i
vazhdueshëm deri në përfundim të periudhës
së veprimit të planit. Nëpërmjet monitorimit
bëhet e mundur përputhja ndërmjet
objektivave dhe projekteve të shprehur në plan
me realizimin e tyre, si dhe bëhet e mundur
nxjerrja e faktorëve pozitivë dhe negativë që
ndikojnë në procesin e zbatimit të planit.
Nevojiten të krijohen mekanizma për:
- monitorimin e progresit dhe ndryshimet në
rajon;
- identifikimin e problemeve të reja dhe të
atyre në zhvillim;
- monitorimin e zbatimit të rezultateve dhe të
strategjive të planit;

237

- rishikimin periodik të statusit për të nisur
ndryshime në strategjitë dhe përparësitë aty
ku është e nevojshme.
Një bazë sa më informative për politikat
territoriale konsiston në tregues dinamikë,
cilësorë e të efektshëm, të aftë për kapjen
e ndryshimit me kalimin e kohës. Duhet të
sigurohet një qasje inovative për monitorimin
e performancës së Planit dhe të nismave të
politikave ndihmëse, për të arritur objektivat
strategjike.
Monitorimi i treguesve nga institucionet
përgjegjëse duhet të ketë një frekuencë
jo më shumë se 2-vjeçare. Treguesit janë
përzgjedhur, duke u bazuar mbi objektivat dhe
strategjitë e Planit.
Vlerësimi i këtij plani do ketë frekuencë
5-vjeçare. Procesi i vlerësimit të planit do
të kryhet nga ministritë përkatëse dhe
institucionet vartëse prej tyre, të cilat:

• do të përcaktojnë efektivitetin e ndërhyrjes;
• do të identifikojnë dhe masin impaktin
pozitiv dhe negativ, gjithashtu do të bëjnë
rekomandime për përmirësime;
• do të forcojnë përgjegjësinë financiare;
• do të promovojnë kulturën e të mësuarit,
duke u fokusuar në përmirësimin e
shërbimeve/produkteve;
• do të promovojnë replikimin e aktiviteteve të
suksesshme;
• do të nxjerrim mësime/rekomandime në
nivel akademik për të përmirësuar procesin
e hartimit/planifikimit të ndërhyrjeve në të
ardhmen.
Më poshtë, në tabelën 7.1, renditen temat
kryesore të qëllimeve strategjike performanca
e të cilave do të monitorohet. Ndërsa në
tabelat 7.2, 7.3 dhe 7.4 detajohet mënyra e
matjes së indikatorëve, autoritetet pergjegjese,
rezultatet e pritshme prej tyre, etj.

Mirëqenia ekonomike

Urbanizimi, popullsia dhe
banesat

Infrastruktura dhe mjedisi

Qëllimi 1
Realizimi i strategjisë së
zhvillimit ekonomik që mbështet
PINS-i, bazuar mbi funksionet e
zonave ekonomike dhe sistemit
policentrik të qendrave urbane,
rurale dhe natyrore.

Qëllimi 1
Menaxhimi i integruar i
zgjerimit urban dhe i
shpërndarjes së zonave urbane,
në përputhje me parimet e PPK
dhe PINS për konsolidimin e
qendrave dhe për konservimin e
sistemit natyror, bujqësor dhe
mjedisor.

Qëllimi 1
Sigurimi i aksesit të integruar
rajonal dhe ndërkombëtar nga ajri,
toka, deti dhe sistemi hekurudhor
në mënyrë eficiente dhe të
qëndrueshme për banorët dhe
mallrat, duke ruajtur mjedisin.

Qëllimi 2
Zgjerimi i shtrirjes së aktivteteve
të NVM-ve të përqendruara në
pole zona dhe korridore
ekonomike në nivelet e
ndryshme të qendrave urbane,
për t’u përdorur si nyje
eficientimi të bashkëpunimit dhe
si qendra punësimi.

Qëllimi 2
Sigurimi i strehimit, punësimit,
shlodhjes dhe cilësisë së jetesës
të përshtatshme për nevojat e
komunitetit në rajon.

Qëllimi 2
Arritja e objektivave të cilësisë
rajonale të mjedisit nga koordinimi
i planeve hapësinore me planet
dhe strategjitë e tjera të
rëndësishme për mjedisin (p.sh.,
cilësia e ujit, e ajrit, ndryshimet
klimatike dhe mbetjet).

Qëllimi 3
Rritja e kapacitetit të inovacionit
rajonal dhe sipërmarrjes në
përputhje me objektivat e planit.

Qëllimi 3
Promovimi i mundësive të
udhëtimit të qëndrueshëm të
aksesit më të mirë në zonat e
banimit, punësimit, pushimit.

Qëllimi 3
Siguria që zhvillimi i rajonit
përparon në një mënyrë që
mbron, ruan dhe/ose rrit
cilësinë natyrore të mjedisit, në
përputhje me legjislacionin
kombëtar dhe evropian.

Tabela 7.1 Temat strategjike
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Treguesi

Përgjegjësi
monitorues

Rezultate të
pritshme

Treguesit e monitorimit Njësia
matëse
2020
2025
2030

Popullsia (30-34 vjeç)
me arsim të lartë (dhe
me gradë shkencore)
sipas sektorëve të
ekonomisë.

MAS
MMSR
MZHETTS

Divesifikim i
produkteve dhe
tipologjive të NVM,
rritje e eficiencës së
NVM-ve për
inovacion.

Vlerë
absolute

Numri i projekteve nga
kërkues/doktorantë në
total.
Numri i studimeve që
impaktojnë zhvillimin
rajonal dhe lidhjet me
zhvillimin ekonomik.

MF
MAS
MZHETTS
INSTAT

Cilësia e arsimit dhe
inovacionit nga
kërkuesit si faktor
kryesor në
konkurrencën
rajonale.

Vlerë
absolute

Numri i të punësuarve
në sektorin profesional
dhe certifikimet e
vazhduara në kohë.

MMSR
INSTAT
MZHETTS

Shfaq peshën e punës
së “zanatit” në tregun
e përgjithshëm për
produktet unike dhe
të veçanta.

Vlerë
absolute

Numri NVM-ve dhe
pozicionimi gjeografik
sipas bashkive,
operimet e tyre me
tregun global në shitje,
shërbime dhe produkte.

MZHETTS
NjQV
INSTAT

Rritje të produktit të
ofruar në tregjet
globale, punësim i
shtuar dhe i
diversifikuar rajonal.

Vlerë
absolute

Vendndodhjet dhe sasia
e fermave bujqësore
sipas tipologjive
të vogla, të mesme, të
mëdha për bashki,
kooperativat dhe
fermat “BIO”.

MBZHRAU
MZHETTS
MMSR

Ky tregues kërkon të
masë investimet e
reja që do të bëhen
në sektorin bujqësor
dhe raportin e
diversifikimit të
produkteve bujqësore
rajonale.

Vlerë
absolute

Numri i klasterave
rajonal të krijuar.
Aktorët pjesëmarrës.
Ndërveprimi gjeografik
i aktorëve.

INSTAT
MZHETTS

Konkurrenca e rajonit
dhe ndërveprimi i
firmave rajonale me
institucionet dhe
kërkuesit rajonalë.

Vlerë
absolute

Numri i dhe
vendndodhja e
inkubatorëve/
akseleratorëve të
biznesit dhe aktorët
ndërveprues.

MZHETTS
MAS
INSTAT
MIAP

Klimë biznesi më e
mirë për investitorët
dhe për përhapjen e
inovacionit në rajon.

Vlerë
absolute

Numri i sipërmarrjeve
të mbështetura nga
inkubatorët sipas
fushave operuese.
Numri i këtyre
sipërmarrjeve të

MZHETTS
MAS
INSTAT
MIAP

Ky tregues kërkon të
masë bizneset e
mbështetura dhe të
mbijetuara në
ekonominë rajonale
dhe kontributin në

Vlerë
absolute
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Koordinata

Raporti
Nr./të
sukses-

Numri i dhe
vendndodhja e
inkubatorëve/
akseleratorëve të
biznesit dhe aktorët
ndërveprues.

MZHETTS
MAS
INSTAT
MIAP

Klimë biznesi më e
mirë për investitorët
dhe për përhapjen e
inovacionit në rajon.

Vlerë
absolute

Numri i sipërmarrjeve
të mbështetura nga
inkubatorët sipas
fushave operuese.
Numri i këtyre
sipërmarrjeve të
suksesshme pas 3
vjetësh.

MZHETTS
MAS
INSTAT
MIAP

Ky tregues kërkon të
masë bizneset e
mbështetura dhe të
mbijetuara në
ekonominë rajonale
dhe kontributin në
inovacion për
klasterat.

Vlerë
absolute

Të punësuarit në
grupmoshën 20-64 vjeç
sipas sektorëve, për
bashki.

INSTAT
NjQV

Të arrijë masën 85%
në nivel rajonal.
Diversifikim i dijes së
transmetuar rajonale.

Vlerë
absolute

Vlera e shtuar bruto/
person, sipas bashkive.

Banka e
Shqipërisë,
MF
NjQV

Rritja e VSHB sjell
rritje prodhimi dhe
mirëqenie
ekonomike.

Lekë/
person

Numri i banorëve që
marrin shërbime
digjitale dhe operimeve
financiare në internet.

INSTAT
NjQV

Numri familjeve me
qasje në rrjet,
mbulimi i gjithë
territorit me rrjet
telekomunikacioni
dhe përqasja me
ekonominë digjitale.

Vlerë
absolute

Numri i turistëve të
shërbimeve (MICE
tourism) sipas
sektorëve të PINS-it.

NjQV
INSTAT
MZHETTS
Bordi rajonal

Tregues i
diversifikimit të
produktit dhe
shërbimeve turistike.

Vlerë
absolute

Numri i turistëve të
fundjavës mbi
aktivitetet e bashkive
dhe aktivitetet rajonale.

NjQV
INSTAT
MZHETTS
Bordi rajonal

Tregues i
shumëllojshmërisë
së aktiviteteve dhe
atraksioneve
rajonale.

Vlerë
absolute

Sipërfaqet,
vendndodhjet dhe
funksionet e zonave
turistike për çdo NjQV,
zona urbane dhe zona
rurale.

NjQV
INSTAT
MZHETTS
Bordi rajonal

Tregues i
shumëllojshmërisë
së aktiviteteve dhe
atraksioneve
rajonale.

Vlerë
absolute

Numri i zonave
ekonomike dhe raporti i
sipërfaqeve të zonave
me sipërfaqe totale.

NjQV
INSTAT
MZHETTS
Bordi rajonal

Treguesi
shumëllojshmërisë
së shpërndarjes
territoriale.

Vlerë
absolute

Tabela 7.2 Mirëqenia ekonomike
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Koordinata

Raporti
Nr./të
suksesshëm pas
3 vitesh/
total

%

Treguesi

Përgjegjësi
monitorues

Popullsia totale sipas
hierarkisë së qendrave:
meshkuj, femra,
raporti lindje / vdekje.

INSTAT
NjQV

Raporti popullsi
urbane/rurale për NjQV,
sipas gjinive.

Rezultate
të pritshme

Treguesit e monitorimit
2020

2025

2030

Njësia
matëse

Ndryshimi i trendit të
popullsisë, në veçanti
raporti urban/rural.

Vlerë
absolute

INSTAT
NjQV

Ndihmon të kuptojmë
trendin e zhvillimit
ndaj urbanizimit dhe
zhvillimit të
ekonomisë urbane.
Lëvizjet nga zonat
rurale në ato urbane.

%

Raporti i varësisë
(moshë e re/moshë e
vjetër).

INSTAT
NjQV

Shkalla e varësisë
rajonale.

%

Numri i banorëve të pa
aftë për punë në
asistencë sociale.

INSTAT
NjQV
MSH

Ndryshimi i shkallës
së mirëqenies
shëndetësore
rajonale.

%

Raporti ndryshimit të
shkallës së urbanizimit
në km2 mbi sipërfaqen
totale të NjQV-ve.

INSTAT
NjQV
MZHU

Treguesi i
shpërhapjes urbane
në qendrat urbane në
territor.

%

Numri i banesave/
godinave me qira ose të
shitura.

INSTAT
NjQV

Ndryshim i trendit në
banesave.

Vlerë
absolute

Banesa të pabanuara/
shtëpi të dyta, sipas
bashkive.

INSTAT
NjQV
MZHU

Ulje e numrit të
banesave të pabanuara deri në 2030.
Krijimi i kushteve për
banim për të gjitha
grupmoshat.

Vlerë
absolute

Numri i banesave
sociale sipas bashkive
dhe plotësimi i nevojave
në bazë të numrit total
të nevojës për NjQV.

MMSR
NjQV
MZHU
INSTAT

Vlerësim të ndihmës
sociale ndaj
shtresave në nevojë.

Vlerë
absolute

Numri i godinave të
reja, raporti në
përdorim toke dhe
funksionet në përdorim
miks të sipërfaqeve.

NjQV
MZHU
INSTAT
MZHETTS

Vlerësim për
aktivitete të
përqendruara dhe
raportit të cilësisë së
jetesës për mjedisin
në zonat urbane.

Vlerë
absolute

Raporti i ndryshimit të
tokës bujqësore mbi
sipërfaqen totale për
NjQV, sipas tipologjive
të përdorimit.

NjQV
MZHU
INSTAT
MBRZHAU

Vlerësim për
aktivitete të
përqendruara dhe
raportit të cilësisë
kundrejt përdorimit
të tokës bujqësore.

Vlerë
absolute

Numri i shërbimeve
publike për qendrat
urbane të të gjitha
kategorive sipas
tipologjive.

NJQV
Ministritë e
linjës
INSTAT

Vlerësimi i cilësisë së
shërbimit ndaj
cilësisë së jetesës në
zona të urbanizuara.

Vlerë
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Raporti
lindje/
vdekje

%

%

%

%

Raporti i ndryshimit të
tokës bujqësore mbi
sipërfaqen totale për
NjQV, sipas tipologjive
të përdorimit.

NjQV
MZHU
INSTAT
MBRZHAU

Vlerësim për
aktivitete të
përqendruara dhe
raportit të cilësisë
kundrejt përdorimit
të tokës bujqësore.

Vlerë
absolute

Numri i shërbimeve
publike për qendrat
urbane të të gjitha
kategorive sipas
tipologjive.

NJQV
Ministritë e
linjës
INSTAT

Vlerësimi i cilësisë së
shërbimit ndaj
cilësisë së jetesës në
zona të urbanizuara.

Vlerë
absolute

%

Tabela 7.3 Urbanizimi, popullsia dhe banesat

Treguesi

Përgjegjësi
monitorues

Rezultate
të pritshme

Treguesit e monitorimit
2020

2025

2030

Njësia
matëse

Lëvizjet me automjete
personale për punësim.

INSTAT
MTI
MZHETTS
MMSR
NjQV

Ulje e përdorimit të
automjeteve me 30%
dhe diversifikimi i
mënyrës së
transportit individual.

Vlerë
absolute

Lëvizjet me linjë
hekurudhore
Tiranë-Durrës.

MTI
NjQV

Trendi i llojit të
transportit që do të
përdoret deri në vitin
2030.

Vlerë
absolute

Shkëmbimi i mjeteve të
transportit në nyjet
multimodale rajonale.

MTI
NjQV

Nxitja e përdorimit të
mjeteve publike.
Bileta rajonale e
transportit publik.

Vlerë
absolute

Akset e reja të
transportit qytetas dhe
ndërqytetës në zona
rurale dhe natyrore,
për automjete dhe
biçikleta.

MTI
NjQV

Lëvizje me eficiencë
të lartë në zonën
metropolitane.

Vlerë
absolute

Vëllimi i trafikut të
transportit publik
ndërqytetës dhe
qytetas.

MTI
NjQV

Rritja e përdorimit të
transportit publik.

Vlerë
absolute

Vëllimi i trafikut të
transportit privat
udhëtime pune.

MTI
NjQV
INSTAT

Ulja e përdorimit të
transportit privat me
automjete.

Vlerë
absolute

Vëllimi (hyrës-dalës) i
mallrave në rajon
sipas portave rajonale
tokësore detare ajrore.

MTI
MZHETTS
INSTAT

Trendi lëvizjes së
mallrave në rajon.

Vlerë
absolute

Numri i porteve të reja
dhe strukturave
shoqëruese në
fuqizimin e tyre.

MTI
MZHETTS
NjQV
INSTAT
MEI

Specializimi dhe
diversifikimi i portave
hyrëse detare
rajonale.

Vlerë
absolute

Mbulimi me

MTI
MZHETTS
NjQV
INSTAT
MEI

Mbulimi me
infrastrukturë i
zonave, korridoreve
dhe poleve rajonale.

Vlerë
absolute

infrastrukturë
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energjetike dhe
telekomunikacion
rajonal.

Numri i porteve të reja
dhe strukturave
shoqëruese në
fuqizimin e tyre.

MTI
MZHETTS
NjQV
INSTAT
MEI

Specializimi dhe
diversifikimi i portave
hyrëse detare
rajonale.

Vlerë
absolute

Mbulimi me
infrastrukturë
energjetike dhe
telekomunikacion
rajonal.

MTI
MZHETTS
NjQV
INSTAT
MEI

Mbulimi me
infrastrukturë i
zonave, korridoreve
dhe poleve rajonale.

Vlerë
absolute

Sipërfaqet e shtuara të
zonave të mbrojtura.

MM

Zhvillimi i zonave të
mbrojtura mjedisore
rajonale.

Ha

Statusi i trupave ujore
(nëntokësore, lumenj,
liqene etj.).
Numri i ndërhyrjeve për
rivitalizim të këtyre
strukturave.
Numri qendrave të
monitorimit.

MM
NjQV
MBRZHAU

Gjenerimi i cilësisë të
burimeve ujore për
përdorim bujqësor
dhe zhvillim
ambiental.

Vlerësim
sipas
statusit
ligjor

Gjenerimi i energjisë së
rinovueshme.

MEI
MBRZHAU

Sipas direktivës
2009/28/EC, burimet
e rinovueshme të
kontribuojnë në 16%
të konsumit final.

MWs

Mbetjet e
pamenaxhuara.

MM

Ulje e nivelit të
mbetjeve të
pamenaxhuara në
linjë me direktivat e
BE-së.

%

Raporti sipërfaqe e
urbanizuar/sipërfaqe
totale në qendrat
urbane rajonale.

MZHU

Tregues për të
frenuar urbanizimin
në tokat bujqësore.

%

Vdekshmëria për shkak
të ndotjes së ajrit sipas
NjQV-ve.

MSH
NjQV-ve

Marrjen e masave për
uljen e ndotjes
mjedisore, kryesisht
në zonat urbane të
Tiranës dhe Durrësit.

Vlerë
absolute

Numri i qendrave aktive
të menaxhimit të
ujërave të ndotura
urbane.

MM
MSH
MZHU
MTI
MBZHRAU

Arritja e objektivit të
ndalimit të derdhjes
së ujërave të ndotura
në lumenjtë rajonalë.

Vlerë
absolute

Numri i qendrave të
aktive të menaxhimit të
mbetjeve industriale.

MM
MSH
MZHU
MTI
MBZHRAU

Marrjen e masave për
uljen e ndotjes
mjedisore, kryesisht
në zonat e Tiranës
dhe Durrësit.

Vlerë
absolute

Numri i qendrave të
aktive të menaxhimit të
mbetjeve të ngurta
urbane.

MM
MSH
MZHU
MTI
MBZHRAU

Marrjen e masave për
uljen e ndotjes
mjedisore.

Vlerë
absolute

Vlera
absolute

Tabela 7.4 Infrastruktura dhe mjedisi
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• Strategjia Kombëtare e Energjisë 2013-2020;
• Master Plani i Gazit Natyror për Shqipërinë dhe Identifikimi i Projekteve Parësore në Fushën e
Gazit Natyror; Draft Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor, Fondi i përbashkët Evropian për vendet e
Ballkanit Perëndimor (EWBJF), Mars 2016;
• Plani i Rimëkëmbjes së Sektorit të Energjisë-Reforma e Energjisë elektrike, Ministria e Energjisë
dhe Industrisë, Shkurt 2015;
• Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Energjitë e rinovueshme, Studim për Shqipërinë, 2014.
• Studim mundësitë e zhvillimit të hapësirave portuale 2007-2017 ministria e Transportit dhe e
Infrastrukturës;
• First Five-Year Review of Albanian National Transport Plan (ANTP), ERBD, Draft final report part
I-II-III, 2010 (Përmbledhje e 5-vjeçarit të Parë të Planit Kombëtar Shqiptar të Transportit, Qershor
2010);
• IABR/UP, 51N4E, TUDelft dhe Fabric, The Metabolism of Albania, Atelier Albania dhe AKPT, 2014;
• J. Guerrero, L. Marti Selva, R. Medina, 2005, Economic Impact of Western Mediterranean Leisure
Ports, Universidad de Valencia;
• Master plani i gazit natyror për Shqipërinë dhe identifikimi i projekteve parësore në fushën e gazit
natyror. Draft Raporti i vlerësimit strategjik mjedisor, Fondi i përbashkët Evropian për vendet e
Ballkanit Perëndimor (EWBJF), mars 2016;
• Plani i rimëkëmbjes së sektorit të energjisë - Reforma e energjisë elektrike, Ministria e Energjisë
dhe Industrisë, Tiranë , shkurt 2015;
• Strategjia europiane për rritje inteligjente, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, Europa 2020Strategy, European Commision, March 2010;
• Strategjia kombëtare e energjisë 2013-2020;
• Sustainable Transport Plan Albania (STPA), ERBD, Draft Final, February 2016;
• A. Cappato, et.al, 2011, Cruises and Recreational Boating in the Mediterranean, Instituto
Internazionale delle Communicazioni, UNEP Plan Bleu;
Lista e planeve, e masterplaneve, e programeve, e raporteve, e studimeve dhe e manualeve për
Sistemin Bujqësor dhe zhvillimin rural
• The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future,
COM(2010) 672 final;
• Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësore, 2014-2020, Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i Ministrave, 2013;
• Strategjia Sektoriale e Bujqësisë dhe Ushqimit (SSBU), Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe
Mbrojtjes së Konsumatorit, 2007-2013;
• Statistikat e bujqësisë INSTAT 2014/Vjetari statistikor rajonal, kap.13, Tiranë 2014;
LIGJ Nr.9817, datë 22.10.2007 PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL
• Strategjia ndërsektoriale për zhvillimin rural dhe bujqësor, 2014-2020, Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, 2013;
• Strategjia sektoriale e bujqësisë dhe ushqimit, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së
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Konsumatorit, 2007-2013;
• Strategjia e furnizimit rural me ujë dhe kanalizime për Republikën e Shqipërisë, Ministria e
Rregullimit të Territorit dhe e Turizmit, DPUK;
• E. Shameti, N. Lecini, A new urban-rural classification of Albanian population, INSTAT, 2014;
• The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future,
COM(2010) 672 final;
• VKM nr. 709,datë 29.10.2014 “Për miratimin e Strategjisë ndërsektoriale për zhvillimin rural dhe
bujqësor 2014-2020”.
• ESPON 2012 Polycentric urban development and rural-urban partnership - thematic study of
interreg and espon activities.INTERACT. European Union
http://www.espon.eu/export/sites/default/documents/projects/espon2006projects/
esponinteractstudies/polycentricurbandevelopment/fr-interact-poly-jan2007.pdf;
• Annette Piorr Joe Ravetz Ivan Tosics. 2012 Peri-urbanisation in europe towards european policies
to sustain urban-rural futures Plurel Synthesis Report
http://www.plurel.net/images/peri_urbanisation_in_europe_printversion.pdf;
• European Institute for Urban Affairs, Liverpool John Moores University, University of Tampere,
Metropolitan Research Institute, Budapest, Institut Français d’Urbanisme, Université Paris-Est,
University College, London. 2012. SGPTD second tier cities and territorial development in europe:
performance, policies and prospects final report | version 30/06/2012 ESPON
https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/SGPTD/SGPTD_
Final_Report_-_Final_Version_27.09.12.pdf;
• Albania & macedonia: a gap analysis fruits, vegetables and natural ingredients a custom research
presentation compiled for sippo by euromonitor international december 2012
http://aida.gov.al/images/publikime/docs/euromonitor_sippo_workshop_tirana_12_2012.pdf;
Lista e planeve, e masterplaneve, e programeve, e raporteve, e studimeve dhe e manualeve për
mjedisin Sistemin Natyror e Ujor
• Direktiva e trajtimit të ujit të ndotur urban (91/271/KEE), datë 21 maj 1991;
• Direktiva e ujit të pijshëm (98/83/KE), datë 3 nëntor 1998;
• Direktiva kuadër e ujit (2000/60/KE), datë 23 tetor 2000;
• Direktiva nr. 1386/2013/EU, Plani i 7-të mjedisor i veprimit (The 7th Environment Action
Programme);
• Draft Strategjia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Mars 2016;
• Strategjia Kombëtare e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime 2011-2017, Ministria e
Punëve Publike dhe e Transportit, drejtoria e përgjithshme e Ujësjellës-Kanalizimeve, Performanca
e shërbimit të kanalizimeve në Shqipëri, 2011;
• Strategjia e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe e Kanalizimeve, Banka Botërore, Qershor 2003;
• Draft Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit 2015-2020;
• Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Raporti për gjendjen e mjedisit, 2014
• Strategjia e Biodiversitetit Evropian 2020;
• Strategjia e Zhvillimit të Zonave të Mbrojtura – AKZM (2016-2020);
• Strategjia dhe Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Konventës së Aarhusit, Ministria e
Mjedisit, Tiranë 2005;
• Plani strategjik për Diversitet Biologjik 2011-2020 dhe Objektivat AICHI;
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• Raporti: Arritjet dhe mangësitë në ruajtjen e natyrës, së biodiversitetit dhe të zonave të mbrojtura,
2009-2013 (Ministria e Mjedisit);
• Raporti për Gjendjen e Mjedisit 2014, Ministria e Mjedisit, AKM;
• Raport për Gjendjen e Mjedisit 2011, Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave,
AMP.
Drejtoria e Biodiversitetit, Arritjet dhe mangësitë në ruajtjen e natyrës, biodiversitetit dhe zonat e
mbrojtura (2009-2013), Tiranë 2013;
Strategjia e zhvillimit të zonave të mbrojtura – AKZM, MM (2016-2020);
• Enti Rregullator i Ujit, Raportimi i performancës së shoqërive Ujësjellës Kanalizime, 2014;
• F. Hoxhaj, E. Abazi, K. Zaimi, E. Vako, Development of Hydrological and Hydraulic Study of
Regulation of Skadar Lake and Bojana River Water Regime, Academy of Sciences Albania, 2015;
• Strategjia kombëtare e menaxhimit të mbetjeve 2010, Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e
Administrimit të Ujërave;
• Strategjia kombëtare e sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizime 2011-2017, Ministria e Punëve
Publike dhe e Transportit, maj 2011;
• IABR/UP, 51N4E, TUDelft dhe Fabric, The Metabolism of Albania, Atelier Albania dhe AKPT, 2014;
• IGR AG dhe IC Consulenten, 2013, Water Supply and Sewerage Master Plan for Albania, Albanian
Ministry of Public Works and Transport(MPWT), General Directorate of Water Supply and Sewerage;
• Komisioni i Komunitetit Evropian, Zbatimi i Planit Kombëtar për Përafrimin e Legjislacionit
Mjedisor në Shqipëri, Plani Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve, 2014;
• Master plani i furnizimit me ujë dhe i kanalizimeve për Shqipërinë, Ministria e Punëve Publike dhe
e Transportit të Shqipërisë, DPUK, Janar 2013;
• E. Kuliçi, etj. Monitorimi i dinamikës së vijës bregdetare shqiptare dhe vlerësimi i impaktit
gjeomjedisor në shkallë 1:50000, në mbështetje të menaxhimit të integruar të hapësirës bregdetare,
Drejtoria e Gjeologjisë, Sektori i hapësirës bregdetare, 2015
• Ministria e Mjedisit dhe UNDP, Zonat e mbrojtura detare e bregdetare në Shqipëri, 2015;
• Ministria e Mjedisit, Draft strategjia e zhvillimit të peshkimit dhe të akuakulturës 2007-2015, Tiranë
2007;
• Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Strategjia kombëtare sektoriale e shërbimeve të
furnizimit me ujë dhe kanalizimeve 2011-2017, Tiranë 2011;
• Ministria Mjedisit, Draft strategjia ndërsektoriale e mjedisit 2015-2020, Tiranë 2015;
• N. Pano, Pasuritë ujore të Shqipërisë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë 2015;
Parimet e mbulimit të kostos së plotë sipas KOM (20000) 477;
• Plani strategjik për diversitetin biologjik 2011-2020 dhe objektivat AICHI;
• Raport për gjendjen e mjedisit, Ministria e Mjedisit, e Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave, AMP.
Tiranë 2011 dhe 2014
• Raporti vjetor mbi gjendjen në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve dhe veprimtaria e Entit
rregullator të ujit dhe performanca për shoqëritë ujësjellës kanalizime 2009-2014;
• Raporti mbi arritjet dhe mangësitë në ruajtjen e natyrës, së biodiversitetit dhe të zonave të
mbrojtura, 2009-2013, Ministria e Mjedisit;
• Strategjia dhe plani kombëtar i veprimit për zbatimin e Konventës së Aarhusit, Ministria e Mjedisit,
Tiranë 2005;
• Strategjia e biodiversitetit Evropian 2020;
• Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Sektori i dinamikës detare, “ Monitorimi dhe vlerësimi i dinamikës
së hapësirës bregdetare shqiptare (për menaxhimin e integruar të saj) kryesisht të plazheve dhe të
deltave të lumenjve në shkallë 1:50.000”, Raport vjetor, Tiranë, mars 2016;
• UNDP dhe Ministria e Mjedisit, Strategic Plan for Marine and Coastal Protected Areas (SPMCPAs),
Institute of Nature Conservation in Albania, 2013;
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Shtojca 1.
Përfaqësues të institucioneve që kanë marrë pjesë në konsultimet
gjatë hartimit të Planit të Integruar Ndërsektorial për zonën
Tiranë-Durrës
AKPT dhe MZHU
1. Adelina Greca
2. Nertil Jole
3. Deni Klosi
4. Ledio Allkja
5. Doris Alimerko
6. Anisa Qorri
7. Bledi Dimo
8. Shpendi Balilaj
9. Eleana Beruka
10. Ismail Broli
11. Piro Anastasi
12. Taulant Dano
13. Mikel Tanini
14. Eduart Lika
15. Ernest Shtëpani
16. Ermir Nasi
17. Ela Dobi

Drejtore e Përgjithshme AKPT
Drejtor i Politikave të Zhvillimit të Territorit MZHU
Drejtor drejtorie, AKPT
Përgjegjës sektori, MZHU
Specialiste, AKPT
Drejtore drejtorie, AKPT
Përgjegjës sektori, AKPT
Specialist, AKPT
Specialiste, AKPT
Specialist, AKPT
Specialist, AKPT
Përgjegjës sektori, AKPT
Specialist, AKPT
Specialist, AKPT
Përgjegjës sektori, MZHU
Specialist, MZHU
Specialiste, MZHU

Ekspertë të ndryshëm
Datë 14.05.2015
1. Eduart Cani
2. Merita Meksi
3. Frida Pashako
4. Valbona Koçi
5. Elios Kovaçi
6. Alket Islami
7. Genc Veizaj
8. Mirela Koçollari
9. Edvin Kasimati
10. Florian Hasko
11. Ditjon Baboçi
12. Julian Papaproko
14. Aldo Merkoçi
15. Julian Bejko

Regional Environmental Center
Biologe, Giz
Epoka University
Epoka University
Arkitekt
Fotograf ajri
Biznesmen
Arkeologe
Rally Albania
Avokat
AKPT
AKPT
Shoqëria civile
Fakulteti i Shkencave Sociale, UT

Përfaqësues të ministrive
Datë 30.07.2015
1. Silvamina Alshabani
2. Elton Orozi
3. Eriola Sojati
4. Zef Çuni
5. Arta Dollani
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MM
MZHETTS
MZHETTS
MK
IMK

6. Skënder Doda
7. Jeta Skënderaga
8. Lilika Radovicka
9. Besiana Llazani
10. Eriglent Dupi
11. Altin Fuga

MPB
AKB
MTI
MTI
MD
MIE

Universitete, shoqata dhe organizata të ndryshme
Datë 01.10.2015
1. Eranda Janku
2. Rediana Sokoli
3. Elfrida Alliu
4. Sokol Dervishi
5. Qerim Ismeni
6. Jurtin Hajro
7. Alban Qelepiri
8. Skerdilajd Anagnosti
9. Andrian Vaso
10. Rajmonda Lajthia
11. Shkëlqim Bumçi
12. Diana Jolija
13. Gerta Ismailaja
14. Kol Dedaj
15. Reis Mulita
16. Rudina Toto
17. Jorida Muço
18. Andreas Faoro

Universiteti Polis
MZHU
FIN
Universiteti Epoka
OJF
Universiteti Epoka
IC Consulenten
IC Consulenten
IC Consulenten
Vizion +
Instituti i Konsulencës së Ndërtimit
MZHU
MZHU
Shoqata e vlerësuesve
Universiteti Marin Barleti
CoPlan/PLGP
MZHU
UNlab

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Datë 08.10.2015
1. Gjergj Islami
2. Daniel Qamo
3. Dritan Çaro
4. Endrit Tuzi
5. Armand Vokshi
6. Doriana Bozgo Bleta
7. Dorina Pllumbi
8. Denada Veizaj
9. Etleva Bushati
10. Florian Nepravishta

11. Klaud Manehasa
12. Llazar Shyti
13. Petri Ilo
14. Agron Lufi
15. Ani Tola Panariti
16. Elian Stefa
17. Arben Biçoku (Shoqata e arkitektëve të
Shqipërisë)
18. Maksim Mitrojorgji (Shoqata e arkitektëve të
Shqipërisë)

Universiteti Europian i Tiranës
Datë 08.10.2015
1. Elvin Meka
2. Mimoza Durrësi
3. Engjëll Pere
4. Mateo Spaho
5. Selami Xhafa
6. Hysen Muçiku
7. Oltjana Zoto

8. Indrit Baholli
9. Përparim Fuga
10. Ertila Druga
11. Ermela Kripa
12. Drita Kruja
13. Otjela Lubonja
14. Lorena Licenji
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Universiteti POLIS
Datë 09.10.2015
1. Dritan Shutina
2. Ledjan Bregasi
3. Elvan Dajko
4. Sotir Dhamo
5. Eranda Janku
6. Dea Buza
7. Imeld Sokoli

8. Besmira Dyca
9. Ani Shtylla
10. Enejda Çela
11. Fabjola Meçaj
12. Silvi Jano
13. Gerti Delli

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë
Datë 09.10.2015
1. Ylli Xhaja
2. Ilir Bejleri
3. Azem Lala
4. Viktor Delia

5. Luigj Aleksi
6. Fatos Pustina
7. Luan Bregasi
8. Robert Ruci

Shoqëria shqiptare e turizmit (ATA)
Datë 12.10.2015
1. Florjan Domi
2. Armand Ferra
3. Matilda Naso
4. Laura Payne
5. Eduez Likaj
6. Ervin Bytyçi

Harmonia HG sh.p.k
Albania-Holidays sh.p.k
Albania Tourism Assoc
Outdoor Albania sh.p.k
Hotel Leondar (Llambi Fani sh.p.k)
Hotel OAZ-ATA

Konfindustria
Datë 14.10.2015
1. Gjergj Buxhuku
2. Donika Meshi
3. Fjorida Demko
4. Eva Laro
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Datë 15.10.2015
1. Andjan Maci
2. Fatbardh Sallaku
3. Bari Musabelliu
4. Shpresim Domi
5. Leonidha Përi

6. Natasha Hoda
7. Etleva Dashi
8. Veth Tabaku
9. Ervin Toromani
10. Valta Hoxha

Bashkitë e qarkut të Tiranës dhe Durrësit
Datë 21.10.2015
1. Ditjon Baboçi
2. Nevin Bilali
3. Devis Agaraj
4. Mirlinda Shqarri
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Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë

5. Elda Maçi
6. Muhamet Kruja
7. Gjergj Papavasili
8. Alban Demirxhiu
9. Arber Tola
10. Bledar Koskija
11. Aida Dedja
12. Anila Haxhi
13. Fatmir Ejupi
14. Adlei Likmeta
15. Ermal Lama
16. Adhurim Qehajaj
17. Erald Abazi
18. Maks Kona
19. Dëshira Qato
20. Elvis Rroshi
21. Dorian Allmeta
22. Sabina Dauti
23. Mirsida Shahini
24. Jonida Goga
25. Silvana Beja
26. Klajdi Dinellari
27. Klaudio Ruçi
28. Andi Pistoli

Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë
Bashkia Vorë
Bashkia Kamëz
Bashkia Kamëz
Bashkia Krujë
Bashkia Krujë
Bashkia Durrës
Bashkia Durrës
Bashkia Durrës
Bashkia Durrës
Bashkia Rrogozhinë
Bashkia Kavajë
Bashkia Kavajë
Bashkia Kavajë
Bashkia Kavajë
Bashkia Shijak
Bashkia Shijak
Bashkia Shijak
Bashkia Shijak
MZHU
MZHU
MZHU

Fakulteti i Gjeologji Minierave
Datë 29.10.2015
1. Shkëlqim Daja
2. Thoma Korini
3. Çerçis Durmishi
4. Përparim Alikaj
5. Gafer Muka
6. Altin Karriqi

7. Irakli Prifti
8. Spartak Kuçaj
9. Luan Arapi
10. Emiljan Gjura
11. Shaqir Nazaj

Agjencia Kombëtare e Bregdetit
Datë 09.11.2015
1. Auron Tare
2. Gentiana Troplini
3. Bardhok Frroku
4. Besmir Cako
5. Ermal Sina
6. Anisa Avduli
7. Juliana Petani

8. Jeri Skenderaga
9. Dorine Sinani
10. Gentjan Marishta
11. Blerim Hoxha
12. Emirjan Hate
13. Fatjona Cinaj

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
1. Eva Brinja
2. Florenc Meço
3. Bujar Kotri
4. Shkëlqim Gjevori

5. Renata Teta
6. Arjan Korpa
7. Thimjo Plaku
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Ministria e Energjisë dhe Industrisë
1. Agim Bregasi
2. Dritan Spahiu
3. Arben Dhima
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
1. Eno Hoti
2. Artur Pilkati
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
1. Lauresha Grezda
2. Irfan Tarelli
3. Esat Hasani

Drejtoria e Prodhimit Bujqësor dhe Politikave
Tregtare
Drejtoria e Administrimit të Ujërave dhe Tokës
Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit

Ekspertë të huaj
1. Wilhelm Schulte
2. Meine Pieter va Dijk
3. Gianni Brizzi
4. Luc-Emile Bouche-Florin
5. Foteini Stefani
6. Cezar Morar
7. Olov Schultz

GIZ
IHS Erasmus University Rotterdam
Banka Botërore
Këshilli i Europës
Këshilli i Europës
Këshilli i Europës
Këshilli i Europë

Bashkëpunëtorë të huaj
1. IABR
2. Iabr/UP
3. PLGP USAID
4. 51N4E
5. GIZ
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6. FABRIC
7. TUDelft
8. PBL Netherlands Environmental Assesment
Agency
9. Kingdom of Netherland Enterprise Agency
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263 Harta e sistemit urban
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265 Harta e sistemit infrastrukturor
266 Harta e sistemit natyror
267 Harta e sistemit ujor
268 Harta e integruar e sistemeve
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