“Nxitja e bashkëpunimi rajonale dhe zhvillimi i balancuar territorial i vendeve të
Ballkanit Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE”

Procesverbali i takimi i te shtatëmbëdhjetë i Grupit të Aktorëve për Rajonin
Ndërkufitar “Sharra”

20 Prill, 2017
Jegunovce, Maqedoni

I. HYRJE
Koha dhe vendi:
20 Prill, 2017, Restaurant “Antonio” in Jegunovce, Maqedoni
Pjesëmarrësit
Struktura e pjesëmarrësve në takimin e 17-të te Grupit të aktorëve te rajonit ndërkufitar
Sharra ishin 11 anëtarë, përfaqësues nga institucionet e qeverisjes lokale dhe
qendrore, nga sektori i OJQ-ve dhe nga sektori i biznesit, stafi SWG-se nga Zyra
Qendrore dhe stafi i ZMP-se Sharra. Takimi u organizua dhe u drejtua nga stafi SWG
Zyra Qendrore dhe ZMP-se Sharra
Lista e plote e pjesëmarrësve mund te gjendet te :
Shtojca 1 : Lista e pjesëmarrësve ne takimin e 17th Sharra SHG

II. PROGRAMI I TAKIMIT:
PROGRAMI

10:30 – 11:00 Mbërritja e pjesëmarrësve dhe takimi i mirëseardhjes
11:00 – 11:15 Fjalim mirëseardhjes
z. Darko Spasoski, Secretary of the Municipality of Jegunovce
z. Flamur Sylejmani, Vice-president of “Sharra” Stakeholder Group
z. Emrullah Spahiu, Regional Coordinator of “Sharra” Cross-border
Region
znj. Bojana Jovanovska, Regional Manager of “Sharra” Cross-border
Region
11:15 – 12:10 Arritjet e përgjithshme dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me
zbatimin e ABDA ne Rajonin ndërkufitar “Sharra” për periudhën
Janar- Prill 2017

Përmbledhje dhe prezantimi i aktiviteteve brenda projektit ABDA;
Përmbledhje e aktiviteteve në kuadër të projektit të BE-së "Nxitjen e
bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial të vendeve të
Ballkanit Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE", që lidhen me
zbatimin e ABDA në "Sharrës" rajonin ndërkufitar;
z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për rajonin nder-kufitar “Sharra”
Region
znj. Bojana Jovanovska, Regional Manager of “Sharra” Cross-border
Region
12:10 – 12:30 Sesion informues rreth rezultateve nga Thirrja se dytë të Skemës së
Grantit ABD brenda projektit LEIWW
znj. Bojana Jovanovska, Menaxher rajonale për Rajonin ndërkufitar
“Sharra
12:30 – 12:45 Konkluzione
12:45 – 13:00 Konferencë për media
13:00 - 14:00 Dreka

Përfundim i takimit
III. MINUTAT TE TAKIMIT
Takimi i rregullt i 16-te i Grupit te aktoreve synon prezantimin e aktiviteteve te realizuara
dhe aktivitetet te ardhshme në lidhje me implementimin e qasjes se programit te ABDse në rajonin ndërkufitar Sharrës, përditësim mbi zhvillimet e reja në rajon dhe
informacion në lidhje me aktivitetet e parapara në kuadër të projektit "Nxitja e
bashkëpunimi rajonale dhe zhvillimi i balancuar territorial i vendeve të Ballkanit
Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE ", me fokus kryesor në rezultatet te këtij
projekti dhe aktivitete te mundshme ne projektin e ardhshëm.
Temat për këtë takim do të jenë si më poshtë:

•

•

Përmbledhje e aktiviteteve në kuadër të projektit të BE-së "Nxitjen e
bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial të vendeve të
Ballkanit Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE", që lidhen me zbatimin e
ABDA në "Sharrës" rajonin ndërkufitar;
Sesion informativ mbi rezultatet e thirrjes së dytë të Skemës së Granteve ABD
në kuadër të projektit LEIWW;

Procesverbali
Takimi u hap me një fjalim përshëndetës nga z. Darko Spasoski, Sekretar I komunës se
Jegunovce, Mr. Flamur Sylejmani, Nen-Kryetar i grupit “Sharra” te cilet i përshëndeten
të pranishmit dhe i falënderoi për pjesëmarrjen e tyre. Ai theksoi rëndësinë e takimeve
të rregullta aktorët grupit dhe rëndësinë e rolit aktiv të palëve me interes në iniciativave
dhe aktiviteteve rajonale. Ai kërkoi të pranishmit për të prezantuar veten një nga një,
pasi ka pasur disa anëtarë të rinj potencial të SHG që janë ftuar për takimin.
Ne emër te SWG-se dhe zyrës Rajonale, Koordinatori z.Emrullah Spahiu i përshëndeti
te pranishmit dhe i falënderoj për pjesëmarrje. Njëherësh e potencoi rëndësinë e
takimeve te rregullta te grupit dhe rëndësinë e grupit për iniciativa rajonale.
Pas fjalimit hyrës, znj Bojana Jovanovska, Menaxhere Regjionale e rajonit ndërkufitar te
"Sharrës", prezantoi në detaje programin e takimit, duke u fokusuar në çdo seancë dhe
çështjet që do të diskutohen.

Sesioni I

Përmbledhje e aktiviteteve në kuadër të projektit të BE-së "Nxitjen e
bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial të vendeve të
Ballkanit Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE", që lidhen me zbatimin e
ABDA në "Sharrës" rajonin ndërkufitar
Ne sesionin e parë është prezantim mbi arritjet e përgjithshme gjatë periudhës Qershor
2015 - Prill 2017 të zbatimit të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian "Nxitja e
bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial të vendeve të Ballkanit
Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE", duke theksuar objektivat Të projektit në
lidhje me zbatimin e qasjes ABD në rajonin ndërkufitar të Sharrës.

Sesioni përfshiu informacione lidhur me rezultatet nga ngjarjet e suksesshme Popullit
me njerëzit në rajonin ndërkufitar të Sharrës. Gjatë kësaj faze të zbatimit të projektit
janë realizuar me sukses nëntë (9) manifestime rajonale dhe ndikimi i tyre ka
përmirësuar ndjeshëm bashkëpunimin rajonal dhe ka kontribuar në zhvillimin ekonomik
në rajon.
Në pjesën e dytë të prezantimit, u prezantuan rezultatet nga tetë (8) mbledhjet e SHG
që janë mbajtur gjatë kësaj faze të zbatimit të projektit. Koordinatori Rajonal dhe
Menaxheri Rajonal falënderuan anëtarët e Grupit të Grupeve të Interesit të rajonit
ndërkufitar Sharra për mbështetjen e tyre në zbatimin e aktiviteteve gjatë kësaj faze të
projektit
Gjatë këtij sesioni, Menaxheri Rajonal dhe Koordinatori Rajonal theksuan rëndësinë e
zhvillimit të integruar ekonomik si një platformë për bashkëpunim midis popullatës
lokale, sektorit të biznesit, komunitetit të fermerëve dhe aktorëve të komunitetit rural në
rajonin ndërkufitar, duke organizuar veprime të përbashkëta, Ndarjen e informacionit
mbi burimet dhe marketingun e ofertave të përbashkëta.

Sesioni II
Sesion informues rreth Thirrjes se dytë të Skemës së Garantit ABD brenda
projektit LEIWW
Në seancën e fundit, Menaxherja Rajonale, znj. Bojana Jovanovska prezantoi disa
informata lidhur me procesin e aplikimit dhe vlerësimit në kuadër të thirrjes së dytë të
skemës së Grantit ABD në rajonin ndërkufitar të Sharrës. Ajo paraqiti disa shifra në
lidhje me aplikimet e projektit, duke përmendur se pritjet për thirrjen e dytë në rajonin
ndërkufitar Sharra janë arritur. Gjithsej u paraqitën 14 projekte nga të cilat njëmbëdhjetë
(11) kërkesa për projekte nga Kosova*, dy (2) nga Shqipëria dhe një (1) nga
Maqedonia. Projektet e aprovuara janë si më poshtë: në Maqedoni - 1 aplikim për
projekte (2 aplikantë) dhe në Kosovë* 5 projekte (6 aplikantë).
Ndërkohë, për shkak të fondeve të pamjaftueshme të granteve, dy (2) aplikacione për
projekte që pasuan procesin e vlerësimit me pikat e nevojshme u vendosën në listën e
pritjes për mbështetje të ardhshme të mundshme. Gjithashtu, u theksua se aplikacionet
e paraqitura të projektit ishin kryesisht të fokusuara në sektorët e bujqësisë dhe turizmit.
*

This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo
declaration of independence.

Konkluzione dhe aktivitete te Ardhshme
Ne sesionin e fundit janë nxjerr këto konkluzione:
 Faza e tanishme e projektit të financuar nga BE: "Mbështetja e bashkëpunimit
rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial të vendeve të Ballkanit Perëndimor
në procesin drejt integrimit në BE", zbatuar në periudhën Qershor 2015 - Prill
2017, në rajonin ndërkufitar të Sharrës, si Takimet të grupit të interesit “Sharra”,
manifestimet Njerëz për Njerëz punëtori për ngritjen e kapaciteteve për palët e
interesuara, lehtësimin e zhvillimit të aplikacioneve të projektit etj;
 Zbatimi i projektit ofroi mundësi për organizimin e ngjarjeve rajonale që
kontribuuan në përmirësimin e ekonomisë lokale dhe rajonale, por gjithashtu një
shans për njerëzit nga vendet fqinje që të njihen më mirë me kulturën dhe
traditën e njëri-tjetrit;
 Grupi i Akterëve duhet të vazhdojë të përfshijë akterë të tjerë të ndryshëm,
veçanërisht nga sektori i biznesit dhe ndoshta të punojë në zhvillimin e ideve të
përbashkëta të biznesit;
 Skema e granteve ABD në kuadër të zbatimit të projektit LEIWW është
konsideruar si një mundësi e mirë për të përmirësuar zhvillimin rural në rajonin
ndërkufitar të Sharrës;
 Në fund të takimit u organizua një konferencë për shtyp me mediat lokale dhe
kombëtare me qëllim të promovimit dhe shkëmbimit të informatave lidhur me
takimin e rregullt të Grupit të Aktorëve për Rajonin Ndërkufitar të Sharrës dhe
mbylljen e projektit të financuar nga Bashkimi Evropian "Nxitja e bashkëpunimit
rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial të vendeve të Ballkanit Perëndimor
në procesin drejt integrimit në BE".

Pregaditur nga:
Emrullah Spahiu
Regional Coordinator of “Sharra” cross-border region
Bojana Jovanovska
Regional Manager of “Sharra” cross-border region

Ky dokument është hartuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij dokumenti është
përgjegjësi e vetme e SWG RRD dhe në asnjë rrethanë nuk do të konsiderohet si reflektim i pozitës së Bashkimit
Evropian.

