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Strategjia për ndryShime 
klimatike e komunëS Së pehçevëS

Komuna e Pehçevës është njëra 
prej 4 komunave të përzgjed-
hura në Republikën e Maqe-

donisë në të cilën do të hartohet 
strategjia për ndryshime klimatike 
në kuadër të projektit të USAID-it për 
strategji komunale për ndryshime 
klimatike, të cilin e zbaton Miliukon-
takt Maqedoni. Në nivelin lokal, pro-
cesi është iniciuar në mënyrë part-
nerike mes Shoqatës – Qendra për 
Bimë Shëruese dhe Fruta Pylli “Am-
brozija” – Pehçevë dhe komuna e 

Pehçevës. Gjatë hartimit aktivisht do 
të përfshihen gjithë palët e interesu-
ara në nivelin lokal. Për hartimin e 
strategjisë për ndryshime klimatike 
do të përdoret metodologjia “Agjen-
da e Gjelbër” që është zhvilluar nga 
Milieukontant International dhe deri 
më tani është zbatuar në më shumë 
se 40 komuna të Evropës Qendrore 
dhe Lindore për tema lidhur me 
mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe kul-
turës. Metodologjia “Agjenda e Gjel-
bër” është metodë participative dhe 

demokratike për zhvillimin dhe zba-
timin e strategjive lokale për zhvillim 
të qëndrueshëm me kyçjen aktive të 
sektorëve të ndryshëm të bashkësisë 
lokale në të cilin zbatohet procesi. Ky 
proces është unik dhe i veçantë në 
krahasim me proceset tjera që kanë 
qëllime të njëjta, kjo vërehet në tre 
aspekte: 1. Procesi fillon me identi-
fikimin e vlerave lokale, në vend të 
problemeve; 2. Pjesëmarrja në pro-
cesin nuk është kufizuar vetëm në 
ekspertë dhe aktorë të caktuar, por 
është proces i gjithëpërfshirës dhe 
i hapur për të gjithë; 3. Vetë procesi 
është rezultat... 
Në komunën e Pehçevës, më 
13.06.2013 ishte zhvilluar Mbledhja 
e parë publike për hartimin e strateg-
jisë lokale për ndryshime klimatike 
gjatë së cilës qytetarët e interesuar 
ishin të njoftuar me projektin, me 
qëllimet dhe pritjet. Në mbledhjen 
ishin formuar katër grupe pune të 
cilët do të punojnë në grupe vlerash 
(pyje; resurse ujore; bujqësi dhe zh-
villim rural dhe efikasitet energje-
tik) mbi të cilat edhe do të hartohet 
strategjia. 
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CeproSard zyrtarisht hapi qendrën e 
trajnimit për Bre dhe ee 

CeProSARD, si pjesë e 
aktiviteteve të pro-
jektit Agroenergji, 

me prerjen e shiritit të kuq, 
zyrtarisht e hapi qendrën e 
trajnimit për zbatimin e tra-
jnimeve për përdorimin e 
burimeve të ripërtërishme të 
energjisë dhe efikasitetit en-
ergjetik. Evenimentin e hapi 

z-nja Gabriella Micevska, menaxhere e projektit, ndërsa 
fjalim kishin Ambasadori i Suedisë në RM dhe Drejtori i 
Agjencisë për Energjetikë i RM-së. Qendra e Trajnimit 

promovimi i “Studimit për përdorimin 
e tokës bujqësore për kultivimin e 
kulturave energjetike dhe efektet mbi 
sigurimin me ushqim dhe mbrojtje të 
biodiversitetit në rm” 

Më 14 shkurt, në hotel Arka, CeProSARD ka organ-
izuar promovimin e studimit për përdorimin 
e tokës bujqësore për kultivimin e kulturave 

energjetike dhe efektet mbi sigurimin me ushqim dhe 
mbrojtje të biodiversitetit në RM, në bashkëpunim me 
Institutin Demokratik Ndërkombëtar (NDI). Në këtë pro-
mocion, kanë marrë pjesë përfaqësues të komisioneve 
për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujit, komisioni për 
transport, lidhje dhe ekologji dhe komisioni për ekono-
mi, si dhe përfaqësues të sektorit qeveritar dhe joqeveri-
tar. Gjatë këtij promocioni, përveç publikimit, prezan-
time zhvilluan edhe DR. Josif Mitrikeski i cili tregoi për 
kultivimin e kulturave energjetike në vendin tonë dhe 
Dr. Suzana Kratovalieva për ndikimin e kultivimit të kul-
turave energjetike mbi biodiversitetin.

CeproSard evenimente

është krijuar sipas parimeve të efikasitetit energjetik dhe 
brenda ka të instaluar pajisje për përdorimin e burimeve 
të ripërtërishme të energjisë si panele fotoenergjetike, 
propeler për prodhimtarinë e energjisë elektrike si dhe 
pajisje tjera plotësuese. 
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punëtori “përdorimi i leshit dhe 
mbeturinave tekstile”

Më 06.03.2013 në 
Qendrën e Kon-
gresit pranë Pa-

nairit të Shkupit u zhvillua 
një punëtori me temën 
“Teknologjia e përdorimit 
të leshit dhe mbeturinave 
tekstile si material natyror 
izolimi” në organizim të 
Agjencisë për Energjetikë 
e Maqedonisë dhe CePro-
SARD. Në këtë ngjarje, 
pas fjalimit përshëndetës 
të z. Llazar Geçevski, me 
prezantimet vazhduan z-nja 
Lupka Gligorova e cila foli 
për fushat e veprimit të or-
ganizatës sonë, me theks të 

eveniment përfundimtar me rastin e mbylljes zyrtare të komponentit 
të projektit “përforcimi i dialogut provat-publik me anë të përfaqësimit 
më efikas të zinxhirëve të vlerave për pemë dhe perime të freskëta dhe 
perime të përpunuara”

veçantë në mjedisin jetësor, dhe z-nja Svetllana Petrovs-
ka e cila prezantoi broshurën “Teknologjia e përdorimit të 
leshit dhe mbeturinave tekstile” e publikuar nga CePro-
SARD. Pa diskutimit aktiv nga ana e të pranishmëve, në 
të cilën ishin shprehur më shumë propozime dhe idesh 
dhe ishin parashtruar shumë pyetje, kjo punëtori ishte 
mbyllur. 

Të martën, më 30 prill 2013, me fillim të orën 10.00 
në Sallën për Konferenca të Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit ishte mbajtur një 

eveniment përfundimtar me rastin e mbylljes zyrtare të 
komponentit të projektit “Përforcimi i dialogut provat-
publik me anë të përfaqësimit më efikas të zinxhirëve të 
vlerave për pemë dhe perime të freskëta dhe perime të 
përpunuara”. Projektin e ka zbatuar CeProSARD, në part-
neritet me MBPEU-në dhe përfaqësues të prodhuesve 
dhe përpunuesve të pemëve dhe perimeve, si pjesë e 
AgBiZ programit të financuar nga USAID. 
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memorandum BaShkëpunimi meS lëvizjeS për 
mjediSin molika – lmm dhe entit puBlik parku 
naCional “peliSter”

Shoqata ekologjike qytetare Lëvizja për Mjedisin 
Molika – LMM nga Manastiri gjatë muajit maj të 
vitit 2013 firmosi Memorandum Bashkëpunimi 
me Entin Publik Parku Nacional “Pelister” nga Ma-

nastiri. 

Palët e firmosura në memorandumin në sajë të realizimit 
të qëllimeve për bashkëpunim do të  ndërmarrin aktiv-
itetet e përbashkët, edhe atë:

1. Shkëmbim i rregullt dhe konstant i të dhënave dhe 
informacioneve nga fusha e mbrojtjes së mjedisit 
si dhe informimi i ndërsjellë për zbatimin e proce-
durave përkatëse me interes të përbashkët dhe in-
teres për popullatën lokale; 

2. Përpilimi dhe publikimi i mendimeve shkencore 
dhe profesionale dhe njohuri sipas kërkesës dhe për 
nevojat e palës tjetër të Memorandumit; 

3. Inkurajimi i iniciativave, aktiviteteve dhe organizi-
min e diskutimeve publike dhe tryezave të rrum-
bullakët, ligjërata, ekspozita dhe manifestime me 
karakter publik me qëllim të ngritjes së nënvetëdijes 
tek popullata lokale mbi rëndësinë e ruajtjes dhe 
mbrojtjes së pasurive natyrore dhe zhvillim të qën-
drueshëm të Parkut Nacional Pelister;

4. Kërkim dhe zhvillim të aktiviteteve nga fusha e rua-
jtjes dhe mbrojtjes së tokës me vegjetacion natyror, 
pyjeve, eko-sistemet lumore dhe aktivitetet e lidhu-
ra me njeriun;

5. Zbatimi i aktiviteteve të përbashkëta ekologjike në 
territorin e Parkut Nacional Pelister;

6. Edukim ekologjik dhe aktivitete për ngritjen e nën-
vetëdijes së popullatës, posaçërisht tek fëmijët dhe 
të rinjtë në lidhje me gjitha çështjet e theksuara më 
lartë;

7. Paraqitje e përbashkët dhe bashkëpunim me 
qytetarët dhe organizatat në nivelin lokal dhe 
ndërkombëtar, për mbrojtjen dhe avancimin e mje-
disit jetësor, natyrës dhe zhvillimit rural.
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loBim dhe pjeSëmarrje të organizatave 
qytetare në proCeSin e SjelljeS Së politikave 
puBlike në rajonin e pellagoniSë – ndërtimi i 
dialogut

vizita të panaireve të organizuar nga ana e 
ShoqatëS për mBrojtje të natyrëS nga ndotja – 
ujë i paStër, uShqim i ShëndetShëm

Shoqata për Mbrojtje të 
Natyrës nga Ndotja – Ujë i 
Pastër, Ushqim i Shëndet-
shëm nga Dibra, në periud-

hë prej tetor 2012 deri në maj 2013 
për anëtarët e saj, mes të cilëve 
kishte edhe fermerë, blegtorë dhe 
bletarë, ka organizuar vizita të pa-
naireve në Bursa, Stamboll, Pllo-
vdiv dhe Novi Sad. Anëtarët kanë 
shprehur kënaqësinë e veçantë 

nga organizimi i këtyre vizitave, 
duke theksuar dobinë nga infor-
macionet e fituara nga këto pa-
naire, si dhe pajisja e marrë dhe 
materialet të cilat do t’ju ndihmo-
jnë në përvetësimin e aktiviteteve 
bujqësore dhe përmirësimin e 
cilësisë së prodhimtarisë. Në ndër-
kohë, Shoqata zgjeroi anëtarësinë 
në Strugë ose Tetovë.  

Në kuadër të projektit “Lo-
bim dhe pjesëmarrje të 
organizatave qytetare 
në procesin e sjelljes së 

politikave publike në Rajonin e Pel-
lagonisë – Ndërtimi i Dialogut” ishin 
organizuar tre trajnime dyditëshe 
të synuar për sektorin qytetar nga 
gjitha 9 komunat e rajonit të Pellag-
onisë. Projekti është financuar nga 
Bashkimi Evropian, në sajë të instru-
mentit për demokraci dhe të drejta 
të njeriut, ndërsa zbatues i projektit 
është fondacioni PREDA, në partner-
itet me Shoqatës Shkencore Maqe-
donase nga Manastiri. 

Trajnimet kishin për qëllim të njofto-
jnë të pranishmit me nocionin e 
lobimit, me modelin për pjesëmar-
rje efikase të organizatave qytetare 
në procesin e sjelljes të vendimeve, 

zhvillimin e strategjive për lobim të 
suksesshëm në nivel lokal, teknika 
të lobimit, vlerësim të efikasitetit të 
shoqatave qytetare sipas metodave 
të standardizuara të BE-së, lobim me-
naxheria, përdorimi i shkathtësive 
për negociata gjatë procesit të lobi-
mit dhe marrëdhënie me publikun 
të organizatave qytetare në rajonin e 
Pellagonisë, ndërtimi i dialogut mes 
këshilltarëve komunal dhe organiza-
tave qytetare, etj. 

Organizatat qytetare konsiderojnë 
që eksperienca do të shërbejë në ko-
munat në të cilat operojnë. “Mësova 
shumë gjera për lobimin dhe mëny-
rat me të cilat mund të lobojmë në 
komunat tona”, theksoi Aida Papiq 
nga Aleanca e Grave Zhitoshë, ko-
muna e Dollnenit.  
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karvani për ndryShime klimatike “vërShime, 
thatëSirë, Ftohje, të mBroj mundin tim“

Rrjeti për Zhvillim Rural i Re-
publikës së Maqedonisë si 
zbatues i projektit të USAID-
it për Adaptimin e Bujqësisë 

ndaj Ndryshimeve Klimatike ka për 
qëllim që në kuadër të dy kompo-
nentëve projektuese të zhvillojë dhe 
të transferojë praktika bujqësore 
për adaptimin ndaj ndryshimeve 
klimatike dhe të ngrit vetëdijen e 
prodhuesve bujqësore dhe publikun 
më të gjerë për sfidat dhe efektet e 
ndryshimeve klimatike në fushën e 
bujqësisë. 
Në sektorin bujqësor të R. së Maqe-
donisë vërehet shumë pak vetëdije 
për ndikimet negative të ndryshi-
meve klimatike momentale dhe 
ato të ardhshme, që rezulton me 
ndërmarrjen e aktiviteteve të papër-
shtatshme nga ana e komunitetit 
bujqësor dhe publikut më të gjerë. 

Në rastin më të mirë, ekziston kup-
tim i paqartë për termet si: ngrohja 
globale, ndryshime klimatike, por 
fermerët kanë mjaft njohuri dhe për-
vojë si të përballojnë problemet që 
shkaktohen nga ky fenomen si dhe 
të përshtaten situatës së re. 
Prej këtu, projekti i USAID-it për 
Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshi-
meve Klimatike ka identifikuar nevo-
jën për një fushatë më të gjerë, që 
do të informojë dhe alarmojë gjithë 
palët e interesuar për ndikimet e 
dëmshme të ndryshimeve klima-
tike. Kjo fushatë do të përqendrohet 
veçanërisht në viset rurale, në cilat 
popullata është kryesisht e kyçur 
në sektorin bujqësore që më drejt-
përdrejtë është goditur nga këto 
ndikime. 
Në këtë drejtim, projekti, gjatë 
muajit maj filloi me një fushatë të 

madhe në formë të Karavanit për 
ndryshime klimatike me parullën 
kryesore - „VËRSHIME, THATËSIRË, 
FTOHJE, TË MBROJ MUNDIN TIM“,  që 
ka për qëllim të arrijë drejtpërdrejt 
fermerët, gratë dhe fëmijët nga viset 
rurale, dhe të përforcojë vetëdijen 
e tyre për sfidat e ndryshimeve kli-
matike dhe nevojën për veprim të 
përbashkët në nivel të komunitetit. 
Karvani për ndryshime klimatike do 
të organizohet në dy raunde, në pe-
riudhën pranverore dhe vjeshtore. 
Gjatë muajit maj dhe qershor ishin 
vizituar gjashtë lokacione në mje-
diset rurale: f. Novo Sellë – Strumicë 
më 9 maj, f. Negorci – Gjevgjeli më 
15 maj, Bogdanci më 19 maj, f. Roso-
man më 21 maj, f. Timjanik – Negoti-
në më 24 maj, f. Pçinja – Kumanovë 
më 5 qershor. Më 9 maj, Karavani 
filloi udhëtimin nëpër Maqedoni 
me paraqitjen në fshatin e Strumicë, 
Novo Sellë, në të cilën morën pjesë 
një numër i madh i njerëzve të ra-
jonit të Strumicës. Fëmijët e shkollës 
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“Klimenti i Ohrit” nga Novo Sella, 
me të cilëve edhe fëmijë me nevoja 
të posaçme, tërhoqën vëmendjen 
me paraqitjen e tyre interesante, 
duke dërguar mesazhe që alarmojnë 
për urgjencën e nevojës për adap-
tim ndaj ndryshimeve klimatike. Të 
pranishmit kishin mundësi të kyçen 
në diskutim interaktiv në lidhje me 
probleme të caktuara me të cilat për-
ballohen aktivitetet bujqësore dhe 
kanë marrë këshilla dhe rekoman-

dime nga ekspertë të kyçur në pro-
jektin.    
Përveç grupeve synuese të karvanit: 
organizatat qytetare, fermerë, gra 
dhe fëmijë të viseve rurale, do të 
ftohen edhe përfaqësues të USAID-
it, pushtetit lokal, Agjencisë për 
Mbështetjen e Zhvillimit të Bujqë-
sisë (AMZHB) dhe njësitë rajonale të 
Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujit.
Udhëtimi i karavanit pranveror për-

fundoi me ngjarjen në f. Pçinja, rrethi-
na e Kumanovës, më 5 qershor. “Klima 
në Maqedoni po bëhet më e ngrohtë 
dhe më thatë, dhe nga kjo më tepër 
e ekspozuar në paraqitje ekstreme 
si valë ngrohjeje, thatësira, vërshime 
dhe breshër. Ju si fermerë më mirë e 
kuptoni se çfarë do të thotë kjo. Ju 
drejtpërdrejtë i ndjeni ndryshimet kli-
matike”, porositi ambasadori i SHBA-
ve në Maqedoni, Pol D. Vollers, i cili 
ishte mes të pranishmëve në ngjar-
jen. “Ne dëshirojmë të zvogëlojmë 
efektet negative nga ndryshimet kli-
matike mbi bujqësinë me anë të zh-
villimit dhe shkëmbimit të teknikave 
të lehta për adaptim ndaj ndryshi-
meve klimatike të cilat janë të lidhura 
me fermerët individual.“
Njëherë projekti i USAID-it për Adap-
timin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve 
Klimatike prezantoi aktivitetet ak-
tuale dhe të planifikuara, me qëllim 
të prezantojë arritjet dhe rezultatet 
dhe të sqarojë opinionit në mënyrë 
të thjeshtë për fenomenin e ndryshi-
meve klimatike, cilat janë efektet e 
mundshme, si të zbuten dhe adapto-
hen me qëllim të zvogëlimit të ndiki-
meve të dëmshme.
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Studimi për adaptimin e BlegtoriSë ndaj 
ndryShimeve klimatike në maqedoni

Në kuadër të projektit të USAID-it për adapti-
min e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike 
ishte filluar me përgatitjen e “Studimit për 
adaptimin e blegtorisë ndaj ndryshimeve kli-

matike në Maqedoni”. Qëllimi kryesor i studimit është të 
vlerësojë aktivitetet që duhet të ndërmerren nga ana e 
prodhuesve dhe aktorëve tjerë në zinxhirin e vlerave në 
prodhimtarinë blegtorale, në drejtim të adaptimit ndaj 
ndryshimeve klimatike në vend. Rrjeti për zhvillim rural i 
RM-së në bashkëpunim me Misionin e USAID-it në Maqe-
doni ka organizuar një vizitë nga dr. Mo Salman, profesor 
i epidemiologjisë veterinere të universitetit shtetëror në 
Kollorado dhe z-nja Xhojs Turk, këshilltare për blegtori 
në selinë e USAID-it në Uashington. Anëtarët e ekipit 
kanë realizuar vizitën në periudhën prej 25-29 mars 
2013. Qëllimi kryesor i vizitës ishte të njoftohen më mirë 
me gjendjen momentale të prodhimtarisë blegtorale 
në Maqedoni dhe perspektivat në kontekst të sfidave 
nga ndryshimet klimatike deri në vitin 2025 dhe veça-

nërisht të mblidhen informacione relevante për sistemet 
e prodhimtarisë blegtorale, zhvillimi dhe praktika, si dhe 
ndryshimet meteorologjike gjatë 15 viteve të fundit. 
Gjatë vizitës, ishin analizuar disa komponentë të sek-
torit ekzistues blegtoral në vend, të cilat kryesisht janë 
fokusuar në furnizimin e tregut me produkte të origji-
nës shtazore (mish, vezë, qumësht dhe djathë). Sërish, 
vizita ishte e mjaftueshme për të marrë një përshtypje 
të përgjithshme për sektorin blegtoral në vend. Anëtarët 
e ekipit kishin mundësinë të diskutojnë për çështje dhe 
tema relevante me prodhuesit, opinionin profesional 
dhe shkencor, përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, si dhe me këshilltarë 
të AMZHB-së. Gjatë kësaj, ishin hulumtuar të dhëna lid-
hur me madhësinë e popullatës së kafshëve shtëpiake, 
niveli i prodhimtarisë, si dhe shpërndarja gjeografike. Të 
dhënat e gatshme për popullatën e kafshëve shtëpiake 
dhe të dhënat meteorologjike ishin analizuar me qëllim 
të përcaktimit të lidhjeve s informacioneve ekzistuese 
me faktorët klimatik, për shkak të identifikimit eventual 
të rekomandimeve për vlerësimin dhe adaptimin e sis-
temit blegtoral ndaj ndryshimeve klimatike në vend. 
Aktorët në sistemin e prodhimtarisë blegtorale duhet të 
jenë pjesë e zgjidhjes së kësaj çështjeje të rëndësishme 
dhe identifikimit të zgjidhjeve. Nga këtu, angazhimi i 
gjithë palëve të interesuara në zgjidhjen e çështjes është 
një hap imperativ në këtë proces.  
Për këtë qëllim, më 28.05.2013, në h. Kontinental, në 
Shkup, Rrjeti për Zhvillim Rural organizoi një punëtori 
njëditëshe, në cilën ishin përfshirë analiza pjesëmarrëse 
nga ana e palëve të interesuara në lidhje me situatën 
momentale dhe drejtimin për të ardhmen. 
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ipard Forumi  

Rrjeti për Zhvillim Rural i RM-së, bashkë me Min-
istrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë 
së Ujit, në kuadër të fushatës për promovim të 
ndryshimeve të reja në IPARD programin, më 

4 prill 2013 në Shkup organizoi një forum me titullin 
“Ndryshimet e reja në IPARD programin, mundësi më të 
mira për përdorimin e fondeve evropiane”. Qëllimi i foru-
mit ishte njohja më e mirë me ndryshimet e programit 
IPARD, si mundësi për përdorim më të mirë dhe më efi-
kas të fondeve evropiane për zhvillim të viseve rurale në 

Maqedoni. 
Nga ana e përfaqësuesve të sektorit për administrim 
me IPARD, gjatë forumit ishin prezantuar ndryshimet e 
reja në IPARD programin, qëllimet e programit, masat, 
kushtet për aplikim dhe informacione tjera të dobishme 
në këtë kontekst. 
Në forumin kanë marrë pjesë rreth 60 përfaqësues të 
anëtarëve të RZR i RM-së dhe shumë organizata tjera 
dhe personazhe nga viset rurale të interesuar për këtë 
program. 
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iShte përgatitur dhe printuar 
udhëzueS për leader qaSjen

u hartuan rregulloret për leader qaSjen

Në bazë të njohurisë dhe eksperiencës 
shumëvjeçare të përfituar me anë të simuli-
meve të LEADER qasjes së BE-së në 16 komuna 
të Maqedonisë, në kuadër të MAASP projektit 

të financuar nga SIDA dhe 5 komuna plotësuese nëpërm-
jet CIRa (CIVICA Mobilitas programit të financuar nga do-
natori zviceran SDC)RZR si “spin-off” organizatë vazhdoi 
të promovojë parimet e LEADER qasjes. Në pajtim me 
këtë aktivitet, RZR ka punuar në zhvillimin e broshurës 
për prezantim të hollësishëm të LEADER parimeve. Min-
istria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit, duke 
e njohur rolin e RZR në avancimin e një mekanizmi të 
tillë për zhvillim rural, ka dhënë mbështetjen e plotë për 
aktivitetin duke vendosur logon e tyre në dokumentin. 
Kjo broshurë do të shpërndahet në palë të ndryshme të 
interesuar në fushën e zhvillimit rural, si përfaqësues të 
AMZHB-së, vetëqeverisjes lokale dhe zyrat lokale për zh-
villim ekonomik në komunat rurale, BNJVL (Bashkësia e 
Njësive të Vetëqeverisjes Lokale të Republikës së Maqe-
donisë), qendrat për zhvillim rajonal, sektori joqeveritar, 
FFRM, shoqata bujqësore, etj, dhe do të shërbejë si doku-

ment për referencë për prezantimin e drejtë të LEADER 
parimeve. Ky udhëzues pritet të kontribuojë në ngritjen 
e kapaciteteve të palëve relevante të interesuara (krye-
sisht sektorin joqeveritar) mbi temën. 

Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë si anëtare e grupit të punës 
për LEADER programin në sajë të IPARD programit 2007-2013, ka marrë pjesë 
në përgatitjen e rregulloreve për LEADER qasjen. “Rregullorja për Kushtet më 
të afërt për Regjistrim në Evidencën e GLA, Procedura për Regjistrim, Doku-

mentacioni i Nevojshëm dhe Mënyra e Mbajtjes së Evidencës” dhe “Rregullorja për 
Përmbajtjen dhe Metodologjinë e Përgatitjes së Strategjive për Zhvillim Lokal të Ra-
joneve Rurale dhe Mënyra e Aprovimit të tyre” ishin publikuar në Gazetën Zyrtare të 
RM-së, nr. 40/13 prej 14.03.2013 janë zyrtarizuar për zbatimin e duhur.   
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leader eveniment – ndërtimi i urave për të ardhmen 

Më 17 dhe 18 prill, LEAD-
ER komuniteti do të 
mblidhet në Bruksel 
për evenimentin e tretë  

vjetor të ENRD LEADER. Tema krye-
sore e evenimentit është “Ndërtimi 
i Urave për Ardhmërinë” dhe synon 
mbështetjen procesit të suksesshëm 
të programimit të CLLD (e njohur 
si LEADER në kuadër të EAFRD) në 
nivelin vendor dhe lokal. Evenimenti 
do të ofrojë një platformë unike për 
shkëmbim të vërtetë mes gjithë ak-
torëve relevant të përfshirë në for-
mulimin dhe/ose pjesëmarrjen në 
ardhmërinë e LEADER.
Përfaqësuesi i Rrjetit për Zhvillim 
Rural i Republikës së Maqedonisë ka 
marrë pjesë në evenimentin bashkë 
me përfaqësues nga Grupet Lokale 
të Aksionit, autoritetet administra-
tive, agjencitë për pagesë, rrjetet  
kombëtare vendore, ENRD kontakti, 
Komisioni Evropian dhe organizata 
të ndryshme evropiane do të marrin 
pjesë në evenimentin.
Pjesëmarrësit kishin mundësinë të 
marrin informacione dhe të shiko-
jnë nga brenda praktikat që mund të 
përbëjnë procesin e tyre të konsul-
timit dhe programimit të LEADER në 
nivelin kombëtar, rajonal dhe lokal. 
Ata gjithashtu kishin mundësinë të 
mësojnë për eksperiencat dhe leksio-
net e mësuara, studime të rastit dhe 
shembuj të proceseve, vegla të cilat 
mund të përshtaten më tutje sipas 
rrethanave dhe mjediseve specifike. 
Kjo ishte një mundësi e shkëlqyer 
për të takuar aktorë tjerë në fushën e 
zhvillimit rural, krijuesit e politikave 
në Evropë dhe përfaqësuesit e ENRD 
kontakt pikave.    

11



RRJETI PËR ZHVILLIM RURAL I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
e-buletini

“themelimi i rrjetit Ballkanik për zhvillim 
rural” 19-21 maj 2013, andrevlje, novi Sad, 
repuBlika e SerBiSë 

Mbledhja për themelimin 
e Rrjetit Ballkanik për 
Zhvillim Rural (RBZR) 
ishte organizuar më 20 

maj 2013 në Andrevlje, Serbi, gjatë 
zhvillimit të Panairit Ndërkombëtar 
për Bujqësi në Novi Sad.
Përfaqësuesit e rrjeteve aktuale për 
zhvillim rural (RZR) dhe iniciativa 
në rajonin e Ballkanit, në mesin e të 
cilëve ishte edhe Rrjeti për Zhvillim 
Rural i Republikës së Maqedonisë, 

diskutuan propozimet për Statutin 
e Rrjetit Ballkanik për Zhvillim Rural 
si temë kryesore e cila paraprakisht 
ishte komunikuar mes rrjeteve aktu-
ale rurale nga rajoni i Ballkanit.
Mbledhja ishte e hapur dhe moderu-
ar nga Boban Iliç, sekretari i përgjith-
shëm i SVG.
Pas diskutimeve mbi çështje të cak-
tuara si: arsyetimi për nevojën e 
themelimit të Rrjetit Ballkanik për 
Zhvillim Rural dhe prezantimit që u 

plotësua me diskutim mbi Statusin 
e Rrjetit Ballkanik për Zhvillim Rural, 
pjesëmarrësit firmosën Deklaratë për 
Rrjetëzim, e shprehën gatishmërinë 
e tyre për të punuar bashkërisht 
në përmirësimin dhe përforcimin e 
bashkëpunimit mes rrjeteve për zh-
villim rural të Ballkanit dhe theme-
limin e një platforme për shkëmbim 
të rregullt të informacioneve, përvo-
jave dhe njohurive, si dhe iniciative 
dhe zbatim të projektit multilateral 
“Rrjeti Ballkanik për Zhvillim Rural “.  
Konkluzion: Me mandatin e dhënë 
nga ana e të firmosurve, gjegjësisht 
nga Kryetarët e RKZR themeluese, 
nga Serbia, Maqedonia dhe Mali i 
Zi, gjatë periudhës vijuese (një vit e 
gjysmë, deri më 2014) SVG RRD dhe 
Sekretariati i SVG me seli në Shkup, 
Maqedoni, do të përfaqësojë RBZR 
dhe do të shërbejë si qendër admin-
istrative dhe organizative i Rrjetit 
Ballkanik për Zhvillim Rural. Gjatë 
kësaj periudhe mbështetja logjistike 
do të zbatohet nga e SVG-së. Pas vi-
tit 2014, Rrjetet aktuale do të marrin 
Presidencën e Rrjetit Ballkanik Rural.
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mBledhja koordinatave 
e prepare 

Mbledhja koordinatave e PREPARE për këtë 
vit ishte mbajtur më 6 dhe 7 shkurt në Riga, 
Letoni. Në mbledhjen morri pjesë edhe 
përfaqësuesi i Rrjetit për Zhvillim Rural i Re-

publikës së Maqedonisë së bashku me përfaqësues të 
organizatave anëtare të PREPARE nga 12 shtete. Gjatë 
mbledhjes dyditore ishin diskutuar aktivitetet aktuale 
dhe të ardhshme të PREPARE. Ishin prezantuar edhe 
planet e veprimit të PREPARE për periudhën prej 2102 
deri 2014 si dhe për librin e PREPARE që vetëm më ishte 
përgatitur dhe pritet që të shtypet jo më vonë se maj 
2013. Pjesëmarrësit kanë bërë një prezantim të situatës 
në fushën e zhvillimit rural në vendet e tyre përkatëse. 
Ata diskutuan për problemet me të cilat përballohen 
vendet e tyre dhe kanë shkëmbyer ide të tyre dhe zgjid-
hje të mundshme për situata përkatëse. Kishte më tepër 
iniciative për bashkëpunim të përbashkët mes organiza-
tave anëtare të PREPARE si dhe iniciativa për zgjerim të 
bashkëpunimit të tyre me rrjete dhe organizata tjera. 
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