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Të nderuar lexues,

Ky edicion i dytë i botimit Partnerë në Reforma u përgatit me rastin e ekspozitës 2012 të fotografive, të cilat 
pasqyrojnë imazhet e projekteve të financuara nga BE-ja që u implementuan në vend. Ekspozita e organizuar 
në bashkëpunim të ngushtë me Sekretariatin për Çështje Evropiane dhe Ministrinë e Financave, dokumenton 
vetëm një pjesë të projekteve të realizuara në vend. Nga momenti i hyrjes së Programit IPA, më se 400 projekte u 
përfunduan ose janë duke u zbatuar. Mes vitit 1992 dhe prezantimit të IPA-s në vitin 2007, ndihma financiare arriti 
vlerën prej më se 800 milionë euro. 

Bashkëpunimi financiar i Bashkimit Evropian synon t’i ndihmojë vendit në zbatimin e reformave të nevojshme për anëtarësim në BE.

Fondet e ndara për periudhën 2007-2013, përmes pesë komponenteve IPA, arrijnë vlerën 622.5 milionë euro. Veç kësaj, vendi ka qasje në 
Programin Multi-përfitues IPA dhe Programet e Bashkimit Evropian.

Zgjedhja e projekteve ilustron gamën e gjerë të mbështetjes së BE-së, nga projektet e mëdha infrastrukturore dhe të mjedisit deri te 
grantet e vogla për OJQ-të, grantet që mbështesin hulumtimin dhe inovacionin, reformën gjyqësore, mbrojtjen e mirëqenies të njerëzve 
dhe kafshëve, këmbimet kulturore, përkrahjen e dhënë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, etj. 

Çdo projekt ose fushë e veprimit shoqërohet me një informatë të shkurtër që përfshin edhe arritjet.

Shpresojmë që me këtë botim do të kuptoni më mirë ndihmën e ofruar nga Bashkimi Evropian dhe mënyrën se si ky bashkëpunim do 
të kontribuojë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik, administrativ, arsimor dhe social të vendit në rrugën e tij drejt anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian

Aivo Orav
Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian



BE-JA MBËSHTET PËRGATITJET PËR PRANIM 
NË SEKTORIN E BUJQËSISË

Kohëzgjatja e projektit: 
2007-2013

Buxheti: 
8.7 milionë EUR

Fakte dhe shifra:
•	Mbështetje për krijimin e një sistemi të identifikimit të parcelës 

së tokës nacionale (LPIS);

•	Mbështetje financiare për bujqit dhe bizneset rurale që 
dëshirojnë të investojnë në ndërmarrjet e tyre;

•	50% e ndihmave financiare për mbështetjen e investimeve nga 
bujqit, nga përpunuesit e ushqimit dhe nga bizneset rurale;

•	Mbështetje për inkurajimin e një udhëheqjeje të qëndrueshme 
ambientale të tokës bujqësore;

•	Mbështetje për përgatitjen e implementimit të Politikës së 
Përbashkët Bujqësore (CAP) pas anëtarësimit.

PËRFORCIMI I KAPACITETEVE MENAXHUESE 
TË MJEDISIT PËR CILËSINË E AJRIT

Kohëzgjatja e projektit: 
shtator 2010 - tetor 2012

Buxheti: 
1.6 milionë EUR

Fakte dhe shifra:
•	Zhvillim i mëtejshëm i legjislacionit për cilësinë e ajrit dhe 

emetimeve për t’u përputhur me Acquis-në e BE-së;
•	Ofrimi i 2 stacioneve për monitorimin e cilësisë së ajrit, 

3 stacioneve automatike të meteorologjisë, 1 stacioni të 
avancuar meteorologjik dhe një Sistemi të Integruar Ambiental 
për Menaxhimin e Cilësisë së Ajrit;

•	Hartimi i planit të parë në nivel lokal për zvogëlimin e ndotjes 
dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit në Komunën e Manastirit; 

•	Përmirësimi i cilësisë të menaxhimit të cilësisë së ajrit, me 
anë të zhvillimit të kontrollit të cilësisë dhe me procedurat e 
sigurimit për matjet e cilësisë së ajrit, laboratorin e kalibrimit 
dhe menaxhimin e të dhënave;

•	Krijimi i portalit të Internetit për informata të cilësisë së ajrit në 
kohë reale: http://airquality.moepp.gov.mk

•	Ndërtimi i kapaciteteve të administratës qendrore dhe lokale.



FONDE TË BE-SË PËR TË GJALLËRUAR 
PROJEKTET PËR INFRASTRUKTURË TË 
TRANSPORTIT

Kohëzgjatja e projektit: 
2007 - 2011

Buxheti: 
84.5 milionë EUR

Fakte dhe shifra:
•	Ndërtimi i një autostrade prej 28,2 km, Demir Kapi-Smokvicë (Korri-

dori X), që përfshin dy tunele me kanale të dyfishta, gjashtë ura dhe 
disa mbikalime dhe nënkalime të tjera;

•	 Riparim dhe përmirësim i Stacionit Hekurudhor të Shkupit sipas 
praktikave më të mira të BE-së; 

•	 Rinovim me rikonstruimin e linjës hekurudhore Manastir - Kremenicë;
•	 Përgatitje për studime të projekteve, krijim i dokumentacionit dhe/

ose dokumentacionit të tenderit për:
•	 pjesët hekurudhore përgjatë Korrdorit X duke përfshirë degën Xd;
•	 zhvillimi i nyjeve strategjike transportuese multimodale; 
•	 stacione hekurudhore përgjatë Korridorit X Pan-Evropian duke 

përfshirë degën Xd; 
•	 zonë e re hekurudhore mes Kërçovës dhe kufirit me Republikën e 

Shqipërisë si pjesë e Korridorit  VIII dhe mbikqyrje e punimeve të 
ndërtimit;

•	 Përgatitje për studim dhe sigurimi i një Sistemi Global për Heku-
rudhë me Komunikim Mobil (GSM-R) dhe Sistemi Evropian për Kon-
troll të Trenave (ETCS niveli 1) përgjatë Korridorit X nga Tabanovci 
në Gjevgjeli.

MOZAIK – NJË MODEL PËR  
ARSIMIT MULTIKULTUROR
Instrumenti Evropian për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut

Kohëzgjatja e projektit: 
janar 2012 - mars 2013

Buxheti: 
100,000 EUR

Fakte dhe shifra:
Mozaiku është program parashkollor multikulturor në dygjuhësi, i 
krijuar në vitin 1998 nga “Sërç for Komon Graund”. Për edukatorët, 
prindët, dhe fëmijët, ky program ofron një qasje të re dhe 
alternative në procesin e socializimit të fëmijëve. Është një model 
inovativ arsimor, me fokus në grupmoshën e fëmijëve prej tre 
deri në gjashtë vjeç gjë që gjithashtu ndikon më gjerë në stafin e 
kopshtit, te prindërit dhe komunitetin e gjerë. 
•	13 grupe Mozaik në 9  komuna multietnike;
•	Trajnim i 44 mësimdhënësve të shkollave fillore nga klasa 

e 1 deri në klasën e 3, për programin Mozaik – modeli për 
komunikim me fëmijët;

•	Trajnim i 30 mësuesve parashkollorë në Mozaik – modeli për 
sigurimin e bashkëpunimit me fëmijët;  

•	33 alumni (15-18 vjeç) u bënë “Ambasadorë të Mozaikut”.



TRAJNIMET E IPA-S DHE STRUKTURA 
NDIHMËSE 

Kohëzgjatja e projektit: 
qershor 2010 - qershor 2012

Buxheti: 
1 milion EUR

Fakte dhe shifra:
•	Krijimi i një Qendre plotësisht funksionale për Trajnim të 

Sekretariatit për Çështje Evropiane rreth Instrumentit të Para-
anëtarësimit; 

•	Krijimi i një ekipi trajnuesish të IPA-s me 23 anëtarë; 
•	Trajnuesit e IPA-s përfituan nga 40 seminare; 
•	Krijimi i 4 paketave për trajnim përmes 13 programeve të 

ndryshme gjithëpërfshirëse rreth menaxhimit të IPA-s; 
•	Organizimi i shtatëdhjetë e pesë seminareve për: 70 trupa 

qendrorë administrativë, 8 qendra për zhvillim rajonal, 78 
komuna dhe mbi 80 shoqëri civile dhe organizata biznesi; 

•	Trajnimi i mbi 1000 pjesëmarrësve në 13 njësi të IPA-s: politika 
të BE-së, përgatitje dhe implementim i projekteve, monitorim 
dhe vlerësim, zhvillim rajonal dhe resurse njerëzore. 

MBROJTJA E BUKURISË SË ÇARSHISË SË 
VJETËR TË SHKUPIT 

Kohëzgjatja e projektit: 
dhjetor 2010 - prill 2011

Buxheti: 
120,000 EUR

Fakte dhe shifra:
•	Çarshia e Vjetër e Shkupit është çarshia më e madhe në 

Ballkanin Perëndimor dhe një zonë e mbrojtur nacionale.
•	 Instalimi i shtyllave hidraulike dhe 8 hyrjeve në Çarshinë e 

Vjetër të Shkupit;
•	Kalldërmaja e vjetër nuk kërcënohet më nga qarkullimi i rëndë.
•	Historia dhe bukuria e Çarshisë së Vjetër janë të mbrojtura.
•	Rrugët e vjetra të qytetit janë më të sigurta për këmbësorët.



TOLERANCË, DIALOG, BASHKËPUNIM
Instrumenti Evropian për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut

Kohëzgjatja e projektit: 
dhjetor 2010 - dhjetor 2011

Buxheti: 
150,000 EUR

Fakte dhe shifra:

Ky projekt kishte për qëllim krijimin e vetëdijes mes popullsisë për 
tolerancë fetare si dhe kontributin në proceset e demokratizimit në 
shtet, përmes promovimit të lirisë së të shprehurit, dialogut mes-
fetar dhe pluralizmit fetar përmes ndërtimit të kapaciteteve për 
përfaqësues të medias dhe përfaqësues fetarë. 
•	 4 trajnime për gazetarë dhe redaktorë për raportim rreth çështje-

ve fetare;
•	 8 trajnime për zëdhënës fetarë që përfaqësojnë bashkësitë fetarë 

në nivel nacional dhe lokal; 
•	 4 punëtori të organizuara bashkarisht për gazetarë dhe zëdhënës 

fetarë rreth aftësive menaxhuese, aftësive të komunikimit dhe të 
përfaqësimit;

•	 14 vizita këmbimi të një bashkësie fetare në ndonjë objekt fetar të 
një bashkësie tjetër; 

•	Organizimi i një Konference për Liderë të bashkësive fetare;
•	 Fushatë për rritjen e vetëdijes që tregon shembuj pozitivë të 

bashkëveprimit të bashkësive të ndryshme fetare.

RINDËRTIMI I QENDRËS KULTURORE  
RINORE NË SHKUP 

Kohëzgjatja e projektit: 
shkurt 2011 – shtator 2011

Buxheti: 
550,000  EUR

Fakte dhe shifra:
•	Rindërtim i sallës kryesore;
•	Rinovim i fasadës dhe kulmit;
•	Zëvendësim i dritareve dhe dyerve;
•	Rinovim i objekteve sanitare. 



ZHVILLIMI I RESURSEVE NJERËZORE: 
INVESTIMI NË NJERËZ

Kohëzgjatja e projektit: 
2007-2011

Buxheti: 
39.5 milionë EUR

Fakte dhe shifra:
•	Mbështetje për punësimin e të rinjve, të papunëve afatgjatë 

dhe femrave: praktikë për të rinjtë, trajnim të shkathtësive të 
përgjithshme dhe shkathtësive të kërkuara në tregun e punës; 

•	 Investimi në kapitalin njerëzor, duke mbështetur përmirësimin 
e sistemit të arsimit dhe trajnimit dhe duke kërkuar një për-
puthje më të mirë në mes të arsimit dhe kërkesave të tregut të 
punës;

•	Përmirësim i mëtejshëm i efikasitetit dhe cilësisë së shërbimeve 
sociale më lehtësimin dhe integrimin e grupeve nevojtare në 
tregun e punës; 

•	Zhvillimi i shkathtësive të më se 500 ekspertëve dhe palëve të 
interesuara (qendra të punësimit, qendra për punë sociale, qen-
dra e kujdesit ditor, ndërmarrjet që ofrojnë ndihmë punësimi 
për personat me aftësi të kufizuara, OJQ-të, etj.) me anë të pro-
gramit trajnues me 8 modula; 

•	Krijimi i bashkëpunimit ndër-institucional për integrimin e tre-
gut të punës në të gjitha komunat.

NDIHMA PËR KUVENDIN – TË KUPTOJMË MË 
GJERËSISHT PROCESET E PRANIMIT NË BE 

Kohëzgjatja e projektit: 
janar 2011 - korrik 2012

Buxheti: 
600,000  EUR

Fakte dhe shifra:
•	Rritje e dijenisë dhe aftësive të të punësuarve në Kuvend rreth 

rolit të tyre në proceset e pranimit në BE;
•	Organizim i mbi 30 seminareve për 115 anëtarë të stafit të 

Kuvendit;
•	Përgatitja e një Doracaku të Përgjithshëm Trajnimi;
•	Organizimi i dy vizitave studimore në Parlamentin e Hungarisë 

dhe atë të Letonisë për 23 anëtarë të stafit të Kuvendit bashkë 
me sekretarin e përgjithshëm të Kuvendit

•	Analiza dhe rekomandime rreth aspekteve të ndryshme të 
punës së Kuvendit, të dorëzuara në 8 raporte.



BASHKËPUNIMI JASHTË KUFIJVE
Programi për Bashkëpunim Jashtë Kufijve me Bullgarinë, 
Greqinë, Shqipërinë dhe Kosovën (nën UNSCR 1244/1999)

Kohëzgjatja e projektit: 
2007 - 2013

Buxheti: 
38 milionë EUR

Fakte dhe shifra:

Deri më sot janë nënshkruar 103 kontrata me vlerë prej rreth 11 
milionë euro, me synim për të arritur: 
•	Zhvillim ekonomik me theks në fushat që kanë të bëjnë me 

turizmin;  
•	Zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit me theks në mbrojtjen, 

promovimin dhe menaxhimin e resurseve natyrore dhe 
ekosistemeve;  

•	Kohezioni social dhe këmbimi kulturor përmes aktiviteteve 
njeri-për- njeri dhe institucion-për-institucion.

PROGRAMI I 7të KORNIZË: 
FINANCIMI I HULUMTIMIT NË EVROPË 

Kohëzgjatja e projektit: 
2007 - 2013

Buxheti: 
53.2 miliardë EUR

Fakte dhe shifra:
•	Deri më sot, në suaza të programit të 7të Kornizë janë 

financuar 86 projekte;
•	Përmirësimi dhe furnizimi i pajisjeve më të sofistikuara për 7 

laboratorë; 
•	Në Program marrin pjesë universitete, qendra hulumtimi, 

institute, ndërmarrje të vogla dhe të mesme, laboratore, 
shoqata, komuna, etj.



RINOVIMI I STACIONEVE POLICORE PËR 
MBIKQYRJE KUFITARE: KODRA E DIELLIT, 
ÇASHKA, GOSHINCA DHE LLABUNISHTI  

Kohëzgjatja e projektit: 
mars 2011 - shtator 2011

Buxheti: 
500,000 EUR

Fakte dhe shifra:
•	Shtrimi i dyshemesë së re, instalimi i dyerve dhe dritareve, 

pajisje higjienike, etj. 
•	Mur i jashtëm dhe i brendshëm, përmirësim i kulmit dhe 

mbulim i tavanit me izolim termal;
•	Rikonstruim i rrugës hyrëse, ndërtim i strehave me përbërje 

çeliku bashkë me vendosjen e barrierave automatike;
•	Ridizajnim dhe implementim i një instalimi elektrik që përfshin 

ndriçimin me energji diellore;
•	Vendosja e një sistemi të ri ngrohjeje; zëvendësimi i sistemit të 

ujësjellësit dhe kanalizimit; 
•	Vendosje e një sistemi të ri zjarrfikësi brenda dhe jashtë 

ndërtesës.

ÇFARË BËN BE-JA PËR BIZNESET E VOGLA?

Kohëzgjatja e projektit: 
2002-2012

Buxheti: 
2.4 milionë EUR

Fakte dhe shifra:
•	Bashkimi Evropian mbështet Programin për Shërbime 

Këshillimore për Biznes (BAS) me 2.4 milionë EUR në periudhë 
mbi 10 vjeçare duke mbështetur 242 projekte;

•	Nën financimin e IPA 2008, 1 milionë EUR i janë ndarë 
Programit BAS 2011-2013;

•	Që nga janari 2011 e deri më sot, Programi BAS ka ndihmuar 
96 ndërmarrje;

•	 Industria e ushqimit dhe pijeve përbën 27% të numrit 
të përgjithshëm të kompanive të ndihmuara; industria e 
metaleve, makinerisë dhe pajisjeve teknike: 13%; industria e 
teknologjisë informative: 12%; industria e tekstilit: 8%, etj. 

•	Ndërmarrjet e ndihmuara ndodhen në: Shkup 54%; qytete të 
tjera 34% dhe 12% në sipërfaqet rurale;

•	Madhësia mesatare e ndërmarrjeve të ndihmuara është 30 
punëtorë; 80% e ndërmarrjeve të ndihmuara kanë më pak se 
50 punëtorë dhe vetëm 1 ndërmarrje ka më shumë se 200 
punëtorë.



FURNIZIMI ME VAKSINA KUNDËR TËRBIMIT

Kohëzgjatja e projektit: 
2011 - 2016

Buxheti: 
3.5 milionë EUR

Fakte dhe shifra:
•	Programi pesëvjeçar: dy fushata vaksinimi në vjet, në pranverë 

dhe në vjeshtë; 
•	Shpërndarje ajrore e karremit të vaksinës;
•	500,000 karreme të vaksinave të lëshuara gjatë një fushate me 

dendësinë e karremit të vaksinës prej 20 karreme për 1 km2;
•	Themelimi i sistemit për monitorimin dhe mbikqyrjen e 

tërbimit; 
•	Përforcimi i kapacitetit diagnostik të tërbimit nga Laboratori 

Nacional në Fakultetin e Veterinarisë;
•	Vaksinimi si pjesë e programit rajonal të BE-së për Ballkanin 

Perëndimor, për zhdukjen e tërbimit dhe etheve klasike të 
derrit.

BE-ja PËRKRAH REFORMAT E DREJTËSISË  
PËR TË MITURIT

Kohëzgjatja e projektit: 
prill 2010 - prill 2012

Buxheti: 
700,000 EUR

Fakte dhe shifra:
•	Hartimi i Strategjisë Nacionale për Parandalimin e Delikuencës 

së të Miturve;
•	U krye rishikimi gjithëpërfshirës  dhe përmirësimi i kornizës 

ligjore;
•	U themelua sistemi i monitorimit së bashku me drejtësinë për 

fëmijët dhe një program special këshillues;
•	Hartimi i treguesve modernë të monitorimit të politikave; 
•	Organizimi i trajnimeve të cilësisë së lartë dhe këshilla 

ndërkombëtare për sistemet moderne të drejtësisë për të 
miturit; 

•	Përgatitja e doracakëve dhe udhëzimeve të numërta për 
praktikantët dhe për krijuesit e politikave.



KOMUNIKIMI ME BASHKIMIN EVROPIAN

Kohëzgjatja e projektit: 
2007-2011

Buxheti: 
3.1 milionë EUR

Fakte dhe shifra:
•	Qendra e BE-së për informim ka organizuar afër 550 ngjarje në 

të cilat kanë marrë pjesë mbi  25.000 pjesëmarrës, ka mirëpritur  
8.000 mysafirë dhe u është përgjigjur mbi 1.700 pyetjeve me 
karakter informues;

•	Mbi 200 evenimente të tjera - çmimi “Zhan Mone” për materialet 
më të mira gazetareske, festimet për Ditën e Evropës, Festivali i  
Filmit Evropian CinEd@ys, Maratona e Shkupit, shfaqjet teatrale 
për fëmijë, të bazura në botime të BE-së e të tjera, përfshijnë 
dhjetra mijëra pjesëmarrës të drejtpërdrejtë. 

•	Mbi 64 fletushka, broshura dhe forma të tjera të shpërndarjes së 
informatave të botuara në gjuhët lokale dhe mbi 200.000 bot-
ime të shpërndara në mbarë vendin;

•	Rrjeti i BE-së për Informim: 13 pika informimi të BE-së në 12 
komuna dhe 3 pika informimi rreth BE-së nëpër universitete në 
Shkup, Tetovë dhe Manastir kanë organizuar mbi 90 evenimente 
dhe kanë shpërndarë rreth 50.000 botime;

•	Përgatitja dhe transmetimi nacional i disa programeve televizive 
– EUROZOOM, EUROFOCUS, Shoku im Boo (filma vizatimorë për 
fëmijë), NuklEUsi i Ndryshimit, Kuizi ‘Tungjatjeta Evropë’.  

DOGANA MODERNE PËR SHËRBIME 
CILËSORE

Kohëzgjatja e projektit: 
gusht 2009 - janar 2011

Buxheti: 
1 milion EUR

Fakte dhe shifra:
•	Zbatim i sistemeve efektive të kontrollit doganor dhe pikave 

kufitare;
•	Lehtësim i kalimit të ligjshëm të udhëtarëve dhe mallërave;
•	Sigurim i grumbullimit të të ardhurave dhe sigurisë publike;
•	Përforcim i kapacitetit të Administratës Doganore për të luftuar 

mashtrimin dhe korrupcionin;
•	Sigurimi i 7 automjeteve për transportin e qenëve nuhatës 

doganorë;
•	Blerja e 6 detektorëve për narkotikë dhe eksplozivë. 



SJELLJA E KULTURËS SË PËRBASHKËT 
EVROPIANE NË KRYE
Programi Kulturor i Bashkimit Evropian

Kohëzgjatja e projektit: 
2007 - 2013

Buxheti: 
400 milionë EUR

Fakte dhe shifra:
•	Me buxhet të përgjithshëm prej 400 milionë euro për 2007 – 2013 

Programi mundëson bashkëfinancimin e rreth 300 veprimeve të 
ndryshme kulturore në vjet; 

•	Programi kryesisht inkurajon lëvizjen trans-nacionale të aktorëve 
kulturorë; qarkullimin trans-nacional të punimeve dhe produk-
teve artistike dhe kulturore; dialogun dhe këmbimet ndërkultu-
rore; 

•	Përkrahje e shtëpive botuese: p.sh. Ili-Ili, Templum, Blesok, Ka-
prikornus, Tri, EuroBalkan, Profundum, Vermilion, Begemot, 
Magor…; Festivalet: p.sh. Festivali i Xhazit në Shkup, Taxirat, LOKO-
MOTIVA… Operatorët kulturorë: p.sh.  Muzeu Nacional, Qendra 
Kulturore Rinore - Shkup, Muzeu në Manastir, Teatri Popullor - Ma-
nastir, Mediat e Artit, Shkolla Publike e Muzikës- Manastir, Kontra-
punkt, Art Center Multimedia, Public Room, Slou Fud Vodno, PEN 
Centar, OJQ Elementi - Manastir, KOR-Koalicioni për Zhvillim të 
Qëndrueshëm, Interkultura, Shoqata për Bashkëpunim Ndërkom-
bëtar Rinor, etj.

RINDËRTIMI I OBJEKTIT TË TEATRIT TË 
QYTETIT NË GJEVGJELI

Kohëzgjatja e projektit: 
nëntor 2010 – nëntor 2011

Buxheti: 
500,000 EUR

Fakte dhe shifra:
•	Rinovim i brendisë dhe fasadës së Teatrit;
•	 Instalim i sistemeve të reja elektrike, të ngrohjes, ventilimit dhe 

kondicionimit të ajrit (HVAC);
•	Rindërtim i sistemeve të furnizimit me ujë dhe të kanalizimit; 
•	Zëvendësim i dyerve dhe dritareve.



PARTNERË 
NË REFORMA


