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Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për çështjet e turizmit vendor, 

funksionimin e zyrave turistike, organizimin e fushatave publicitare, si dhe përmirësimin e hapësirave 

pamore urbane, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike. 

 

 

Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 
I Pritshmi 

2019 
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

04760 3,865 5,042 8,107 6,810 8,410 6,350 

 

 

 
Shpenzimet 
korrente 

Investimet 

Fakt 2017 3,865 
340 

Fakt 2018 4,801 
241 

I Pritshmi 2019 6,257 
1,850 

Plan 2020 5,910 900 

Plan 2021 6,160 2,250 

Plan 2022 5,950 400 

Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022 

 

Programi Buxhetor: 04760 – Zhvillimi i turizmit 

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT 

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik 
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Treguesit e rezultatit Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Rritja e komunikimit  

nëpërmjet platformave 

online dhe materialeve 

promovuese/informuese 

Numri i materialeve 

promovuese dhe informuese 

turistike të prodhuara – rritja 

në % 

 80% 13% 0% 11%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treguesit e rezultatit Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Rritja e komunikimit  

nëpërmjet transportit 

publik 

Numri i turistëve (numri 

personave të akomoduar në 

hotele) – rritja në % 

 -8% 29% 2% 2%  

Rritja e të ardhurave të 

bashkisë nga turizmi 

Të ardhurat nga taksa e 

hoteleve kundrejt totalit të të 

ardhurave nga taksat vendore 

(në %) 

 -8% 29% 2% 2%  

Përmirësimi i shërbimit 

të promovimit turizmit 

Numri i turistëve që marrin 

informacion / shërbehen në 
 1% 2% 3% 0%  

Treguesit Kyç të Performancës 

Zhvillimi i Turizmit 

 

Qëllimi i programit Objektivi 2 

Forcimi institucional nëpërmjet 

ngritjes së strukturave te 

dedikuara për zhvillimin e 
turizmit 

Zhvillimi i Turizmit 

 

Qëllimi i programit Objektivi 1 

Promovim i territorit të Bashkisë 

nëpërmjet prodhimit dhe botimit 

të materialeve promocionale 

dhe informative 
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(Efiçienca buxhetore e 

shërbimit) 

zyrën e informacionit 

(ndryshimi në %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Ë  D H Ë N A T  E  P R O G R A M I T  

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

          

 NUMRI I TURISTËVE TË AKOMODUAR NË HOTELE 

205739 188571 242857 247714 252571 

              

TË ARDHURAT NGA TAKSA E QENDRIMIT NË HOTEL /NË MIJË LEKË 

14,402  13,200  17,000  17,340  17,680  

 

 

 

NUMRI I TURISTËVE QË MARRIN INFORMACION NGA ZYRA 

10,225 10,300 10,500 10,800 10,800 
 

 

 

NUMRI I WEB APP PËR TURISTËT 

2 2 2 2 2 

Treguesit e rezultatit Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Rritja e kapaciteteve / 

burimeve njerëzore të 

turizmit 

Rritja e numrit të 

personave të trajnuar në 

vite (%) 

 8% 9% 9% 10%  

Zhvillimi i Turizmit 

 

Qëllimi i programit Objektivi 3 

Ngritje e kapaciteteve të 

bizneseve që operojnë në 

fushën e turizmit me qëllim 

rritjen e cilësisë së shërbimit 

nga ana e tyre 



5 

T Ë  D H Ë N A T  E  P R O G R A M I T  

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 
 

 

 

NUMRI I PUBLIKIMEVE 

5 5 5 5 5 
 

 

 

NUMRI I PANAIREVE PJESËMARRËSE 

2 2 2 2 2 
 

 

 

NUMRI I PLANEVE TË MARKETINGUT 

  1   

 

Titulli dhe përshkrim i 
shkurtër i projektit 

Fillon Mbaron 

Viti i zbatimit % e 
realizimit 
nga fillimi 

deri në 
fund të 

vitit 2019 

Programi 
buxhetor Fonde të 

kontraktuara 

Fonde të 

planifikuara 

Rikualifikim urban në 

bregun e Liqenit të 

Shkodrës kuadër të 

bashkëfinancimit për 

projektin: ”Rigjenerimi i 

zonës se mbrojtur te 

Liqenit te Shkodres 

permes forcimit te 

qeverisjes lokale” 

2020 2020 0 900 0% 

04760 

Permiresim i aksesit se 

shpelles se Jubanit 

nepermjet  venies ne 

kushte sigurie te shtegut 

qe te con ne kete shpelle. 

2021 2021 0 650 0% 

04760 

Permiresimi i aksesit te 7 

shtigjeve ekzistuese per 

bicikleta  

2021 2021 0 1600 0% 

04760 

 

 

Projektet kryesore të investimeve 

Aktivitetet kryesore të parashikuara për t’u realizuar gjatë 2020 – 2022 janë: 

 Rritja e mjeteve të komunikimit me turistët 

 Rritja e numrit të turistëve 

 Rritja e promovimit të resurseve turistike përmes pjesëmarrjes në 

aktivitete ndërkombëtare 

 Përmirësimi i infrastrukturës së aksesit për turistët dhe rritja e të ardhurave 

Aktivitetet Kryesore 
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Funksioni : 04 ÇËSHTJE EKONOMIKE 

Nenfunksioni 047: Industri të tjera 
 

Programi 04760: 

Zhvillimi i turizmit 
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Vështrim i përgjithshëm 

Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turzimin në njësinë 

e vetëqeverisjes vendore, si dhe zhvillimin dhe promovimii turizmit. 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

04740 Projekte zhvillimi  Ndërtim, mirëmbajtje, zgjerim, përmirësim 

dhefunksionimi strukturave 

përkatësemeqëllim nxitjen e projekteve me 

karakter zhvillimor për njësinë vendore.  

 Hartimi dhe monitorimi i projekteve që 

kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm 

tënjësisësë vetëqeverisjes vendore 

04760 Zhvillimi i turizmit  Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të   

turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i 

turizmit vendor. 

 Funksionimi i zyrave turistike vendore, 

organizim i fushatave publicitare, duke 

përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e 

literaturës promovuese e të një natyre të 

ngjashme; 

 Përmirësim i hapësirave pamore urbane të 

Bashkisë, përmesmirëmbajtjes së objekteve 

kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e 

vizitorëve duke e kthyer në atraksion 

turistik njësinë vendore. 

 

 

 



3 
 

Qëllimet Objektivat Treguesi/Indikatori  
 Situata e synuar 

2018  
Situata e 
synuar 2019 

 Situata e synuar 
2020  

 Situata e 
synuar 2021  

 Situata e synuar 
2022  

Zhvillimi 
i 
Turizmit 

O1 Promovim i 

territorit të 
Bashkisë 
nërpërmjet 
prodhimit dhe 
botimit të 
materialeve 
promocionale 
dhe informative. 
 

Rritja e komunikimit  
nëpërmjet platformave 
online dhe materialeve 
promovuese/informuese 
 
Numri i materialeve 
promovuese dhe 
informuese turistike të 
prodhuara – rritja në % 

- 80 % 13% 0% 11% 

-Numri i panaireve me 
fokus zhvillimin e turizmit të 
organizuara.     
                                   --
Numri qyteteve ne te cilat 
organizohet dita shkodrane 
 
 

Organizimi i panairit 
të Artizanatit në 
Ditën 
ndërkombëtare të 
Artizanatit 

Organizimi i 
panairit të 
Artizanatit në 
Ditën 
ndërkombëtare 
të Artizanatit.                           
 
Promovimi i 
Shkodrës si 
destinacion 
turistik ne 4 
qytete të 
Shqipërisë 

Organizimi i panairit 
të Artizanatit në 
Ditën ndërkombëtare 
të Artizanatit.                           
 
Promovimi i 
Shkodrës si 
destinacion turistik 
ne 5 qytete të 
Shqipërisë 

Organizimi i 
panairit të 
Artizanatit në 
Ditën 
ndërkombëtare 
të Artizanatit.                           
 
Promovimi i 
Shkodrës si 
destinacion 
turistik ne 5 
qytete të 
Shqipërisë 

Organizimi i panairit 
të Artizanatit në 
Ditën 
ndërkombëtare të 
Artizanatit.                           

Numri i aktiviteteve të 
organizuara nga Drejtoria e 
Turizmit.  

8 8 8 8 8 
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O2. Forcimi 

institucional 
nëpërmjet 
ngritjes së 
strukturave te 
dedikuara për 
zhvillimin e 
turizmit 

 

Rritja e komunikimit  
nëpërmjet transportit public 
 
Numri i turistëve (numri 
personave të akomoduar në 
hotele)  rritja në % 

 -8% 29% 2% 2% 

Rritja e të ardhurave të 
bashkisë nga turizmi 
 
Të ardhurat nga taksa e 
hoteleve kundrejt totalit të 
të ardhurave nga taksat 
vendore (në %) 

 -8% 29% 2% 2% 

Përmirësimi i shërbimit të 
promovimit turizmit 
(Efiçienca buxhetore e 
shërbimit) 
 
Numri i turistëve që marrin 
informacion / shërbehen në 
zyrën e informacionit 
(ndryshimi në %) 

 1% 2% 3% 0% 

Numri i Planeve/studimeve 
në funksion të zhvillimit të  
turizmit. 

  
Një plan 
marketingu të 
territorit 
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O3 Ngritje e 

kapaciteteve të 
bizneseve që 
operojnë në 
fushën e 
turizmit me 
qëllim rritjen e 
cilësisë së 
shërbimit nga 
ana e tyre. 

Rritja e kapaciteteve / 
burimeve njerëzore të 
turizmit 
 
-Rritja e numrit të 
personave të trajnuar në 
vite (%) 

 
8% 9% 9% 10% 

O4. Përmirësim 

i infrastrukturës 
turistike dhe i 
aksesit. 

Numri i shtigjeve të 
mirëmbajtura.   
 
Numri i objekteve të 
interesit në të cilët është 
përmirësuar aksesi   
 
Numri i strukturave të 
ndërtuara që favorizojnë 
pasurimin e produktit 
turistik.  
 
Nummri i shërbimeve 
turistike të krijuara 

Mirëmbajtje e 2 
shtigjeve dhe e 
sinjalistikës 
përkatëse në Theth.  
 
Përmirësim i aksesit 
në shpellën e 
Gajtanit  
 
Vendosje e 30 
tabelave informuese 
dhe orientuese ne 
Njësine 
Administrative 
Shkodër.  
 
Një shërbim turistik i 
krijuar në zonën e 
Shirokës 

Vendosje e të 
paktën 10 
tabelave 
informative 
dhe/ose 
orientuese për 
objektet e 
interesit në 
Shkodër  
 
Riparimi, 
instalimi i 2 
tabelave të 
dëmtuara. 

Siperfaqe publike te 
restauruara fale 
nderhyrjes ne kuader 
te projektit RELAKE 

Përmirësim i 
aksesit të 
shpellës së 
Jubanit.  
 
Shtatë shtigje të 
shëtitjes me 
biçikleta të 
mirëmbajtura. 
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Të dhënat e programit / Vitet 2018 2019 2020 2021 2022 

Numri i platformave promovuese të 

prodhuara 1 1       

Numri i materialeve promocionale të 

prodhuara. (harta dhe guida) 3000 5400 6100 6100 6800 

Numri i vizitorëve në faqen e 

turizmit të Bashkisë.    50000 60000 65000 67000 

Numri i shkarkimeve të aplikacionit   25000 28000 30000 35000 

Numri i turistëve (i personave) të 

akomoduar në hotele 
205739 188571 242857 247714 252571 

Të ardhura nga taksa e qëndrimit në 

hotel në Lekë  

 

14,401,

719  

       

13,200,

000  

  

17,000,

000  

           

17,340,

000  

           

17,680,

000  

Numri i turistëve që marrin 

informacion nga zyra 
10225 10300 10500 10800 10800 

 

Projekte të rëndësishme  

Kodi i 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i 

shkurtër i projektit 

Buxheti 2020 

në mijë/lekë 

Buxheti 

2021 në 

mijë/lekë 

Buxheti 

2022 në 

mijë/lekë 

P04760.O1.A1. 

Hostim, mirembajtje, 

perditesim dhe 

sherbime shtese per 

web sitin e turizmit. 

80 80   

P04760.O1.A2. 

Hostim , mirembajtje , 

perditesim dhe 

sherbime shtese per  

aplikacionin e turizmit 

60 60   

P04760.O1.A3. 

Perditesim dhe ribotim i 

guidës turistike të 

Bashkisë  Shkodër. 

400 400 400 

P04760.O1.A4. 

Ribotim i hartave 

turisitike  te Bashkise 

Shkoder 

300 300 400 

P04760.O1.A5. 

Publikimi i kalendarit 

vjetor të aktiviteteve 

kulturore të Bashkisë 

200 150 250 

P04760.O1.A6. 

Prodhimi i materialeve 

promocionale te tilla si 

dosje, stilolapsa, canta, 

cakmake etj. 

200 200 250 

P04760.O1.A7. 
Pergatitja dhe publikimi 

i itinerareve turistike 
270 300   
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P04760.O2.A1. 

Panairi i artizanatit ne 

diten nderkombetare te 

artizanatit. 

450 400 500 

P04760.O2.A2. 
Stenda levizese "Vizito 

Shkodren" 
300 300   

P04760.O2.A3. 

Pjesëmarrje në panaire 

kombetare dhe 

ndërkombëtare për 

ofertën turistike të 

Shkodrës 

700 800 800 

P04760.O3.A1.   Festa e Liqenit 400 400 450 

P04760.O3.A2. Dita e turizmit 350 350 350 

P04760.O3.A3. 
Hapja e sezonit turistik 

Velipoje 
450 450 450 

P04760.O3.A4. Feste e Thethit 500 500 500 

P04760.O3.A5. Dita e biçikletave 350 400 350 

P04760.O3:A6. Triathlon  350 400 400 

P04760.O3:A7. 
Mbeshtetje per Panairin 

e Ornitologjisë 
250 200 300 

P04760.O3:A8. Lojra Popullore Fest 300 300 350 

P04760.O6.A1.  

Trajnime të guidave 

turistike që ushtrojnë 

aktivitetin në territorin e 

Shkodrës. 

  150   

P04760.O6.A2.  

Trajnime të punonjësve 

që ofrojnë shërbime në 

bizneset turistike. 

    200 

P04760.O7.A1. 

Rikualifikim urban në 

bregun e Liqenit të 

Shkodrës kuadër të 

bashkëfinancimit për 

projektin: ”Rigjenerimi 

i zonës se mbrojtur te 

Liqenit te Shkodres 

permes forcimit te 

qeverisjes lokale” 

900     

P04760.O7.A3 

Vendosja e tabelave 

orientuese dhe 

informuese ne Shkoder 

    400 
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P04760.O7.A6. 

Permiresim i aksesit se 

shpelles se Jubanit 

nepermjet  venies ne 

kushte sigurie te shtegut 

qe te con ne kete 

shpelle. 

  650   

P04760.O7.A8. 

Permiresimi i aksesit te 

7 shtigjeve ekzistuese 

per bicikleta  

  1600   

 

 

Informacion financiar në mijë lekë         

Vitet 

Viti 

2017 

Viti 

2018 

Viti 

2019 Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 

Tavani i përgjithshëm 

i programit 

      

6,810 8,410 6,350 

Shpenzimet bruto 3,865 5,042 8,107 6,810 8,410 6,350 

Të ardhurat e 

programit 

- - 0 0 0 0 

Shpenzimet neto 3,865 5,042 8,107 6,810 8,410 6,350 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

      

- - - 

Investimet kapitale 340 241 1,850 900 2,250 400 

 

Komente 

Programi 04760: Zhvillimi I turizmit, ka si burim financimi te ardhurat. Shpenzimet neto jane 

shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat e tjera. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene 

shpenzimet korrente me rreth 86.8% ne vitin 2020 , 73.2% ne vitin 2021 dhe 93.7% ne vitin 

2022. Ndersa shpenzimet per paga dhe sigurime  zene 0% per vitet 2020, 2021, 2022. 

Shpenzimet kapitale  zene 13.2% ne vitin 2020,  26.8% ne vitin 2021 dhe 6.3% ne vitin 2022. 
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3. Projektet dhe aktivitetet e planifikuara 

Nr. 1 
P04760.O1.A1. Hostim, mirëmbajtje, 
përditesim dhe shërbime shtesë për 
web sitin e turizmit. 

Funksioni 4:Çështje Ekonomike 
N/Funksioni 047: Industri të tjera  
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Njëndër instrumentat mëtëfuqishëmdhemëaktualtëpromocionitështëpromovimionline. Sitetendryshmewebtë 
destinacioneve turistikejanë tënatyravedhe funksioneve tëndryshme.Promocioni onlineofronavantazhe tëshumta,është 
lehtësisht i arritshëmngaçdopikëeglobit, mundtëpërditësohet shpejt, është i lirëetj. Aktualisht BashkiaShkodërkanjë 
websitezyrtar për turizmin nëShkodër. Ky portalpërmban materialepromocionaledhesidomos informativenëtëcilinvizitorët 
do tëgjejnëgjithë informacioninqëunevojitet për tëvizituar territorineShkodrës.Dukeqenë sendryshimetnëturizëmjanë 
tëkonsiderueshme, dhenumri i turistëveporritet cdoditë,është i nevojshëmtëbëhet përditësimi i informacioneve tëfaqes 
webpër turizmine Bashkisë Shkodër. Dëshiratdhenevojate turistëvejanë tëndryshmedhemjaft 
komplekse,prandajkjofaqeduhet t’i përshtatetsamëshumëatyredukedhënëinformacionsamëtësaktëdhe samëcilësor, 
dukenxjerrëkështunëpahedhe vlerateqytetit tonë. Shuma e kërkuar do të shpenzohet kryesisht për domainin dhe për 
hostingun e faqes. Gjithashtu janë parashikuar edhe shërbime shtesë nëpërmjet krijimit të modukeve të reja në faqen 
web. Këto module janë parashikuar si shërbime informative shtesë për vizitorët si neësleters për aktivitete dhe të reja 
nga ajo që ndodh në Shkodër dhe çdo gjë tjetër që ka lidhje me eventet artistike që mund të favorizojnë zhvillimin e 
turizmit në Shkodër. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 
synuar) 

Synohetpromovimi i vleravetëveçantatëdestinacionit tonë turistiksidhepërmirësimi i informacionitpër vizitorët. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar rezultate) 

 Hostimi. 

 Mirëmbajtja. 

 Përditësim e shërbime shtesë. 

b) Rezultatet që prisni (shërbimet  apo produktet që u dorëzoni përfituesve të synuar) 

Website i mirëmbajturdedikuarturizmit tëBashkisëShkodër. 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me 
projektin dhe që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të kontribojë 
për këtë projekt, financiarisht, etj.) 

 Drejtoritë e ndryshme të Bashkisë (E 
Turizmit, e Kulturës, e Planifikimit të 
Territorit, Planifikimit Strategjik, e të 
Ardhurave etj. 

 Universiteti i Shkodrës 

 Bizneset_ 

 BashkiaShkodër. 

 Bizneset përfituesetëturizmit. 

 ShoqataeArtizanëve 

 ATA  

e) Shpenzimet e llogaritura ( për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali (80  
mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 

A.1 
Hostim, mirë mbajtje, përditë 
sim dhe shërbime shtesë për 
web sitin e turizmit. 

80   80  
 

 
Shuma 80   80   

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2021 

Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 

A.1 
Hostim, mirë mbajtje, përditë 
sim dhe shërbime shtesë për 
web sitin e turizmit. 

80   80  
 

 
Shuma 80   80   

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së Turizmit. 
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Nr. 2 
P04760.O1.A2. Hostim, mirëmbajtje, përditë sim 
dhe shërbime shtesë përaplikacionin e turizmit 

Funksioni 4:Çështje Ekonomike 
N/Funksioni 047: Industri të  tjera  
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit  

) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Zhvillimi i turizmitështëgjithnjëemëshumënëfokusineBashkisë Shkodër dhegithashtuvërehetnjëinteres gjithnjëenë rritje i 
turistëve tëhuajdhevendas.Njëpjesëemirëevizitorëve tëhuajvijnënëShkodër nëmënyrë tëpaorganizuar. Përparimet 
teknologjike i kanëdhënëmundësinëtëgjithëvepërtëpasur akses mëtëshpejtëemëtëlirënëinformacioninpër 
destinacionetëcaktuara. Në vitin 2018 është krijuar një aplikacion për smartphone për turizmin në Shkodër. Ky 
aplikacion është i disponueshëm për shkarkim në të dyja platformat si Android ashtu IOS. Përmban informacione bazike 
për atraksionet e territorit të Bashkisë Shkodër si edhe një hartë orientuese për arritjen më të shpejtë të këtyre pikave të 
interesit. Përtëofruar njëcilësisamëtëlartë shërbimiinformativ përturistët,nevojitetqëaplikacioni përsmartphone 
tëmirëmbahet dheazhornohet nëvazhdimësi. Kjodo ndikontemjaft nëzhvilliminemëtejshëmtëturizmitnëBashkinëShkodër. 

ii. Synimi i projektit  

Synohetpërmirësimidhelehtësimi i aksesit tëinformacionit për vizitorët. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Hostimi. 

 Mirëmbajtja. 

 Përditësim e sherbime shtese. 

b) Rezultatet që prisni  

Vizitorët do tëkenënjëinstrument informacionilehtësisht tëarritshëm. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Stafi i Bashkisë.(Drejtoria e Turizmit, Drejtoria e Planifikimit 
Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit, etj) 

Agjensia Kombëtare e Turizmit 

 Bashkia Shkodër. 

 Bizneset përfituese të turizmit. 

 ATA 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapit
ale 

A.
1 

Hostim, mirëmbajtje, përditësim dhe 
shërbime shtesë për aplikacionin e 
turizmit 

60   60  
 

 
Shuma 60   60   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapit
ale 

A.
1 

Hostim, mirëmbajtje, përditesim dhe 
shërbime shtesë  për aplikacionin e 
turizmit 

80   80  
 

 
Shuma 80   80   

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së turizmit. 
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Nr. 3 
P04760.O1.A3. Përditesim dhe ribotim 
i guidës turistike të Bashkisë  
Shkodër. 

Funksioni 4:Çështje Ekonomike 
N/Funksioni 047: industri te tjera  
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Zhvillimi i turizmit nëzonëneShkodrës,nëvitet efundit kaecurmeshpejtësi. Ngaviti nëvit, numri i turistëvedhevizitorëve ka 
ardhur nërritje.Vizitorëteqytetittë ShkodrësjanëkryesishtngaEvropa PerëndimoredheVerioreporvitetefundit vihetrenjë 
pranie shtuar evizitorëvengaEvropaQendroredheLindore.Gjithashtunjënumërtëmadhtëvizitorëveepërbëjnë vizitorët 
etnikëngaMaqendonia,Mali i Zidhe kryesisht ngaKosova. Dukeparë fluksinekëtyre turistëvedhembajtjen etyre samë 
gjatënëdestinacionintonë, duhet tëofrohet njëguidësamëeplotëdhegjithëpërfshirëse. Vitet e fundit, për çdo vit është 
bërë botimi i guidës turistike të Bashkisë në anglisht dhe shqip. Synojmë që guida të përkthehet edhe në gjuhë të tjera 
në varësi të vlerësimit të tregut të synuar nga ana e Bashkisë Shkodër. Me rritjen e numrit të vizitorëve dhe shtimit të 
interesit nga ana e turistëve të huaj për Shqipërinë dhe Shkodrën në veçanti lind edhe nevoja e shtimit të numrit të 
guidave turistike të printuara që do të vihen në dispozicion të tyre. Kjoarrihetnëpërmjetpërditësimit, shtimit 
tëitinerareveatraktivepërturistët dheribotimit tësaj, nëmënyrë të tillëqëtëjetëdisponibël për turistët. 

ii. Synimi i projektit  

Mëanë tëkëtijprojektisynohettëpërmirësohet dheazhornohetinformacioni qëuofrohetvizitorëve. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përcaktohen termat e referencës apo specifikimet teknike për prokurimin publik që do zhvillohet. 

 Përditësimi i informacionit dhe shtimi i itinerareve  të guidës. 

 Ribotimi i guidës. 

 Guidat e prodhuara i vihen në dispozicion Sektorit të Marketingut dhe Shërbimit ndaj Vizitorit për t’iu ofruar 
vizitorëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Përmirësimi i cilësisëdhesasisë sëinformacionit tëofruar vizitorëvenëpërmjetribotimit teguidave turistike. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Stafi i Bashkisë, Drejtoria e Turizmit 

 Dega e Turizmit të Fakultetit Ekonomik të 

 Universitetit të Shkodrës. 

 Bizneset përfituese të turizmit. 

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapital
e 

A.1 Ribotimi i guidës 400   400   

 
Shuma 400   400   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapital
e 

A.1 Ribotimi i guidës 400   400   

 
Shuma 400   400   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali (mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferim
e 

Kapital
e 

A.1 Ribotimi i guidës 400   400   

 
Shuma 400   400   

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2020 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së turizmit. 
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Nr. 4 
P04760.O1.A4. Ribotim i hartave turistike  të 
Bashkisë Shkodër 

Funksioni 4:Çështje Ekonomike 
N/Funksioni 047: Industri të tjera  
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Zonae Shkodrës gjithnjëemëtepërpo tërheqvizitorëngashtetetëndryshmetëbotës. Këtovizitorëshpesh kanënevojëpër 
tëmarrëinformacion për vendetmeinteres dhemënyrënsesimundtëarrihetatje. Në vitin 2018 është botuar njëhartë 
turistike mjaft e mirë e cila përfshin të gjithë Veriun e Shqipërisë në njërën anë të saj dhe në anën tjetër paraqet në 
mënyrë më të detajuar të tre atraksionet turistike të territorit të Bashkisë Shkodër që janë  qyteti i Shkodrës, Velipoja 
dhe Thethi duke mos anashkaluar edhe pika të tjera interesante të territorit si Dajçi, anës Bunës por edhe Guri i Zi 
dhe lugina e Kirit. Kjo hartë jep informacion të detajuar jo vetëm për objektet e interesit po edhe informacion 
topografik me izohipse për të dhënë edhe një informacion shtesë për terrenin që gjendet rrugës për tek objekti i 
interesit. Është menduar që kjo hartë kaq e hollësishme të printohet në formate më të vogla që do të përmbajnë një 
nga zonat e sipërpërmendura, kjo do të bënte që vizitorët të merrnin informacion vetëm për objektet e tyre të interesit, 
njëkohësisht në këtë mënyrë do të reduktoheshin kostot e printimit dhe do të bëhej e mundur rritja e tirazhit të 
prodhimit të hartave. Por për tëplotësuar nevojate vizitorëvepotencialtëBashkisë duhet të përditësohet vazhdimisht 
informacioni dhe te shtohet numri i kopjeve te botuara.Kjohartëdotëvihet 
nëdispoziciontëvizitorëvengaZyraeInformacionitTuristik tëBashkisë. 

ii. Synimi i projektit  

Synohetpërmirësimi cilësor dhesasior i informacionitpër vizitorët. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përditësimi i informacionit. 

 Dizenjimi dhe ilustrimi. 

 Ribotimi i hartës. 

b) Rezultatet që prisni  

Hartë e përditësuar për turistët. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Stafi i Bashkisë.(Sektori i Marketingut dhe i 
Shërbimit ndaj Vizitorit, Sektori i Prokurimeve 
Publike, etj) 

 Dega e Turizmit të Fakultetit Ekonomik të                
Universitetit të Shkodrës. 

 Bizneset përfituese të turizmit. 

 

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Ribotimi i hartës  300   300   

 
Shuma 300   300   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Ribotimi i hartës 300   300   

 
Shuma 300   300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali 
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Ribotimi i hartës 400   400   

 
Shuma 400   400   

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2020 2022  
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së Turizmit. 
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Nr. 5 
P04760.O1.A5. Publikimi i kalendarit 
vjetor të aktiviteteve kulturore të 
Bashkisë. 

Funksioni 4:Çështje Ekonomike 
N/Funksioni 047: industri te tjera  
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i 
turizmit  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Eventet dhe ngjarjet kulturore janë një element atraktiv i rëndësishëm për një territor që synon të zhvillojë turizmin. Ata 
janë aq të rëndësishme sa shpesh janë edhe shkaku i udhëtimit të vizitorëve drejt atij destinacioni. Në 
territorineBashkisëShkodër zhvillohenmbi 80 ngjarjedheaktivitete artistike, social-kulturore, sportiveetj. Pjesamëe 
madhee tyreeorganizuar nëmënyrë tëdrejtpërdrejtëoseembështetur nëmënyratëndryshmengaBashkia. Njëpjesëetyre 
janëaktivitetemepjesëmarrje tëgjërëdhemepotencial tëkonsiderueshëmpërtëtërhequr vizitorëedhenga trevatetjeratë 
Shqipërisëemëgjërë. Këto vitet vitet e fundit, çdo vit është publikuar kalendari i ngjarjeve të Bashkisë Shkodër me 
fokus aktivitetet që mund të jenë me interes për visitorët. Është vënë re se numri i tyre është i pamjaftueshëm për 
interesin në rritje të vizitorëve. Për këtë arsye duhettepermiresohet promovimi i informacionit qëlidhetmekëtofesta. 
Botimi i njëkalendari të eventeve kulturorenëterritorineBashkisëShkodër dotë 
kontribuontendjeshëmnëinformiminnëkohëtëvizitorëvepotencialë.Gjithashtuinformacioni i mbledhur dhe i sistemuarme 
këtërast dotëpublikohetnëfaqenweb tëBashkisëShkodër. 

ii. Synimi i projektit  

Promovimidhepërmirësimi i informacionitpër ngjarjet kulturorenëBashkinëShkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përmbledhja e informacionit për të gjitha aktivitetet që zhvillohen periodikisht në territorin e Bashkisë Shkodër. 

 Botimi i kalendarit. 

 Shpërndarja e kalendarëve. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritjaepjesëmarrjesnëaktivitetet eorganizuaranga BashkiaShkodër si edhepërmirësimi i informacionit turistik. 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me projektin dhe 
që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do 
të kontribojë për këtë projekt, financiarisht, etj.) 

 Stafi i Bashkisë, Drejtoria e turizmit 
 Bashkia Shkodër. 

 Bizneset përfituese të turizmit. 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapita
le 

A.1 Botimi i kalendarit 200   200   

 
Shuma 200   200   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapita
le 

A.1 Botimi i kalendarit 150   150   

 
Shuma 150   150   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapita
le 

A.1 Botimi i kalendarit 250   250   

 
Shuma 250   250   

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar - Dhjetor 2020-2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Drejtorisë së Turizmit. 
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Nr. 6 
P04760.O1.A6. Prodhimi i materialeve 
promocionale të tilla si dosje, 
stilolapsa, çanta, çakmake etj. 

Funksioni 4:Çështje Ekonomike 
N/Funksioni 047: Industri tw tjera  
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Brandimi i një destinacioni është i mundur të bëhet në mënyrat nga më të ndryshmet. Një ndër këto mënyra është edhe 
dhurimi i mjeteve të përdorimit të përditshëm si çanta, stilolapsa apo magnete. Sende të tilla të përdorimit të përditshëm 
rrisin ndërgjegjësimin për një destinacion të caktuar dhe e mbajnë atë në vëmendjen e vizitorëve të mundshëm, 
gjithashtu shërbejnë edhe për përmirësimin e imazhit të destinacionit. Materiale tëndryshmepromocionale si dosje, 
stilolapsa, çanta, çakmakëetj,janëmaterialeqëkanëkostotëlirëpor ndikimtë 
madhnëpromoviminenjëdestinacionitëcaktuar. Materiale tëtillajanë prodhuar herë pas here dhe janë shpërndarë 
kyesisht në eventet e organizuara nga bashkia por edhe delegacioneve të ndryshme që kanë 
vizituarShkodrën.Përtëpromovuar turizminnëdestinacion,janëmjaftmevlerëedhematerialetpromocionale 
tëcilëtnëshpërndarjen etyrelënënjëimazh të destinacionit. Ështëerëndësishmeqëprezantimet apotakimet 
qëdobëhenngastafi i drejtorisësë turizmit tëkenëmjetete nevojshmeidentifikuese. 

ii. Synimi i projektit  

Meanë tëkëtijprojektisynohet përmirësimi i dhe rritja e atratktivitetit të territorit të Bashkisë Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Printimi i materialit promocional. 

 Materialet promocionale i vihen në dispozicion Sektorit të Marketingut dhe Shërbimit ndaj Vizitorit për t’iu ofruar 
vizitorëve dhe personave të tjerë të interesuar. 

b) Rezultatet që prisni  

Promovimi i territorit tëBashkisëShkodërsidestinacionturistik. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Stafi i Bashkisë, Drejtoria e Turizmit 

 Drejtoria e Kulturës 

 Muzeumi 

 Bashkia Shkodër. 

 Shoqata e artizanëve 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( 
mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 
Prodhim i 
materialevepromocionale 

200   200  
 

 
Shuma 200   200   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali ( 
mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 
Prodhim i 
materialevepromocionale 

200   200  
 

 
Shuma 200   200   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali ( 
mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 
Prodhim i 
materialevepromocionale 

250   250  
 

 
Shuma 250   250   

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar - Dhjetor 2020 - 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së turizmit. 
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Nr. 7 
P04760.O1.A7. Përgatitja dhe publikimi i 
itinerareve turistike 

Funksioni 4:Çështje Ekonomike 
N/Funksioni 047: Industri te tjera  
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Nëse organizoni planet tuaja të udhëtimit, një itinerar turistik është një nga komponentet kyç për të qëndruar i 
organizuar dhe i aftë për të maksimizuar kohën e pushimeve tuaja. Veçanërisht për ata që duan të bëjnë nje udhetim 
vetëm, itinerari mund të shërbejë si një udhërrëfyes që përmban informacion të hollësishëm dhe themelor rreth 
destinacionit tuaj. Planifikimi i itinerarit duhet të bëhet me kujdes, pasi janë shumë detaje që duhet të konsiderohen sic 
janë; koha, ushqimi, moti, akomodimi, shëtitja etj. Si një mënyrë lehtësimi dhe organizimi për turistet që zgjedhin 
Shkodrën si destinacionin e tyre turistik, është menduar përgatitja dhe publikimi i disa itinerarëve turistikë që do të 
krijojnë shumë lehtësira  dhe do të rrisin kënaqësinë gjatë qëndrimit. 

ii. Synimi i projektit  

Promovimimi atraksioneve turistike në territorin e Bashkisë Shkodër 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Vlerësimi dhe studimi i kërkesava nga ana e turistëve 

 Përpunimi i informacionit. 

 Konceptimi dhe krijimi i itinerarëve turistik. 

 Publikimi i itinerareve turistike 

b) Rezultatet që prisni  

Rritja e numrit te turistëve dhe zgjatja e kohëqendrimit të tyre në Shkodër. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Stafi i Bashkisë 

 Dega e Turizmit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të 
Shkodrës. 

 Bizneset përfituese të turizmit. 

 

 BashkiaShkodër 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
 

270   270   

 
Shuma 270   270   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali ( 
mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
 

300   300   

 
Shuma 300   300   

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së turizmit. 
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Nr. 08 

 
P04760.O2.A1.Panairi i 
artizanatitnëditenndërkombëtare tëartizanatit. 

Funksioni 4 : ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni: 047 Industri të tjera 
Lloji i programit 04760: Zhvillimi i Turizmit 

 
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Shkodra është e njohur si në shkallë kombëtare ashtu edhe në atë ndërkombëtare për zhvillimin historik të zejeve 
dhe të artizanatit. Që në kohët e hershme, mjeshtrit Shkodranë janë njohur në të gjithë rajonin për sasinë dhe për 
punimet e rafinuara me të cilën kanë punuar mjetet e perdorimit të përditshëm. Kjo traditë është ruajtur kënqshëm 
deri në ditët e sotme. Jo më kot edhe Shoqata e Artizanëve Shqiptarë ndodhet me seli në Shkodër. Kjo shoqata ka edhe 
një marrëveshje të miratuar nga Këshilli Bashkiak i Shkodrës për organizimin e panaireve periodike të artizanatit në 
Bashkinë Shkodër. Nënjësituatënëtëcilënzhvillimi ekonomikdherritjaemirëqënies po çojnë dalëngadalë drejthumbjes 
sëinteresitpër punimet artizanaledhezbehjen erëndësisësëtyresiaktivitet ekonomik, lind nevoja që të promovohet edhe 
më shumë dhe të nxitet gjithashtu edhe pjesëmarrja e të rinjve në prodhimet e produkteve artizanale. Kjo edhe 
përshkak tërritjessëinteresit tëvizitorëvedhe tëturistëve tëshumtëqëvizitojnë qytetinpër punimet artizanaledhe suveniret. 
Punimet eqytetit tëShkodrës dhetëzonavepërrethmbetennjësuvenir i mrekullueshëmsapovizitonkëtëqytet. Data 10 
Qershor është shpallur nga UNESCO si Dita Ndërkombëtare e Artizanatit me qëllim ruajtjen dhe promovimin e traditës 
së artizanatit në mbarë botën. Për celebruar këtë datë të rëndësishme është menduar që edhe në Shkodër të 
organzohet një panair gjithëpërfshirës me artizanë nga të gjitha trevat shqiptare dhe rajoni pasi panairi është 
njëinstrument i fuqishëmqëndikondrejtpërdrejtënepromovimineketyrevleraveqe kaBashkiaShkodër. 

ii. Synimi i projektit 

Tëpromovojëdhe të mbështesë artizanatin  në Bashkinë Shkodër. 

iii. Aktivitetetkryesore tëprojektit 

 Konceptimi i panairitnëtëgjithëelementët etij. 

 Organizimi i aktivitetitmepjesëmarrjen ebizneseve tëShkodrës. 

 Publikim i njëmaterialiinformativmeproduktetqëdalinngapanairi. 

b)Rezultatet që prisni 

Rritjaeinteresit për prodhimineprodukteveartizanalesidherritjaeatraktivitetit. 

 
c)Aktorët e mundshëm 

 
d)Kontributet emundshmenëprojekt 

 Stafi i Bashkisë 

 Universiteti 

 Shoqata të ndryshme të artizanëve  

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet ellogaritura 

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2020 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizim i 
panairit(baner,postera, 
kartolina, transport, 
montim,qira, foni,Dj,etj). 

450    450  

 Shuma 450    450  

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2021 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizim i 
panairit(baner,postera, 
kartolina, transport, 
montim,qira, foni,Dj,etj). 

400    400  

 Shuma 400    400  

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2022 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizim i 
panairit(baner,postera, 
kartolina, transport, 
montim,qira, foni,Dj,etj. 

500    500  

 Shuma 500    500  
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f) Periudhaezbatimit 
Janar - Dhjetor 2020 
Janar - Dhjetor 2021  
Janar - Dhjetor 2022  

g) Përgatiti dhendjekrealizimineprojektit: 
DrejtoriaeTurizmit 
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Nr. 09 

 
P04760.O2.A2. Stenda lëvizëse “Vizito 
Shkodrën”. 

 
Funksioni 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni: 047 Industri të tjera 
Lloji i programit 04760: Zhvillimi i Turizmit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Territori i Bashkisë Shkodër gjithnjë e më tepër po sheh një numër në rritje të turizmit të brendshëm. një numër i madh 
turistësh vijnë jo vetëm nga vendet e tjera por edhe nga qytete të tjera të Shqipërisë. Edhe nga statistikat e zyrave të 
informacionit turistik në Shkodër, Velipojë e Theth vërehet një rritje e numrit të turistëve nga qytetet e tjera. Gjithashtu 
vihet re edhe një mungesë informacioni për atraksionet dhe për aktivitetet që kryhen në territorin e Bashkisë Shkodër. 
Gjykojmë një mënyrë e mirë për të ndërgjegjësuar turistët dhe për t’i informuar ata mbi atraksionet dhe mundësitë që 
ofron territori i Bashkisë Shkodër do të ishte ngritja e një stende të lëvizshme që do të vendosej në qytete të ndryshme 
të Shqipërisë në ditë të caktuara. Kjo stendë do të përmbante materiale promocionale për Shkodrën duke bërë në këtë 
mënyrë të rritet interesi i qytetarëve të atij qyteti për të vizituar Shkodrën. Bashkë me stendën do të udhëtojë edhe një 
pjesë e stafit të drejtorisë të cilët do të kryjnë funksionin e informacionit turistik si edhe të promovimit të qytetit.   

ii. Synimi i projektit 

Tëpromovojëterritorin e Bashkisë Shkodër në tregun turistik të brendshëm dhe rajonal . 

iii. Aktivitetetkryesore tëprojektit 

 Konceptimi i tendës lëvizëse në të gjithë elementët e tij. 

 Organizimi i aktivitetit me pjesëmarrjen e bizneseve të Shkodrës dhe rajonit 

 Promovim dhe marketing i panairit 

b)Rezultatet që prisni 

Zhvillimi i qëndrueshëm dhe shtrirja gjithëvjetore e turizmit në territorin e Bashkisë Shkodër 

c)Aktorët e mundshëm d)Kontributet emundshmenëprojekt 

 Stafi i Bashkisë 

 Bizneset turistike 

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet ellogaritura 

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2020 

Totali  
(mije lekë) 
 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Konceptim, vendosje e saj ne 
qytete te ndryshme te 
Shqiperise(baner,postera, 
kartolina, transport, dieta, 
shpenzime per levizjen e 
personelit, etj). 

300   300   

 Shuma 
300   300   

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2021 

Totali  
(mije lekë) 
 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Konceptim, vendosje e saj ne 
qytete te ndryshme te 
Shqiperise(baner,postera, 
kartolina, transport, dieta, 
shpenzime per levizjen e 
personelit, etj). 

300   300   

 Shuma 
300   300   

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2022 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Konceptim, vendosje e saj ne 
qytete te ndryshme te 
Shqiperise(baner,postera, 
kartolina, transport, dieta, 
shpenzime per levizjen e 
personelit, etj). 

      

 Shuma 
      

f) Periudhaezbatimit 
Janar - Dhjetor 2020 
Janar - Dhjetor 2021  
Janar - Dhjetor 2022  

g) Përgatiti dhendjekrealizimineprojektit: 
DrejtoriaeTurizmit 



19 
 

 

 
 

Nr.10 

 
P04760.O2.A3. Pjesëmarrje në panaire kombetare 
dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të 
Shkodrës 

 
Funksioni 4 : ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni: 047 Industri të tjera 
Lloji i programit 04760: Zhvillimi i Turizmit 

 

 
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Zhvillimi i turizmitnëzonëne Shkodrës,nëvitet efundit kaecurmeshpejtësi. Ngaviti nëvit, numri i turistëvedhevizitorëve 
kaardhur nërritje.Vizitorëteqytetit tëShkodrësjanëkryesisht nga Evropa Perëndimore dhe Veriorepor vitetefundit 
vihetrenjëpranieshtuar evizitorëvenga EvropaQendroredheLindore. Gjithashtunjënumërtë madhtëvizitorëveepërbëjnë 
vizitorëtetnikëngaMaqendonia,Mali i ZidhekryesishtngaKosova. Gjithashturajonijonëofron 
njëgamëtëgjërëtëproduktevebujqësoredhegastronomikemeshije krejt tëveçantaqëpërbëjnë njëelement shumëtë 
rëndësishëmtëofertës turistiketërajonit.Njësinergjimëekonsoliduarmes bizneve turistikedheatyretëprodukteve 
bujqësoredhegastronomikedotëkrijontemundësinë për produktetëreja turistikedukerritur ndjeshëmnumrine tyrepor 
edhe duke i përmirësuarcilësishtato. Tëgjithëkëtovlera tëqytetit tonëdoishteemirëtënjiheshinndërkombëtarishtdhe 
pjesëmarrjanëpanairekombëtaredhendërkombëtareështënjëalternativëmjaftemirëpër këtëqëllim. 

ii. Synimi i projektit 

 Promovimi i destinacionit  përmes diversifikimit të ofertës turistike të territorit të Bashkisë Shkodër në 
shkallëkombëtare 
dhendërkombëtare. iii. Aktivitetetkryesore tëprojektit 

 Mbledhjadhe sistemimi i informacionitpërmaterialinqëdoprezantohetnëpanaire. 

 Prodhimi i materialevepromocionaleper stendënepanairit. 

 Pjesëmarrjanëpanaire. 

b)Rezultatet që prisni 

 Vizitorët qëmarrinpjesënëpanairdo tëkenënjëinformacionmëtëplotëpër 
atraksionetdheproduktetturistiketëterritorit të Bashkisë Shkodër. 

 
c)Aktorët e mundshëm 

 
d)Kontributet emundshmenëprojekt 

 Stafi i Bashkisë 

 Bizneset turistike 

 

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet ellogaritura 

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2020 

Totali  
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Pjesëmarrjenëpanair (Organizim, 
baner,fletëpalosje, 
stendëpanairi, transport, 
qirahapësire,biletaudhëtimi,etj) 

700   700   

 Shuma 700   700   

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2021 

Totali  
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Pjesëmarrjenëpanair (Organizim, 
baner,fletëpalosje, 
stendëpanairi, transport, 
qirahapësire,biletaudhëtimi,etj) 

800   800   

 Shuma 800   800   

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2022 

Totali 
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Pjesëmarrjenëpanair (Organizim, 
baner,fletëpalosje, 
stendëpanairi, transport, 
qirahapësire,biletaudhëtimi,etj) 

800   800   

 Shuma 800   800   

f) Periudhaezbatimit 
Janar - Dhjetor 2020 
Janar - Dhjetor 2021  
Janar - Dhjetor 2022  

g) Përgatiti dhendjekrealizimineprojektit: 
DrejtoriaeTurizmit 
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Nr.11 

 
P04760.O3.A1.  Festa e Liqenit 

Funksioni 4 :ÇËSHTJE EKONOMIKE 
 
N/Funksioni: 047 Industri të tjera 
 
Lloji i programit 04760: Zhvillimi i Turizmit 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 
Fundjavaejavës sëtretëtëmuajit qershor ështëpërcaktuar siDitaeLiqenit tëShkodrës, ecilaështënjëditeepërbashkëte 
aprovuar nga tëdyministritëe Mjedisit respektivetëShqipërisedhe MalitteZi.Aktivitetetëlarmishme,për diteneLiqenit të 
Shkodrës zhvillohen përçdovit tëcilëtfokusohennëaktivitetepromovuese social- kulturore, sportivemeqëllimruajtjen, 
mbrojtjen dhezhvilliminekësajtrashëgimietëpasur natyrore tëqytetit si dhenëpromovimineprodukteverajonaledhe 
biznesevelokaletëShkodrës. Meanë tëorganizimit tëkëtijaktivitetiBashkiasynon tëruajëdhetëforcojë këtë traditëme 
qëllimtërheqjen evizitorëvedhendërgjegjësiminqytetar për vlerat ekoturistike, ekonomikedhemjedisore tëliqenit të 
Shkodrës. 

ii. Synimi i projektit 

 PromovimineaktivitetevesportiveujorenëliqenineShkodrëssiedhe vlerave tëbiodiversitetit tëLiqenittëShkodrës 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Nëditeneliqenit tëShkodrës janëparashikuar organizimi i njësërëaktiviteteshsportiveujoremepjesmarrjen esportistëve 
dheveteranëve tëKlubit SportivVllaznia,nxënëstëshkollavetë mesmetëqytetit, studentëtëUniversitetit 
LuigjGurakuqi,si dhe sportistëtëftuar ngaekipe tërretheve tëndryshmetëShqipërisë. 

 Aktivitetetqëdotëzhvillohen: Disamaratonanoti; Gara shpejtësienënot; NdeshjeWaterpoli; Garamekanoe; 
Water Ski dheWake Board. 
Procedurapërzhvillimineaktivitetit, dobëhetmethirrjepublike,kukomisioni artistik dogjykojëprojektinmëtëmirë. 

b)Rezultatet që prisni 

 Zhvillimi i 6aktivitetevetëndryshmesportiveujorenëliqenineShkodrës 

 Promovimi i liqenit tëShkodrësper perdoriminemjetevelundruesesportivemepjesmarrjen e30sportistëve 

 
c)Aktorët e mundshëm 

 
d)Kontributet emundshmenëprojekt 

 BashkiaShkoder 

 Shoqata“WaterSports” 

 KlubiShumësportësh“Vllaznia” 

 Universiteti “LuigjGurakuqi” 

 

 BashkiaShkodër. 

e) Shpenzimet ellogaritura 

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2020 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime OperatIve TransferIme Kapitale 

A.1 Zhvillim i aktivitetit(transport, foni, 
Dj,qiramjete 
lundruese,paisjepëraktivitetet 
sportive,baner, 
postera, lajmërime, bluza, 
kapele,çertifikata, etj) 

400    400  

 Shuma 400    400  

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2021 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime OperatIve TransferIme Kapitale 

A.1 Zhvillim i aktivitetit(transport, foni, 
Dj,qiramjete 
lundruese,paisjepëraktivitetet 
sportive,baner, 
postera, lajmërime, bluza, 
kapele,çertifikata, etj) 

400    400  

 Shuma 400    400  

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2022 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime OperatIve TransferIme Kapitale 

A.1 Zhvillim i aktivitetit(transport, foni, 
Dj,qiramjete 
lundruese,paisjepëraktivitetet 
sportive,baner, 
postera, lajmërime, bluza, 
kapele,çertifikata, etj) 

450    450  

 Shuma 450    450  
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f) Periudhaezbatimit 
Janar - Dhjetor 2020 
Janar - Dhjetor 2021  
Janar - Dhjetor 2022  

g) Përgatiti dhendjekrealizimineprojektit: 
DrejtoriaeTurizmit 
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Nr.12 

 
P04760.O3.A2. Dita e turizmit 

 
Funksioni 4 : ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni: 047 Industri të tjera 
Lloji i programit 04760: Zhvillimi i Turizmit 

 

 
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Zhvillimi i turizmit ka ecur me hapa të  shpejtë në vitet efundit. Numri i vizitorëve ka ardhur vazhdimisht në rritje nga viti 
në vit dhe po ashtu edhe shtrirja gjeografike e prejardhjes së tyre. Gradualisht sektori i turizmit po shndërrohet në një 
ndër sektorët lider të zhvillimit ekonomik, motor i zhvillimit ekonomik të Shkodrës. BashkiaShkodër, duke kuptuar 
rëndësinë e zhvillimit të turizmit i ka dhënë përparësi të veçantë zhvillimit të tij, duke forcuar kuadrin institucional që 
punon në këtë drejtim. Dita Botërore e Turizmit është shpallur nga UNWTO (United Nations World Tourism 
Organisation) me datë 27 Shtator të vitit 1980. Që atëherë kjo datë celebrohet nga destinacione të vecanta me 
aktivitete të ndryshme sipas tamatikës që përcaktohet cdo vit nga UNWTO. Gjithashtu për të ndërgjegjësuar edhe më 
shumë komunitetin e biznesin për të rritur përpjekjet dhe bashkëpunimin në këtë drejtim, është menduar të organizohet 
një festë kushtuar turizmit, pikërisht në Ditën Botëroretë Turizmit me datë 27Shtator dhe synohet që të shndërrohet në 
një festë tradicionale dhe të festohet çdovit me aktivitete të ndryshme. Ky aktivitet do të evidentojë dhe do të 
promovojë mëtej edhe vlerat dhe potencialet e veçanta turistike që ka territori i BashkisëShkodër. 

ii. Synimi i projektit 

Promovimi  i vlerave dhe potencialeve turistike në territorin e Bashkisë Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Panair (didaktik, i shërbimeve, atraksioneve, produkteve, etj) 

 Publikim i materialeve pomocionale. 

b)Rezultatet që prisni 

Rritja e numrit të turistëve dhe zgjatja e sezonit turistik. 

 
c)Aktorët e mundshëm 

 
d)Kontributet emundshmenëprojekt 

 BashkiaShkodër 

 Bizneset përfituesetëturizmit. 

 ATA  

 ShkollaeMesmeProfesionaleTeknologjike,dega 

 HoteleriTurizëm 

 Universiteti i Shkodrës, Fakulteti i Turizmit. 
 

 

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2020 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime OperatIve TransferIme Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit me temen e vitit nga 
UNËTO 
(lajmerime, botime promocionalepër 
festen, panair, etj) 

350   350   

 Shuma 350   350   

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2021 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime OperatIve TransferIme Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit me temen e vitit nga 
UNËTO 
(lajmerime, botime promocionaleër 
festen, panair, etj) 

350   350   

 Shuma 350   350   

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2022 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime OperatIve TransferIme Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit me temen e vitit nga 
UNËTO 
(lajmerime, botime promocionaleër 
festen, panair, etj) 

350   350   

 Shuma 350   350   
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f) Periudhaezbatimit 
Janar - Dhjetor 2020 
Janar - Dhjetor 2021  
Janar - Dhjetor 2022  

g) Përgatiti dhendjekrealizimineprojektit: 
DrejtoriaeTurizmit 
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Nr.13 

 
P04760.O3.A3. Hapja e sezonit turistik Velipoje 

 
Funksioni 4 : ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni: 047 Industri të tjera 
Lloji i programit 04760: Zhvillimi i Turizmit 

 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Velipojaështënjëndër destinacionetemëtënjohura tëbregdetit Shqiptarmevleratëpadiskutueshmedhepotencialetë 
konsiderueshmepër zhvillimineturizmit tëdiellit erërës. Aktualisht frekuentohet nganjënumër i madhpushuesishgjatë 
sezonit tëverës tëpërqëndruar kryesisht vetëmnëmuajt korrikegusht,porVelipojazotëronpotenciale tëtillaqëky sezontë 
jetëmëmasiv dhemë i shtrirë nekohë.Ditaehapjes sësezonitturistikështëzhvilluar çdovit këtovitetefunditme pjesëmarrjen 
ebanorëve tëzonës dheqytetarëngaShkodra. Aktiviteti është mjaft kompleks dhe me shumë elementë ku përfshihen 
koncerte nga grupe të rinjsh nga Shkodra dhe qytete të tjera, demonstrime të sporteve që lidhen me detin por jo 
vetëm si psh kayaking, kanoying,  beachvolley, handball etj. Organizimi i 
kësajfestekontribuonndjeshëmnëpërmirësimine promocionit që i bëhet Velipojësdhe kështundikondrejtpërdrejtnërritjen 
enumrit tëvizitorëvedhepushuesvenëVelipojë. 

ii. Synimi i projektit 

 Promovimi i vleravenatyrore turistiketëplazhit tëVelipojës 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Programartistik.  

 Aktivitete sportive në rërë. 

 Publikim i materialeve promocionale. 
Procedura e zhvillimit të aktivitetit do të bëhet me thirrje publike, ku komisioni artistik do gjykojë projektin më të mirë. 

b)Rezultatet që prisni 

Promovimi i burimevedheatraksioneve turistiketëVelipojësnëpërmjetorganizimit tëDitëssëHapjessë Sezonit 
turistik 

  
c)Aktorët e mundshëm 

 
d)Kontributet emundshmenëprojekt 

 BashkiaShkodër 

 Bizneset përfituese të turizmit. 

 Universiteti iShkodrës, FakultetiiTurizmit. 

 

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2020 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit(Baner,postera, 
koncert, foni, Dj,etj). 

450    450  

 Shuma 450    450  

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2021 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit(Baner,postera, 
koncert, foni, Dj,etj). 

450    450  

 Shuma 450    450  

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2022 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit(Baner,postera, 
koncert, foni, Dj,etj). 

450    450  

 Shuma 450    450  

f) Periudhaezbatimit 
Janar - Dhjetor 2020 
Janar - Dhjetor 2021  
Janar - Dhjetor 2022  

g) Përgatiti dhendjekrealizimineprojektit: 
DrejtoriaeTurizmit 
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Nr.14 

 
P04760.O3.A4. Festa e Thethit 

 
Funksioni 4 : ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni: 047 Industri të tjera 
Lloji i programit 04760: Zhvillimi i Turizmit 

 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

ZonaeThethit ështënjëngadestinacionet mëatraktive tëterritorit të BashkisëShkodër emëgjërë. i gjendur nëzemërtë 
Alpeveofronmundësitëjashtëzakonshmepër zhvillimineshumëllojeve të turizmitmalor dhetëaventurës. VitetefunditThethi 
ështëkonsoliduarmjaftmirësidestinacionturistik malor dhezhvillimi i turizmitaty ështënërritje. Hapja e sezonit turistik në 
Theth do të shoqërohet me organizimin e “ Festës së Thethit” , një festë e kthyer tashmë në traditë. Kjofestë është 
konceptuar në mënyrë të tillë që të përmbajë sa më shumë elemëntë të traditës lokale dhe të promovojë në mënyra sa më 
gjithëpërfshirëse atraksionet e vecanta të një destinacioni të jashtëzakonshëm. Duke qënë se territori i Thethit është edhe 
Park Kombëtar me rëndësi të jashtëzakonshme për florën e faunën shqiptare synohet jo vetëm promovimi i vlerave dhe 
bukurive të vecanta që ka ai por njëkohësisht edhe ndërgjegjësimi për ruajtjen e tij nga ndikimi potencial që mund të ketë 
zhvillimi i turizmit. Ky aktivitet synon gjithashtu edhe tëpromovojëThethinsidestinacionturistikedhetek vizitorëtvendaspasi 
aktualishtatapërbëjnë vetëmnjëpjesë të vogël të turizmit nëTheth. 

ii. Synimi i projektit 

 Promovimi i vleravenatyrore turistiketëfshatit Theth. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Organizimi i Festësmetëgjithëkomponentëte saj: 

 Lajmerimedhebotimepromocionalepër festen 

 Programartistik 

 Shpenzimelogjistikepër ngritjendhe funksioniminepanairit 

 Pjesmarrjaeoperatorëve turistik vendasdhetërajonit,rrjetinehotelerisëdherestorantevetëThethit. 
Procedura e zhvillimit të aktivitetit do të bëhet me thirrje publike, ku komisioni artistik do gjykojë projektin më të mirë. 

b)Rezultatet që prisni 

Promovimi i burimevedheatraksioneve turistiketëThethitnëpërmjetorganizimit tëDitëssëHapjessë Sezonit 
turistik 

  
c)Aktorët e mundshëm 

 
d)Kontributet emundshmenëprojekt 

 Bashkia Shkodër 

 Bizneset përfituese të turizmit. 

 Universiteti iShkodrës, Fakulteti i Turizmit. 

 

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet ellogaritura 

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2020 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit (Postera, 
baner,bluza, kapele, 
fletëpalosje, 
programartistikmeartistëtëzones, transport, 
foni,Dj,etj) 

500    500  

 Shuma 500    500  

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2021 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit (Postera, 
baner,bluza, kapele, 

fletëpalosje, 
programartistikmeartistëtëzones, 
transport, foni,Dj,etj) 

500    500  

 Shuma 500    500  

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2022 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit (Postera, 
baner,bluza, kapele, 

fletëpalosje, 
programartistikmeartistëtëzones, 
transport, foni,Dj,etj) 

500    500  

 Shuma 500    500  
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f) Periudhaezbatimit 
Janar - Dhjetor 2020 
Janar - Dhjetor 2021  
Janar - Dhjetor 2022  

g) Përgatiti dhendjekrealizimineprojektit: 
DrejtoriaeTurizmit 

 
  



27 
 

 
 

Nr.15 

 
P04760.O3.A5. Dita e biçikletave 

Funksioni 4 : ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni: 047 Industri të tjera 
Lloji i programit 04760: Zhvillimi i Turizmit 

 

 
a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata 

Shkodraështëqyteti numër njënë Shqipëripër përdoriminebiçikletës menjëtraditëtëhershmetëpërdorimit 
tësajqëzëfill qënë shekulline19. Gjithashtu Shkodrarenditet në10qytetet 
qëpërdorinmëshumëbiçikletënnëshkallëeuropiane. Gjatë periudhëssëdikataturësbiçikleta ishtemjetikryesor i 
transportit nëShkodër pasinumri i makinaveishteshumë i kufizuar.Me ardhjen 
edemokracisëdhezhvilliminekonomiknumri i makinave kaardhur vazhdimisht nërritjedukekërcënuarkështu zbehjen 
e kësajtradite. Gjithashturritjaenumrit tëmakinaverrezikonedhendotjen eajrit ngagazratdheelementëvetëtjerë të 
mjedisitngambetjete tyre. Meorganizimineditëssëbiçikletavedheshndërriminesajnënjëfestëtëpërvitshmesynohet 
ripërtëritjaetraditës si edhepromovimi i mënyrës sëshëndetshmetëjetesës por synohet edhegjallërimi i jetës 
kulturore të qytetit dukerritur atraktivitetinetij. 

ii. Synimi i projektit 

Promovimi i përdorimit tëbiçikletësdhegjallërimi i jetës social-kulturore tëShkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Aktivitetetëndryshmeme fokus biçikleten 

 Xhiro demostrativemebicikleta 

 Ekspozitë / konkurs fotografie 

 Publikimimaterialevepromocionalepër përdoriminebiçikletës 
Procedura e zhvillimit të aktivitetit do të bëhet me thirrje publike, ku komisioni artistik do gjykojë projektin më të mirë. 

 b)Rezultatet që prisni 

Realizimi i kësajfestedotë rrisëndërgjegjësiminqytetar për përdoriminebiçikletës dhedotëkrijojënjëatmosferëfestivenë 
qytet. 

 
c)Aktorët e mundshëm 

 
d)Kontributet emundshmenëprojekt 

 BashkiaShkoder 

 DAR 

 KlubiShumësportëshVllaznia 

 

 Bashkia Shkodër. 

e) Shpenzimet ellogaritura 

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2020 

Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit. (Printime tëçertifikatave, 
bluzave,baner, 
kartolina, postera, transportmaterialesh, qirapër 
biçikleta, foni,Dj, ndriçim,etj) 

350    350  

 Shuma 350    350  

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2021 

Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit. (Printime tëçertifikatave, 
bluzave,baner, 
kartolina, postera, transportmaterialesh, qirapër 
biçikleta, foni,Dj, ndriçim,etj) 

400    400  

 Shuma 400    400  

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2022 

Totali (mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Organizimi i aktivitetit. (Printime tëçertifikatave, 
bluzave,baner, 
kartolina, postera, transportmaterialesh, qirapër 
biçikleta, foni,Dj, ndriçim,etj) 

350    350  

 Shuma 350    350  
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f) Periudhaezbatimit 
Janar - Dhjetor 2020 
Janar - Dhjetor 2021  
Janar - Dhjetor 2022  

 

g) Përgatiti dhendjekrealizimineprojektit: 
DrejtoriaeTurizmit 
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Nr. 16 P04760.O3:A6. Triathlon 
Funksioni 4:ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni 047: Industri të tjera 
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Triathlon është një garë multidisiplinore sportive me origjinë të hershme por në epokën moderne, e ka zanafillën në vitin 
1974, në San Diego të Californisë, USA. Është një aktivitet që përvec rezultateve sportive synon dhe promovon jetën e 
shëndetshme dhe socializimin në mes atletëve. Bashkia Shkodër, në kuadër të zhvillimit të sportit dhe turizmit në liqenin 
e Shkodrës, organizon aktivitetin e përvitshëm “Triathlon Labeat” – një kompeticion tre garësh: not, çiklizëm dhe vrapim. 
Qëllimi i këtij aktiviteti është promovimi dhe nxitja e zhvillimit të sportit si një mënyrë e shëndetshme e të jetuarit. 
Aktiviteti karakterizohet nga pjesmarrja e gjerë e sportistëve dhe amatorëve të sportit nga qytete të ndryshme të 
Shqipërisë, rajonit dhe Europës. Aktivitete të tilla shërbejnë në promovimin e turzimit natyror në liqenin e Shkodrës, si 
një aset i pazëvëndësueshëm i territorit dhe kontribuon në promovimin e burimeve dhe potencialeve që zotëron Liqeni i 
Shkodrës për zhvillimin e sporteve ujore dhe turizmit në tërësi. 

ii. Synimi i projektit  

 Të nxisë zhvillimin e aktiviteteve sportive ujore 

 Të ndërgjegjësojë komunitetin për ruajtjen e mjedisit dhe pasurive ujore si Liqeni i Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme për realizimin e aktivitetit; 

 Zhvillimi i tre-garëshit: not-vrapim dhe çiklizëm 

 Shpallja e  fituesve dhe ndarja e çmimeve 
Procedurapër zhvillimineaktivitetit, dobëhetmethirrjepublike,kukomisioni artistik dogjykojëprojektinmëtëmirë. 

b) Rezultatet që prisni  

 Ndërgjegjësim i rritur përvlerat sportive turistikedhemjedisore tëliqenittëShkodrës. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Bashkia Shkodër. 

 DAR 

 Klubi Shumësportësh Vllaznia 

 Bashkia Shkodër. 

 Shoqatat Sportive 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapital
e 

A.1 

Organizimi dhezhvillimi i 
aktivitetit.(banera,postera, bluza, 
çertifikata, qira, 
transport,foni,Dj,moderator etj) 

350    350 

 

 
Shuma 350    350  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapital
e 

A.1 

Organizimi dhezhvillimi i 
aktivitetit.(banera,postera, bluza, 
çertifikata, qira, 
transport,foni,Dj,moderator etj) 

400    400 

 

 
Shuma 400    400  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operativ
e 

Transferim
e 

Kapital
e 

A.1 

Organizimi dhezhvillimi i 
aktivitetit.(banera,postera, bluza, 
çertifikata, qira, 
transport,foni,Dj,moderator etj) 

400    400 

 

 
Shuma 400    400  

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2019  
Janar - Dhjetor 2020  
Janar - Dhjetor 2021  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Drejtorisë së Turizmit 
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Nr. 17 
P04760.O3:A7. Mbeshtetje per Panairin 
e Ornitologjisë 

Funksioni 4:ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni 047: Industri të tjera 
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata (Shpjego në mënyrë të detajuar problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Ornitologjia është fusha shkencore e dedikuar për studimin dhe mbarë shtimin e zogjve. Shkodra ë shtë  e njohur pë r 
traditë n e saj të  vecantë  në  rritjen dhe mbarë shtimin e zogjve të  kafazit. Vitin e kaluar, ne Shkodrë r pë r herë  të  parë 
, “Panairi i Ornitologjisë ” me inisiativë n e Federatë s Shqiptare të  Ornitologjisë  (FOSH). Ne kë te panair kishte 
pjesmarrë s nga e gjithë  Shqiperia, Kosova, Mali Zi, Maqedonia dhe Italia. Duke pare qe ky festival solli nje numer te 
madh të  personave qe janë  të  interesuar në  mbareshtimin e zogjve, mendojme qe kete vit t’I mbeshtesim dhe te 
krijojme mundesine e nje panairi të  përvitshëm në Shkoder, sepse edhe Shkodra eshte e njohur per nje numer te madh 
ornitologesh (mbareshtues zogjsh). 

ii. Synimi i projektit  

 Rritja e atraktivitetit të  territorit të  Bashkisë  Shkodër nëpërmjet rritjes së  numrit të  aktiviteteve me interes pë r 
vizitorët. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Konceptimi i panairit në të gjithë elementët e tij. 

 Organizimi i aktivitetit me pjesëmarrjen e ornitologeve. 

 Publikim i një materiali informativ me aktivitetet nga panairi. 

b) Rezultatet që prisni  

 Rikthimi i traditës së Orintologjisë në qytetin e Shkodrës 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Stafi i Bashkisë Shkodër 

 FOSH 

 Bizneset përfituese të turizmit. 

 Bashkia  

 FOSH 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo 
aktivitet 2020 

Totali (mije lekë) 
 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
 Zhvillimi i 

panairit 

250   250  
 

 
Shuma 250   250   

Shpenzimet për çdo 
aktivitet  2021 

Totali (mije lekë) 
Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
 Zhvillimi i 

panairit 

200   200  
 

 
Shuma 200   200   

Shpenzimet për çdo 
aktivitet 2022 

Totali (mije lekë) 
 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
Zhvillimi i 
panairit 

300   300  
 

 
Shuma 300   300   

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar - Dhjetor 2020 
Janar - Dhjetor 2021  
Janar - Dhjetor 2022  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Drejtorisë së Turizmit 
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Nr. 18 P04760.O3:A8. Lojra Popullore Fest 
Funksioni 4:ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni 047: Industri të tjera 
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

“Lojra Popullore Fest” është një aktivitet  me karakter social-kulturor për të rinjtë i cili synon jo vetëm  të pasurojë jetën e 
të rinjve por edhe t’i njohë ata me traditat tona kombëtare me anën e këngëve, valleve dhe lojrave popullore. Qëllimi i 
aktivitetit është promovojë paqen, tolerancën, miqësinë në mes të trupave pjesëmarrëse. “Lojra popullore fest” 
gjithashtu synon që të pasurojë jetën e të rinjve duke i angazhuar ato në identifikimin e vlerave njerëzore e vlerave 
folklorike e kombëtare e ndërkombëtare. Vetë të rinjtë konkurojnë me performanca me lojra popullore, këngë e valle të 
traditave kombëtare dhe enografike. Projekti nxit rininë për promovimin e vlerave turistike. Ky aktivitet është kthyer në 
traditë për qytetin e Shkodrës. Këtë vit do ketë pjesëmarrje të fëmijëve nga gjithë territori i bashkisë. Ky aktivitet do 
realizohet në amfiteatrin natyror Ana e Malit, Oblikë, në fermën eko- sociale. 

ii. Synimi i projektit  

 Të pasurojë jetën social- kulturore të të rinjve. 

 Të promovojë dhe t’i njohë ata me traditat e njesive administrative të Bashkisë Shkodër dhe me tej me anë të 
performimeve të këngëve, valleve dhe lojrave popullore. 

 Të përfshijë  të gjithë njësite administrative të Bashkisë së Shkodrës, nëpërmjet përfaqësimit nga të rinjtë e këtyre 
njësive. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përzgjedhja e trupave kandidate për pjesëmarrje 
 Ngritja e bashkëpunimit me trupat e përzgjedhura 
 Përgatitja e ambjentit ku do zhvillohet aktiviteti: skena, sigurimi i nevojave bazë. 

 Procedurapër zhvillimineaktivitetit, dobëhetmethirrjepublike,kukomisioni artistik dogjykojëprojektinmëtëmirë. 

b) Rezultatet që prisni  

 Promovimi i vlerave dhe traditave kulturore të njësive administrative të Bashkisë së Shkodrës dhe angazhimi i të 
rinjve përmes një pjesmarrjeje të gjerë 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 Stafi i Bashkisë Shkodër (Drejtoria e Turizmit; 
Drejtoria e Shërbimeve Sociale);  

 Komuniteti  

 Bashkia Shkodër 

 DAR 

 OJF 

e) Shpenzimet e llogaritura ( për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Opera
tive 

Transf
erime 

Kapi
tale 

A.1 
Organizimi i aktivitetit. (Printime,baner, postera, 
transportmaterialesh dhe trupave pjesmarrësve, 
foni,Dj, etj) 

300    300 
 

 
Shuma 300    300  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali  
(mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Opera
tive 

Transf
erime 

Kapi
tale 

A.1 
Organizimi i aktivitetit. (Printime,baner, postera, 
transportmaterialesh dhe trupave pjesmarrësve, 
foni,Dj, etj) 

300    300 
 

 
Shuma 300    300  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Siguri
me 

Opera
tive 

Transf
erime 

Kapi
tale 

A.1 
Organizimi i aktivitetit. (Printime,baner, postera, 
transportmaterialesh dhe trupave pjesmarrësve, 
foni,Dj, etj) 

350    350 
  

 
Shuma 350    350  

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2020 
Janar - Dhjetor 2021 
Janar - Dhjetor 2022  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Drejtorisë së Turizmit 
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Nr. 19 

P04760.O7.A1. Rikualifikim urban në 
bregun e Liqenit të Shkodrës në kuadër të 
bashkëfinancimit për projektin: 
”Rigjenerimi i zonës se mbrojtur te Liqenit 
te Shkodres permes forcimit te qeverisjes 
lokale” 

Funksioni 4:ÇËSHTJE EKONOMIKE 
N/Funksioni 047: Industri të tjera 
Llojet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Liqeni i Shkodrës është liqeni më i madh në Gadishullin Ballkanik dhe llogaritet si një nga liqenet më të vjetra në botë. 
Vetëm gjashte metra mbi nivelin e detit me një sipërfaqe prej 368 km².  149 km²  prej tyre me  gjatësi brigjesh prej 57 km 
i përkasin Republikës së Shqipërisë;  kurse  2/3 e tij i përket Malit të Zi. Liqeni i Shkodrës është i njohur për 
shumëllojshmëri të faunës dhe i pasur me 45 lloje peshqish e 270 lloje shpendësh. Vlerat turistike të liqenit janë të 
mëdha, pasi aty ka një harmonizim të përkryer të terreneve malore, fushore e ujore, që  i japin kësaj 
zone një pamje piktoreske.Vitet e fundit marrëdhënia njeri-ujë ka ndryshuar.Presioni është gjithmonë në rritje dhe 
në këtë mënyrë liqeni rrezikohet nga shumë faktorë. Me financim të Provincës Autonome të Fiuli-Venecia-Xhulias dhe 
pas aplikimit të shoqatës Kalipolis filloi projekti RELAKE, një projekt që synon zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik 
nëpërmjet zhvillimit të turizmit dhe aktviteteve turistike me ndikim të ulët në mjedis. Ky projekt që përfshin një sërë 
partnerësh  do të realizojë një seri aktivitetesh në zonën e fshatit Zogaj ndër të cilët edhe rikualifikim urban të 
sipërfaqeve publike të fshatit Zogaj me një vlerë prej 1 500 000 lekë ndër të cilat 40% ose 600 000 lekë është kuota e 
bashkëfinancimit të Bashkisë Shkodër. Gjithashtu në kuadër të projektit do të krijohet edhe një shërbim ose aktivitet i ri 
turistik që konsiston në një varkë për shëtitjen e turistëve të mundshëm në zonën e fshatit Zogaj. Një nga banorët do të 
angazhohet në prodhimin e një barke me elementë tradicional dhe ajo do të jetë në dispozicion të turistëve të 
mundshëm të cilët do të mund ta angazhojnë nëpërmjet numrit të telefonit i cili do të qëndrojë i shfaqur në qendër të 
fshatit. 

ii. Synimi i projektit  

Fuqizimi i masave për ruajtjen e habitat-it në Zonën e Liqenit të Shkodrës dhe nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm të 
aktiviteteve ekonomike të lidhura me turizmin nepërmjet një qeverisjeje lokale të përmirësuar. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

A.1 Përfshirja e komunitetit dhe autoriteteve lokale në governanceqeverisjen e ZM – Liqeni i Shkodrës. 
A.1.1 Krijimi i Komitetit Drejtues të projektit. 
A.1.2 Vizitë studimore e delegacionit shqiptar në Itali: përvojat e zhvillimit dhe mbrojtjes territoriale të Comune di 
Sauris. 

A.2 Projektimi i ndërhyrjeve pilot: 
A.2.1 Identifikimi i udhëzimeve për zhvillimin e turizmit si dhe mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit. 
A.2.2 Workshop ndërkombëtar për projektimin arkitektonik dhe programimin funksional të zonave pilot në 
Shqipëri: studentët e Universitetit të Arkitekturës së Triestes dhe studentët e Fakultetit të Ekonomisë në 
Universitetin e Shkodrës (dega Turizëm) do të bashkëpunojnë në identifikimin e mundësive të reja për 
zhvillimin e shërbimeve të reja turistike në liqen, në bazë të udhëzimeve të identifikuara. 

        A.1.3 Nisja e bashkëveprimit me institucionet dhe komunitetin lokal për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin 
ekonomik. 

A.3 Realizimi i ndërhyrjeve në strukturat që gjenden në zonën e Bajzës (Syri Shegani) dhe në Shirokë/ Zogaj 
dhe nisja e projektit pilot për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në Liqenin e Shkodrës. 

A.3.1 Përpunimi dhe publikimi i thirrjes për administrimin publik/ privat të shërbimeve në mbështetje të turizmit 
të qëndrueshëm në Zonën e Mbrojtur – Liqeni i Shkodrës. 
A.3.2 Seleksionimi i propozimeve nga ana e përfaqësuesve të Bashkive, AKZM, Oxfam Italia dhe Kallipolis. 
A.3.3 Trajnimi i përfituesve. 
A.3.4 Projektimi i ndërhyrjeve dhe realizimi.  
A.3.5 Nisja e shërbimeve turistike. 

A.4 Ndërgjegjësimi 
A.4.1 Takime me shkollat të organizuara pranë strukturave të liqenit. 
A.4.2 Vizita trajnuese të organizuara me përfaqësuesit e shoqatave dhe specialistë të administratës publike. 
A.4.3 Publikimi i punimeve të workshop-it ndërkombëtar. 

b) Rezultatet që prisni  

Rezultati i pritshëm 1 – Qeverisje e përmirësuar e Zonës së Mbrojtur – Liqeni i Shkodrës. 
Rezultati i pritshëm 2 – Zhvillimi turistik i Zonës së Mbrojtur – Liqeni i Shkodrës i përmirësuar. 
Rezultati i pritshëm 3 – Ndikimi mjedisor i komuniteteve lokale rezidente dhe i turistëve në Zonën e Mbrojtur – Liqeni i 
Shkodrës. 
Rezultati i pritshëm 4 – Aktorët kryesorë dhe popullsia shqiptare e ndërgjegjësuar mbi temat mjedisore. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Kallipolis (partner kryesor) 
Departamenti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës, 
Universiteti i Triestes  
Comune di Sauris / UTI Carnia 
Agjencia Rajonale për Mbrojtjen e Mjedisit e 

Kallipolis (partner kryesor) 
Departamenti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Universiteti i Triestes  
Oxfam Italia 
Bashkia Malësi e Madhe 
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Gadishulli_Ballkanik
https://en.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%ABsi_e_Madhe_District
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Friuli Venezia Giulia (ARPA) 
Oxfam Italia 
Bashkia Malësi e Madhe 
 Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 
(AKZM) 
 Fakulteti i Ekonomisë, dega Turizëm – 
Universiteti i Shkodrës 

Fakulteti i Ekonomisë, dega Turizëm – Universiteti i Shkodrës) 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2020 

Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime 
Kapit
ale 

A.1 
Rikualifikim urban i 
sheshit në fshatin Zogaj 

900     
900 

 
Shuma 900     900 

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2021 

Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime 
Kapit
ale 

A.1 Ndihmë ekonomike       

 
Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2022 

Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapital
e 

A.1        

 
Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar - Dhjetor 2020 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Drejtorisë së Turizmit 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%ABsi_e_Madhe_District

