
 Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali  Totali 

Monitorim dhe vleresim i proceseve 

strategjike.

Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe 

vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të 

Bashkisë Shkodër.

Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe 

vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të 

Bashkisë Shkodër.

Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe 

vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të 

Bashkisë Shkodër.

Raporti vjetor i Procesit të Monitorimit dhe 

vlerësimit të strategjisë së zhvillimit të 

Bashkisë Shkodër.

P6.F1.O1.A1. Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjise se 

zhvillimit të Bashkisë Shkodër 
4130 Bashkia Shkoder -                -                -                -                

 P6.F1.O1.A2. Studim fizibiliteti për menaxhimin e 

aseteve të Bashkisë Shkodër 
4130 Bashkia Shkoder                  -                      -                      -                      -     

 P6.F1.O1.A3. Hartimi i plan Bizneseve për menaxhimin 

e aseteve të Bashkisë Shkodër
4130 Bashkia Shkoder                  -                      -                      -                      -     

P6.F1.O1.A4. Krijimi i instrumentit financiar për forcimin 

e kapaciteteve të OSHC-ve nëpërmjet aplikimeve në 

bazë projekti për ofrimin e shërbimeve cilësore në 

komunitet (ReLOad)

4130 Bashkia Shkodër            1,474              1,177                 536                    -                1,474              1,177                 536   

P6.F1.O1.A4. Pjesmarrje në programet dhe projektet e 

financuara nga Bashkimi Europian dhe Organizata të 

tjera ndëkomëtare.

4130 Bashkia Shkoder               967                    -                      -                   967                    -     

P6.F2.O1.A1. Ndërtimi i tregut të shitjes me pakicë të 

prdukteve agro-ushqimore lokale
4130 Bashkia Shkoder          20,000                    -                      -              20,000                    -     

P6.F2.O1.A2. Rehabilitim mirembajtje e merkatos në 

Rus
4130 Bashkia Shkoder            4,000              4,000                    -                      -                      -     

P6.F2.O1.A3. Përcaktimi i hapsirave dhe ngritja e 

tregjeve ditore sipas projektit dhe rregullores për 

funksionimin e tregjeve të lëvizshme

4130 Bashkia Shkoder            2,500              2,500                    -                      -                      -     

 P6.F2.O1.A4. Mirëmbajtje e tregjeve egzistuese 4130 Bashkia Shkoder               500                 500                    -                      -                   500                 500   

P6.F2.O1.A5. Tregu rajonal I peshkut 4130 Bashkia Shkoder                  -                      -                      -                      -     

P6.F2.O1.A6. Tregu I produkteve bujqesore Velipoje 4130 Bashkia Shkoder                  -                      -                      -                      -     

P6.F3.O1.A1. Organizimi i një panairi pune dhe 

bizneseve në Bashkinë Shkodër 
4130 Bashkia Shkoder               200                 300                 300                 300                 200                 300                 300                 300   

P6.F3.O1.A2. Panairi i produkteve agroperpunuese 

sipas njësive administrative
4130 Bashkia Shkoder               200                 700                 700                 700                 200                 700                 700                 700   

P6.F3.O1.A3. Panair i promovimit të vlerave dhe 

produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)
4130 Bashkia Shkoder               150                 100              1,440              1,440              1,440                 250              1,440              1,440              1,440   

P6.F4.O1.A1.  Ribotimi i profilit te Bashkise 4130 Bashkia Shkoder               400                    -                   400                    -                      -     

P6.F4.O1.A2. Ristrukturimi dhe pasurimi i faqes  web te 

Bashkise
4130 Bashkia Shkoder                  -                      -                      -                      -     

P6.F4.O1.A3. Ribotim i broshures informative per 

terheqjen e investimeve vendase dhe te huaja ne 

Bashkine Shkoder

4130 Bashkia Shkoder               300                    -                   300                    -                      -     

P6.F4.O1.A4. Profili i bizneseve te Bashkise Shkoder 4130 Bashkia Shkoder               300                 300                    -                      -                      -     

P6.F4.O1.A5. Publikim i katalogut te produkteve te 

territorit te Bashkise Shkoder
4130 Bashkia Shkoder               300                    -                      -                   300                    -     

P6.F4.O1.A6.  Publikimi i materialeve promocionale per 

zonat zhvillimore (për investime vendase dhe te huaja).
4130 Bashkia Shkoder               200                 200                    -                      -                   200                 200   

P6.F5.O1.A1. Bashkëpunimi me Zonën e permirësimit 

të bisnesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori
4130 Bashkia Shkoder            1,600              1,600              1,600              1,600              1,600              1,600              1,600              1,600   

P6.F5.O1.A2. Krijimi i Zonave të reja BID në Bashkinë 

Shkodër
4130 Bashkia Shkoder            1,000              1,000                    -                      -                1,000              1,000   

P6.F5.O1.A3.  Nxitja e investimeve në kërkim dhe 

zhvillim me qellim ngritjen e kompanive të reja  (Start 

Up) dhe zhvillimin e SME-ve ekszistuese.

4130 Bashkia Shkoder                  -                      -                      -                      -     

P6.F5.O1.A4. Mbështetja dhe lehtesimi i bizneseve për 

aplikime në programet dhe skema të ndryshme 

financiare.

4130 Bashkia Shkoder                  -                      -                      -                      -     

Totali Drejtoria e Zhvillimit Bashkia Shkoder               850              1,700              2,000              1,700              1,700              4,514              6,184              4,576              6,500                    -              20,000                    -                9,050              6,214            28,184              6,276   

P6.F6.O1.A1. Krijimi i faqes web për turizmin e rajonit 

të Shkodrës, hostim, mirembajtje, perditesim dhe 

sherbime shtese per web sitin e turizmit.

4760 Bashkia Shkoder               260                   80                   80                   80                 260                   80                   80                   80   

P6.F6.O1.A2.Konceptim dhe krijim i nje aplikacioni per 

smartphone qe sherben per informimin dhe orientimin e 

vizitoreve.

4760 Bashkia Shkoder               120                 350                 100                   60                 120                 350                 100                   60   

P6.F6.O1.A3. Pergatitja dhe publikimi i guidës turistike 

të Bashkisë Shkodër.Perditesim dhe ribotim i guides 

turistike te Bashkise Shkoder

4760 Bashkia Shkoder               360                 350                 300                 400                 360                 350                 300                 400   

P6.F6.O1.A4. Publikimi i hartës turisitike së territorit të 

Bashkisë. Ribotim i hartave turistike te Bashkise 

Shkoder

4760 Bashkia Shkoder               310                 350                 300                 300                 310                 350                 300                 300   

P6.F6.O1.A5. Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve 

kulturore të Bashkisë
4760 Bashkia Shkoder               100                 120                 140                 200                 100                 120                 140                 200   

P6.F6.O1.A6.Prodhimi i materialeve promocionale te 

tilla si dosje, stilolapsa, canta, cakmake etj.
4760 Bashkia Shkoder 200              200              200              200              200              200              200              200              

P6.F6.O1.A7. Pergatitja dhe publikimi I itinerareve 

turistike
4760 Bashkia Shkoder               200                 270                    -                   200                    -                   270   

P6.F6.O2.A1.Panairi i artizanatit ne diten 

nderkombetare te artizanatit.
4760 Bashkia Shkoder               400                 350                 400                 500                 400                 350                 400                 500   

P6.F6.O2.A2.Panairi i turizmit te bizneseve turistike 4760 Bashkia Shkoder                  -                   250                 350                    -                      -                   250                 350   

P6.F6.O2.A3. Pjesëmarrje në panaire kombetare dhe 

ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës
4760 Bashkia Shkoder               450                 550                 800                 450                 550                    -                   800   

P6.F6.O2.A4. Konceptimi, dizenjimi dhe prodhimi i nje 

stende te levizshme per pjsemarrje ne aktivitete te 

ndryshme me qellim promovimin e destinacionit.

4760 Bashkia Shkoder                  -                   350                 350                    -                      -                      -     

P6.F6.O3.A1.  Festa e Liqenit 4760 Bashkia Shkoder               300                 300                 300                 400                 300                 300                 300                 400   

P6.F6.O3.A2. Dita e turizmit 4760 Bashkia Shkoder               250                 250                 350                 350                 250                 250                 350                 350   

P6.F6.O3.A3. Hapja e sezonit turistik Velipoje 4760 Bashkia Shkoder               400                 400                 450                 450                 400                 400                 450                 450   

P6.F6.O3.A4. Feste e Thethit 4760 Bashkia Shkoder               400                 400                 500                 500                 400                 400                 500                 500   

P6.F6.O3.A5. Dita e biçikletave 4760 Bashkia Shkoder               300                 350                 350                 400                 300                 350                 350                 400   

P6:F6:O3:A6. Triathlon 4760 Bashkia Shkoder               250                 350                 350                 350                 250                 350                 350                 350   

P6:F6:O3:A7.Mbeshtetje per Panairin e Ornitologjisë 4760 Bashkia Shkoder               150                 250                 250                    -                   150                 250                 250   

P6:F6:O3:A8. Lojra Popullore Fest 4760 Bashkia Shkoder               250                 300                 300                    -                   250                 300                 300   

P6.F6.O4:A1.  Vazhdimi I aktivitetit i Zyrës së 

Informacionit Turistik në teritorin administrativ të qytetit 

Shkodër, Zyrës së Informacionit Turistik në  njësinë 

administrative Velipojë, Zyrës së Informacionit Turistik 

në  Theth. 

4760 Bashkia Shkoder                  -                      -                      -                      -     

P6.F6.O4:A2.  Termoizolim dhe blerje paisjesh per 

mobilimin e Zyrave te informacionit turistik
4760 Bashkia Shkoder               300                    -                   300                    -                      -     

P6.F6.O5:A1.Hartimi i planit te marketingut te produktit 

turistik te territorit te Bashkise Shkoder ne bashkepunim 

me Universitetin Shkodres

4760 Bashkia Shkoder               400                    -                      -                   400                    -     

P6.F6.O5:A2.Hartimi i planit te  sinjalistikes turistike te 

Bashkise Shkoder.
4760 Bashkia Shkoder               400                 400                    -                      -                      -     

P6.F6.O5:A3.Ngritja e bordit keshillimor te perhershem 

me perfaqesues te te gjithe aktoreve te interesuar ne 

zhvilimin e turizmit

4760 Bashkia Shkoder                  -                      -                      -                      -     

P6.F6.O6:A1 Trajnime me gratë sipërmarrëse që 

operojnë në clustera të ndryshme të bizneseve turistike.
4760 Bashkia Shkoder               300                 300                    -                      -                      -     

P6.F6.O6:A2Trajnime të guidave turistike që ushtrojnë 

aktivitetin në territorin e Shkodrës.
4760 Bashkia Shkoder               200                    -                   200                    -                      -     

P6.F6.O6:A3Trajnime të punonjësve që ofrojnë 

shërbime në bizneset turistike.
4760 Bashkia Shkoder               350                    -                      -                   350                    -     

P6.F6.O7:A1.Vendosja e tabelave orientuese dhe 

informuese për ecje në Theth.
4760 Bashkia Shkoder               250                 400                    -                   250                    -                   400   

P6.F6.O7.A2.Vendosja e tabelave orientuese dhe 

informuese ne Tarabosh
4760 Bashkia Shkoder               300                    -                      -                      -                   300   

P6.F6.O7.A3. Vendosja e tabelave orientuese dhe 

informuese ne Shkoder
4760 Bashkia Shkoder               350                 350                    -                      -                   350                 350                    -     

P6.F6.O7:A4.Plotesim i infrastruktures ne sherbim te 

perdoruesve te rruges se Shirokes, permiresim i 

aksesit ne plazhet publike pergjate bregut te liqenit 

permes ndertimit te shkallareve ose permiresimit te 

shtigjeve per tu ulur nga rruga ne breg.

4760 Bashkia Shkoder            1,500                    -                      -                      -                1,500   

P6.F6.O7:A5.Permiresimi i vizitueshmerise se ballkonit 

jugperendimor te kalase nepermjet pastrimit te 

vegjetacionit dhe ngritjes se nje strukture te levizshme 

(qe mund te cmontohet ne cdo moment) prej druri ose 

metalike

4760 Bashkia Shkoder               700                 700                    -                      -                      -     

P6.F6.O7:A6.Permiresim i aksesit se shpelles se 

Gajtanit nepermjet venies ne kushte sigurie te shtegut 

qe te con ne kete shpelle.

4760 Bashkia Shkoder               400                    -                   400                    -                      -     

P6.F6.O7:A7.Permiresim i aksesit se shpelles se 

Jubanit nepermjet  venies ne kushte sigurie te shtegut 

qe te con ne kete shpelle.

4760 Bashkia Shkoder               650                    -                      -                   650                    -     

P6.F6.O7.A8. Bashkëfinancim i projektit "Rigjenerimi I 

zonës së mbrojtur të liqenit të Shkodrës përmes 

forcimit të qeverisjes lokale.

4760 Bashkia Shkoder               600                    -                   600                    -                      -     

Totali Turizmi Totali Drejtoria Turizmi            2,750              3,150              2,370              3,410                    -                      -                      -                      -                1,650              2,650              2,600              2,750              1,450              1,300              1,400              2,200              5,850              7,100              6,370              8,360   

TOTALI I PROGRAMIT            3,600              4,850              4,370              5,110                    -                      -                      -                      -                3,350              7,164              8,784              7,326              7,950              1,300            21,400              2,200            14,900            13,314            34,554            14,636   

P6.F1.O1.Mbështetja për përmiresimin e 

klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet 

ngritjes së strukturave të dedikuara, 

bashkëpunimit me institucione të 

specializuara dhe aktorët e interesuar për 

hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore 

lokale.

Numri i aktiviteteve të organizuara nga 

Drejtoria e Turizmit. Numri i organizatave 

partnere të përfshira.

Katër publikime: 3 botime dhe informacion 

digjital i përditësuar në faqen web të 

Bashkisë së Shkodrës.

Numri i inisiativave të mbeshtetura.

Numri i bizneseve përfituese.

Janë organizuar 12 panaire (dy në qytet 

dhe dhjetë në Nj. Administrtive)

Një strategji dhe tre studime.
Hartimi i planeve strategjike dhe studimeve 

per zhvillimin e biznesit.

P6.F4.O1. Hartimi dhe publikimi i 

materialeve informative dhe promocionale 

per nxitjen e investimeve vendase dhe të 

huaja.

Numri i materialeve informative të 

publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik. 

P6.F3.O1. Promovimi i produkteve vendore 

dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për 

tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Politikat Vendore
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.

Hartimin e planeve dhe programeve për 

zhvillimin ekonomik lokal.

Rrjeti i zyarve te informacionit turistik dhe i 

drejtorisë së turizmit.                                                                                 

Numri zyrave të informacionit turistik 

funksionale në territorin e Bashkisë Shkodër

Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare 

për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të 

vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së 

përcaktuar në legjislacionin në fuqi.

P6.F5.O1. Nxitja dhe mbështetja e 

bashkëpunimit të biznesit vendor,nëpërmjet 

incentivave financiare, për zhvillimin dhe 

fuqizimin e tyre. 

               Pjesëmarrje në dy panaire 

ndërkombëtare dhe prodhim i një stende të 

lëvizshme. 

P
6
.F

5
.

Zhvillimin Lokal të Udhëhequr nga 

Komuniteti;

Investimet e Integruara 

Territoriale.

Synojmë që zhvillimi lokal i 

udhëhequr nga komuniteti të 

mobilizojë dhe të përfshijë 

komunitetet dhe organizatat lokale 

për të kontribuar në arritjen e 

qëllimeve të Strategjisë Europë 

2020 për rritje të zgjuar, të 

qëndrueshme dhe 

gjithëpërfshirëse, duke nxitur 

kohezionin territorial dhe duke 

arritur objektiva të caktuara 

politikash.

P
6
.F

6
.

Publikim i broshurave informative, krijimit të 

portaleve me profil ekonomik etj.

Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël 

nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si 

panaire e reklama në vende publike.

Numri i panaireve të organizuara në 

Bashkinë Shkodër.

P
6
.F

4
.

Mbështetja e një inisiative për zhvillimin e 

zonave të përmirësimit të biznesit.

120 biznese përfituese.

P
6
.F

3

Rehabilitim i një tregu (Merkato Rus).

Ndërtimi i gjashtë tregjeve (tregje të 

lëvizshme dhe stacionare).

330 vende shitjeje në dispozicion të 

tregtarëve.

Programe Objektivat Specifik Treguesi/IndikatoriFunksioneNr. i Funksioneve

Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike 

dhe i rrjetit të tregtisë;

P
6
.F

1
.

Rehabilitim i një tregu (Merkato Rus).

Ndërtimi i pesë tregjeve (tregje të 

lëvizshme).

230 vende shitjeje në dispozicion të 

tregtarëve 

Një strategji dhe katër studime.

• Rehabilitim i tregjeve.

• Ndërtim i tregjeve.

• Numër i vendeve të shitjes në dispozicion 

të tregtarëve.

Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për 

promovimin e turizmit dhe të territorit.

Pjesëmarrje në dy  panaire  

ndërkombëtare.

Numri i panaireve me fokus zhvillimin e 

turizmit të organizuara.

Numri i panaireve kombëtare dhe 

ndërkombëtare.

Gjashtë publikime: 5 botime dhe 

informacion digjital i përditësuar në faqen 

web të Bashkisë së Shkodrës.

Organizimi periodik i  i një panairi  turizm           

Organizimi I panairit të Artizanatit në Ditën 

ndërkombëtare të Artizanatit dhe Panairit 

të Ofertës Turistike.

  Web site i dedikuar për turizmin, i 

përditësuar, aplikacion për smartphone me 

informacion turistik i përditësuar. Guidë 

turistike e Bashkisë Shkodër  e përditësuar 

dhe e rikonceptuar në dy gjuhë. Tre harta 

turistike për destinacione të veçanta të 

territorit të Bashkisë, Kalendar i ngjarjeve 

kulturore i përditësuar. 

Pjesëmarrje në dy  panaire 

ndërkombëtare.

Mbështeten dy inisiativa për zhvillimin e 

zonave të përmiresimit të biznesit, me 

rreth 200 biznese.

Mbështetja e  bizneseve në skemat e 

ndryshme financiare.

Ngritja e bordit këshillimor të turizmit. Një 

plan studimor (i sinjalistikës turistike).

           Organizimi i panairit të Artizanatit 

në Ditën ndërkombëtare të Artizanatit.

Bordi këshilimor i zhvillimit të turizmit 

zhvillon aktivitetin e vet sipas një kalendari 

të caktuar takimesh.

Bordi këshilimor i zhvillimit të turizmit 

zhvillon aktivitetin e vet sipas një kalendari 

të caktuar takimesh.  

Në territorin adminstrativ të Bashkisë 

Shkodër funksionojnë tre zyra të 

informacionit turistik

Në territorin adminstrativ të Bashkisë 

Shkodër funksionojnë tre zyra të 

informacionit turistik

Një trajnim (me bizneset e shërbimeve 

turistike). Numri i  bizneseve pjesmarrëse 

15. Numri i punonjësve të trajnuar 20.

Bordi këshilimor i zhvillimit të turizmit 

zhvillon aktivitetin e vet sipas një kalendari 

të caktuar takimesh. Plani i marketingut të 

territorit.

Organizimi periodik i  i një panairi  turizm           

Organizimi I panairit të Artizanatit në Ditën 

ndërkombëtare të Artizanatit dhe Panairit 

të Ofertës Turistike.

P6.F6.O4 Forcimi institucional nëpërmjet 

ngritjes së strukturave te dedikuara për 

përmirësimin e shërbimit ndaj vizitorit.

P6.F6.O1 Promovim i territorit të Bashkisë 

nërpërmjet prodhimit dhe botimit të 

materialeve promocionale dhe informative.

P6.F6.O3 Organizimi iaktiviteteve për 

promovimin e ofertave dhe produkteve 

turistike të Bashkisë Shkodër.

P6.F6.O5 Hartim i planeve dhe studimeve të 

zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me 

struktura të interesuara dhe universitetin.

Strukturat e ngritura me grupet e interesit.                          

Numri i Planeve/studimeve  në funksion të 

zhvillimit të  turizmit.

P6.F6.O6 Ngritje e kapaciteteve të 

bizneseve që operojnë në fushën e turizmit 

me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga 

ana e tyre.

Numri  i trajnimeve tematike.  Numri i 

bizneseve që marrin pjesë,  numri i  

punonjësve të trajnuar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Numri i materialeve promocionale të 

prodhuara. Numri i platformave të 

prodhuara dhe numri i përdoruesve të tyre.

Në territorin adminstrativ të Bashkisë 

Shkodër funksionojnë tre zyra të 

informacionit turistik

P6.F6.O2 Organizim dhe pjesëmarrje në 

panaire lokale, kombëtare dhe 

ndërkombetare. 

P6.F2.O1. Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të 

shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e  

Shkodrës.

Web site i dedikuar për turizmin, i 

përditësuar, i Bashkisë Shkodër, 

Aplikacion per smarphone me 

informacion turistik,    Guidë turistike e 

Bashkisë Shkodër  e përditësuar. Hartë 

turistike, Kalendar i ngjarjeve kulturore. 

Zhvillimi i Turizmit

Janë organizuar 4 panaire (dy qytet dhe dy 

ne Nj.A.).

P6.F6.O7. 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. 

Ndërtim i një ballkoni panoramik në anën 

jugperëndimore të Kalasë Rozafa.

Një trainim (me gra në biznese turistike).  

Numri i  bisneseve pjesëmarrëse 15. 

Numri i punonjesve të trajnuar 20.

2018PROGRAMI

Shpenzime operative  Subvencione 

Organizimi i gjashtë aktiviteteve kulturore 

për promovimin e turizmit dhe të territorit.

Mbështeten dy inisiativa për zhvillimin e 

zonave të përmiresimit të biznesit, me 

rreth 200 biznese.

Mbështetja e  bisneseve në skemat e 

ndryshme financiare.

Rehabilitim i një tregu (Merkato Rus).

Ndërtimi i pesë tregjeve (tregje të 

lëvizshme dhe stacionare).

230 vende shitjeje në dispozicion të 

tregtarëve.

Pesë publikime: 4 botime dhe informacion 

digjital i përditësuar në faqen web të 

Bashkisë së Shkodrës.

Mbështeten dy inisiativa për zhvillimin e 

zonave të permiresimit të biznesit, me 

rreth 200 biznese.

Mbështetja e  bizneseve në skemat e 

ndryshme financiare.

 Totali 

Rehabilitim i një tregu (Merkato Rus).

Ndërtimi i gjashtë tregjeve (tregje të 

lëvizshme dhe stacionare).

330 vende shitjeje në dispozicion të 

tregtarëve.

Janë organizuar 12 panaire (dy në qytet 

dhe dhjetë në Nj. Administrtive)

Nje strategji dhe katër studime.

2018 2019201720202017

 Investime  

2019 2020

  Web site i dedikuar për turizmin, i 

përditësuar, aplikacion për smartphone me 

informacion turistik. Guidë turistike e 

Bashkisë Shkodër  e përditësuar dhe e 

rikonceptuar në dy gjuhë. Tre harta turistike 

për destinacione të veçanta të territorit të 

Bashkisë, Kalendar i ngjarjeve kulturore i 

përditësuar. 

Janë organizuar 12 panaire (dy në qytet 

dhe dhjetë në Nj. Administrtive)

Nje strategji dhe katër studime.

  Web site i dedikuar për turizmin i 

përditësuar. Aplikacion për smartphone me 

informacion turistik i përditësuar. Guidë 

turistike e Bashkisë Shkodër  e përditësuar 

dhe e rikonceptuar në dy gjuhë. Tre harta 

turistike për destinacione të veçanta të 

territorit të Bashkisë, Kalendar i ngjarjeve 

kulturore i përditësuar. 

Situata e synuar 2018

 PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020

2017202020192017 2018

Vendosje e të paktën 30 tabelave 

informative dhe/ose orientuese për 

objektet e interesit. Përmirësim i aksesit në 

shpellën e Jubanit.  

   Mirëmbajtje e tre shtigjeve  dhe e 

sinjalistikës përkatëse në Theth. 

Konceptimi dhe ndërtimi i infrastrukturës 

përkatëse të dy shtigjeve në malin e 

Taraboshit.  Rehabilitimi i të paktën 2 

shkallarëve dhe 2 plazheve. 

Situata e synuar 2019 Aktivitete/Projekte Situata e synuar 2020

Në territorin adminstrativ të Bashkisë 

Shkodër funksionojnë tre zyra të 

informacionit turistik

Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për 

promovimin e turizmit dhe të territorit.

Organizimi i tetë aktiviteteve kulturore për 

promovimin e turizmit dhe të territorit. 

Pjesëmarrje në dy  panaire 

ndërkombëtare.

Gjashtë publikime: 5 botime dhe 

informacion digjital i përditësuar në faqen 

web të Bashkisë së Shkodrës.

     Mirëmbajtje e 2 shtigjeve  dhe e 

sinjalistikës përkatëse në Theth. 

Përmirësim i aksesit në shpellën e Gajtanit.

Një trainim (për guidat turistike).          

Numri i  guidave të trajnuar 20.   

Organizimi i panairit të Artizanatit në Ditën 

ndërkombëtare të Artizanatit.

BASHKIA SHKODER

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë ë hapur për integrim"

Situata e vleresuar/e pritshme në fund 

te vitit 2017

2020

Numri i projekteve të aplikuara sipas 

programeve të financuara nga BE dhe 

Organizata të tjera ndërkombëtare.

Numri i projekteve 12
Numri i projekteve 14 Numri i projekteve 16 Numri i projekteve 18

Nr. Programi 2018 20192017 2020

 Transferime  
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