
PERSHKRIMI I PROJEKTIT  
Ttulli konceptit të 
zhvillimit 

Zhvillimi i turizmit mjedisor ne Lumin Buna dhe Liqenin e Shkodrës 

Vendodhja Bashkia Shkodër, Komuna Ana e Malit 

Kohëzgjatja totale e 
projekteve që do të 
financohen në kuadër të 
zhvillimit(muaj) 

12 muaj 

Shuma e kontributit të 
kërkuar nga PZHR 

99,654.13 EUR 

Objektiva e konceptit të 
zhvillimit 

Objektivat e përgjithshme: 

Zhvillimi i turizmit mjedisore përgjatë Lumit Buna dhe Liqenit të Shkodrës 

Objektivat specifike: 

1. Promovimi i zonës si destinacion turistik dhe rritja e ndërgjegjësimit të 
komunitetit për të mbrojtur mjedisin dhe biodiversitetin e Liqenit dhe 
Lumit Buna 

2. Pastrimi i bregut perëndimor të Lumit Buna dhe bregut Perëndimor të 
Liqenit të Shkodrës 

3. Rehabilitimi i infrastrukturës së plazheve të vogla përgjatë bregut 
perëndimor të Liqenit dhe zhvillimi i infrastrukturë për sported ujore 
dhe aktivitetet e notit 
 

Palët e interesuara 
1. Komuniteti local:Shkodra,Oblika,ZuesiShiroka,Zogaj 
2. Bizneset e zonëss 
3. Bashkia Shkodër dhe Komuna Ana Malit 

Rezultatet e pritshme 

1. Promovmi i territorit për të zhvilluar turizmin e qëndrueshëm dhe 
informimi dhe ndërgjegjësimi i komunitetit për mbrojtjen e mjedisit 

2. Bregu perëndimor i Liqenit dhe i Lumit Buna për të pastruar mbetjet 
urbane 

3. Përmirsimii sistemit të grumbullimit të mbetjeve në zonë 
4. Zhvillimi i turizmit të sportee të diellit&plazhit në ujërat e freskëta dhe i 

aktiviteteve t sportit të notit në Liqen 

Aktivitetet kryesore 

1. Promovimi i turizmit dhe rritja e ndërgjegjësimit për mjedisin 

1.1 Promovimi i Liqenit të Shkodrës dhe Lumit Buna si destinacion 
turistik 

1.2 Organizimi i fushatavetë ndërgjegjësimit mjedisor për të mbrojtur 
vlerat unike t Liqenit të Shkodrës dhe Lumit Buna 

2. Përmirësimi i grumbullimit të mbeturinave 

2.1Pastrimi i brigjeve të Lumit Buna nga Oblika te Ura kryesore dhe e 
bregut Perëndimor të Liqenit të Shkodrësjeve 

2.2 Përmirësimi i sistemit të grumbullimit të mbetjeve urbane 
nëpërmjet vendosjes së kontenierëvë dhe kazanave  të mbetjeve 

Në fshatra dhe në plazhet përgjatë bregut të lumit të bregut të Liqenit 

3. Rehabilitimi i plazheve dhe infrastrukturës për kalimin e kohës së lirë 

 

 

 
 


