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Rezymeja kryesore
Zhvillimi ekonomik lokal është proces me të cilin udhëheqësit lokal në kuadër të
komunës të punojnë së bashku me partnerët e tjerë të sektorit publik, sektorit privat (biznesit)
dhe joqeveritar, me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për zhvillim ekonomik, mbrojtje
më të mirë sociale dhe krijim të vendeve të reja të punës. Strategjia për zhvillim ekonomik lokal
është e bazuar dhe përgaditur me ndihmë dhe informacione nga pjesëmarrja aktive e të gjithë
palëve të interesuara të bashkësisë dhe me analiza të theksuara materiale dhe socio ekonomike. Strategjia i pasqyron kërkesat dhe problemet të cilët janë të identifikuara si të
rëndësishme dhe mundësitë të cilat mund t’i shfrytëzojmë me qëllim të përmirrësimit të
kualitetit të jetës dhe mirrëqenies. Besojë se kemi arritur që të zhvillojmë qasje logjike dhe
strategjike me qëllim që t’i përfshijmë të gjitha pyetjet të cilat janë të fokusuara në sektorët kyç
dhe prioritar.
Strategjia është e dizajnuar që të realizon ndikim afatgjatë. Njëkohësihst do të
kontribuon drejt rritjes afatgjate ekonomike duke krijuar kushte për territor më të
qëndrueshëm në të ardhmen.
Planifikimi strategjik si proces, ka për qëllim që t’i kyç të gjitha palët e intersuara
relevante dhe së bashku ta përcaktojnë vizionin për të ardhmen, t’i definon dhe t’i vendos në
strategjitë zhvillimimore; të përcakton energjinë, të identifikon dhe vendos në funksion resurset
e komunës së Tearcës dhe të vendos bazë të shëndosh e cila do të siguron që palët e
interesuara pjesëmarrëse në proces të punojnë në qëllimet e përbashkëta.
Në procesin e planifikimit strategjik për zhvillim ekonomik lokal të territorit të komunës
së Tearcës u identifikuan nevojat e tanishme dhe të ardhshme të zhvillimit socio-ekonomik dhe
në bazë të tyre u definua vizioni, vlerat, qëllimet dhe strategjitë të cilat duhet të japin rezultatet
e tyre në plotësimin e nevojave të tyre. Strategjia në kuadër të saj përmban vizionin e definuar
për zhvillimin e principeve të përcaktuara për implementimin e strategjisë, qëllimeve
strategjike, rezultateve, prioriteteve dhe masave për arritjen e vizionit të përvaktuar nëpërmjet
të misionit të tyre. Plani strategjik është i sublimuar dhe sistemuar në mënyrë që të përpunon
qëllimet strategjike si dhe lidhjeve dhe korelacionit, nëpërmjet së cilës i paraqet hapat që duhet
të ndërmeren në procesin e arritjes së vizionit të saj. Qëllimet strategjike në vete përmbajnë
prioritetet të cilat janë përgjigje ndaj sfidave në procesin e zhvillimi të komunës së Tearcës në
periudhës 2018 – 2022.
Ndjekja dhe realizimi i masave të përmbajtura nga ana e strukturave udhëheqëse si dhe
përkrahja përkatëse financiare nëpërmjet misionit të tyre që siguron arritjen e vizionit dhe
besimit, transparencës, efikasitetit, dhënies llogari të komunës së Tearcës për zhvillim të
mjedisit rural në të cilën ka edhe kompetenca.

Përgjegjësitë e komunave për ZhEL
Ligji i ri i Vetëqeverisjes Lokale (nr. 05/05, neni 22 pika 3) i njësive për vetëqeverisje Lokale i’u jep
përgjegjësi më të mëdha edhe në sferën e zhvillimit ekonomik lokal – ZhEL. Përvec të tjerave, si
përgjegjësi e komunës do të jenë: „Zhvillimi ekonomik lokal – planifikimi i zhvillimit ekonomik lokal,
caktimi i prioriteteve zhvillimore dhe strukturore; udhëheqje me politikën lokale ekonomike; përkrahje
të zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe të afarizmit në nivel lokal, dhe në këtë kontekst,
pjesëmarrje në vendosjen dhe zhvillimin e rrjetës lokale të institucioneve dhe agjensioneve si dhe
promovimin e partneritetit”.
Proceset integruese të R. së Maqedonisë për kyçjen në BE krijojnë përgjegjësi shtesë për ndjekjen e
modeleve për krijiminin dhe realizimin e ZhEL. Për të punësuarit e komunës kjo është një përgjegjësi e
madhe mirepo është edhe kënaqësi të fillohet me procesin e zhvillimit ekonomik nga niveli lokal.
Aktivitetet janë të orientuara rreth përforcimit të kapaciteteve të vetëqeverisjes lokale për ZhEL,
shoqërimi i përfaqësuesve të sektorit publik, privat dhe të OJQ-ve me qëllim që të zhvillohen
partneritetet, të definohen prioritetet dhe mundësitë në formë të strategjive dhe programeve për ZhEL.

HYRJE
Nevoja për intesifikim e përpjekjeve për rritjen e zhvillimit ekonomik dhe qëndrushmërisë
ekonomike të komunës, si pjesë e bashkësisë së komunës së Tearcës, e cila na jep mundësinë
që të orvatemi për të përmirrësuar situatën ekonomike.
Profili i komunës siguron informacione dhe pasqyron karakteristikat socio - ekonomike,
resurseve natyrore dhe përllogaritjen reale të situatës si dhe paraqet bazë të mirë për zhvillim
ekonomik lokal të komunës së Tearcës.
Pas historiatit të shkurt dhe përshkrimit të vendndodhjes gjeografike, resurseve natyrore dhe
specifikave të komunës në këtë strategji, sigurohen gjithashtu edhe informacione dhe analiza
për demografinë, karakteristikat dhe distribuimi, strukturës arsimore dhe përshkrimi i
sektorëve ekonomik të komunës. Në tekstin e mëtutjeshëm si karakteristika kryesore të
parashikuara me specifikat e elementeve të infrastrukturës ekzistuese në rrethana biznesore.
Pas kësaj strategjia, gjithashtu është e orientuar edhe kah fushat tjera të shoqërisë, siç janë :
bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale – BNJVL, komuna e Tearcës, Politika sociale,
Shëndetësia, Kultura, Sporti, Mediumet, Efikasiteti energjetik etj.
Profili ekonomik, i definuar dhe paraqitur në mënyrën dhe kontekstin e lartshënuar të definuar
si bazë mbi të cilën ndërtohen vizioni, qëllimet strategjike- rezultatet dhe qëllimet konkrete, si
dhe programet dhe projektet. Duke u bazuar në situatën momentale, e cila është e paraqitur në
profilin e komunës së Tearcës, nga kjo mund të përfundohet se ajo është pika fillestare për
zhvillimin e ardhshëm lokal, e cila duhet që të arrihet dhe të jetë i definuar. Procesi i planifikimit

strategjik, në të cilin qëllimi i strategjisë për zhvillim ekonomik lokal zhvillohet në përputhje me
këtë model :
Vizioni për situatën e dëshiruar ekonomike në të ardhmen :
-

Rezultati për zhvillimin e qëllimeve specifike;
Qëlimet specfike për zhvillimin e masave prioritare;
Programet për realizimin e projekteve,
Projektet për përmirësimin e gjendjes ekonomike.
Vizioni, përcakton si dhe çfarë dëshirojmë të jetë komuna e Tearcës në viitn 2022, të
definuar si :
Komuna e Tearcës deri në vitin 2022, me prodhime konkurruese rurale, turizëm të
zhvilluar malor, vlerave tradicionale dhe multikulturore dhe ngritje të raporteve të
partneritetit me investitorët, do të jetë vend atraktiv dhe i zhvilluar ekonomikisht”

1.1

KARAKTERISTIKAT THEMELORE TË KOMUNËS SË TEARCËS
1.1. 1 Territori dhe vendndodhja

Komuna e Tearcës ndodhet në pjesën veriperendimore të Republikës së Maqedonisë.

fig.1 – Komuna e Tearcës

Në përbërje të komunës së Tearcës ndodhen 13 vendbanime, katër vendbanime janë
kodrinoro-malore, ndërsa vendbanimet tjera ndodhen në luginën e territorit të komunës
së Tearcës.

fig.2 Vendbanimet e komunës së Tearcës
Vendbanimet që ndodhen në territorin e komunës së Tearcës janë fshatrat: Sllatinë, Tearcë,
Përshefcë, Gllogjë, Nepreshten, Leshkë, Dobrosht, Odër, Nerasht, Breznë, Varvarë, Jelloshnik
dhe Përc.

Komuna e Tearcës si komunë ekzistonte deri në vitin 1965 por që nga viti 1966 sipas Ligjit
për organizim territorial i’u bashkua komunës së Tetovës. Komuna e Tearcës është e
themeluar sërish që nga viti 1996, sipas ligjit për organizim territorial. Ajo ndodhet në
pjesën veriperendimore të R.M. e cila përfshin një sipërfaqje prej 136.55 km2 në të cilën
jetojnë 22.454 banorë sipas regjistrimit të vitit 2002, ndërsa sipas metodologjisë së ESHS,
numri i banorëve në vitin 2018 është 23.012. Sipas numrit të banorëve dhe sipërfaqes që
përfshin komuna e Tearcës njihet si një ndër komunat me madhësi të mesme në
Republikën e Maqedonisë.

1.2

KARAKTERISTIKAT GJEOGRAFIKE
1.2.1

Reliefi

Fushëgropa e Pollogut, është krijuar si pasojë e lëvizjeve të mëdha tektonike pas
tërheqjes së Liqenit të dikurshëm të Pollogut që ekzistonte (kah fundi i Neogjenit) si
pasojë e lëvizjeve të mëdha tektonike, gjatë zhvillimeve terciare dhe kuaternare të
grykës së Dervenit nëpërmjet lumit Vardar deri në detin Egje. Gjatë kësaj faze
gjeologjike është formuar reliefi në pjesën e Ballkanit, poashtu edhe reliefi themelor në
fushëgropën e Pollogut.
Reliefi është me karakter kodrinoro -malor, dhe të njejtin e përbëjnë malet : Mali i Thatë
me lartësi mbidetare ( 1.853 m), dhe Mali Sharrr me lartësi mbidetare (2.748 m).
Pjesët malore në perëndim kanë një vegjetacion të bujshëm dhe maleve u japin një
pejsazh të theksuar pyjorë, përderisa pjesa lindore e maleve janë të zhveshura dhe të
shkreta (Mali i thatë), përshkak të përbërjes gëlqerore.
Fushëgropa e Pollogut gjendet në lartësi mbidetare 300-600 m dhe karakterizohet me
relief të fushëgropës. Në pjesën e poshtëme të fushëgropës gjenden fushat e pasura të
Pollogut , me një lartësi mbidetare prej 400-461 m.
Në pjesë të ndryshme të fushave lartësitë varijojnë vga vendndodja e tyre ne
fushëgropë.
Reliefi I tokës në komunë e Tearcë ka llojllojshmëri dhe formë të ndryshme. Ajo
karakterizohet me majat e larta të Malit Sharr të cilët përfshijnë pjesën më të madhe
nga teritroi i komunës, si dhe pjesën e rafshtë të fushgropës së Pollogut. Maja më e lartë
e Malit Sharr është maja Çaushica me lartësi mbidetare 2 640 m. Në viset e larta malore
ndodhen burime të shumta të projeve dhe lumenjëve,të cilat në drejtimin nga
veriperëndim-juglindje përgjatë maleve kanë grryer lugina të thella të shtrateve të
lumenjëve deri në pjesën e poshtme të luginave. Me kalimin e tyre në luginë të gjithë
lumenjtë rrjedhin në lumin Vardar në teritorin e komunës së Jegunovcës. Nga një numër
i shumtë i pjesëve të mëdha dhe të vogla janë me fosile dhe të thata.
Lugina e Pollogut është formuar nga tërheqja e lumit të atëhershëm të Pollogut ( nga
fundi i neogjenit ), duke formuat tarasa grryese në dy-tri nivele të ndryshme , kurse më
e larta ndodhet në lartësi mbidetare 980 m.
Përbërja gjeologjike në shpatet e Malit Sharr ndryshon nga pjesët rrafshinore. Në të
dyja pjesët në mënyrë sekundare paraqiten minerale që dallohen nga masa kryesore e
përbërjes gjeologjike. Shpatet e Malit Sharr, në masë më të madhe janë të krijuara nga
shkëmbinjtë argjilor, jo të qëndrueshëm dhe të ekspozuara ndaj erozionit. Në rrëzë të
Malit Sharr gjenden fshatrat Leshkë, Sllatinë dhe Tearcë të cilat janë të pasura me sasi të
gëlqeres dytësore të dopozituar nga ujërat minerale.

Sipërfaqja e fushgropës përbëhet prej shtresave të trasha divuliale dhe aluviale që e
mbulojnë sipërfaqen e fortë. Materiali aluvial është sjell prej liqeneve malore i cili është
i përshtatshëm për pemëtari. Pjesa diluviale (e akullt) përbëhet prej gurëve të mëdhenj
që gjenden të shtresuara në shtresat më të thella dhe janë të mbuluara me rërë.
Përbërja e tokës në komunën e Tearcës në të kaluarën disa herë ka qenë lëndë e
analizave të herëpashershme. Janë vërtetuar shtresa të oniksit të mermertë në fshatin
Leshkë, i cili është i eksploatuar dhe me siguri është harxhuar. Në shumë vende gjenden
edhe shtresa të glinës së kaolinës (betonit). Analizat janë kryer edhe në komunën e
Tearcës ku paraqiten shtresa të xehes së pirit dhe limonit.
Analizat më të thella rreth përbërjes së tokës në të ardhmen do të tregojnë se a thua
vallë kjo komunë disponon me potenciale të xeheve për eksploatim.

1.2.2 KLIMA

Rajoni i Pollogut ka klime të mesme – kontinentale ditë me shumë diell gjatë gjithë vitit.
Vera është e nxehtë dhe pjesërisht me lagështi ndërsa dimri është i ftohtë dhe me borë,
pranvera dhe vjeshta karakterizohen me rreshje të shiut. Ngaqë lugina e Pollogut është
e rrethuar me male në të ndodhin lëvizje të masave të ngrohta dhe të ftohta të ajrit që
ndodhin gjat procesit dhe anasjelltas.
Temperatura mesatare e rajonit të Pollogut sillet reth 11 º С. Gjatë vitit temperaturat
në këtë rajon ndryshojnë nga -20 º С deri më + 38 º С. Temperaturat më të larta gjatë
vitit janë në muajin korrik dhe gusht , përderisa temperaturat me të ftohta janë në
muajt janarë dhe shkurt.
Shpejtësia e erës sillet reth 16 m/sek, ndërsa shpejtësia maksimale është 26,5 m/sek.
Mjegullat në Pollog paraqiten gjatë dimirit në muajt janar dhe shkurt , kurse shumë
rrallë paraqiten në periudhë e ngroht të vitit. Në dimër trashësia e bores që mbulon
zonat malore arrin 50cm , ndërsa në viset më të larta arrin deri në 1 m.
Komuna e Tearcës është në ndikimin e klimës kontinentale dhe mediterane dhe
modifikimeve të tyre.Në vendet e ulta vera është e nxehtë dhe e thatë ,ndërsa dimri i
ftoht dhe i lagësht dhe me temperature ekstreme .Ndërsa lugina është relativisht me
diell.
Kjo klimë ofron mundësi të mëdha për sport dhe rekreacion në natyrë, si në verë ashtu
edhe në sezonin e dimrit.
Rreshje të shumta të shiut ka më shumë gjatë stinës së pranverës dhe vjeshtës dhe atë
relativisht 750 mm. Shpejtësia e erës në vit sillet reth 16 m/sek, ndërsa shpejtësia
maksimale është 26,5 m/sek. Më shpesh era frynë nga veriu dhe veriperëndimi.

1.2.3 KARAKTERISTIKAT HIDROGRAFIKE
Territori i komunës së Tearcës është shumë i pasur me rrjedha të përhershme të ujit të
cilat kalojnë nëpër përroje dhe lumenj të pasur me ujë gjatë gjithë vitit. Gjatë kohërave
me shi dhe shkrirrjes së borës në viset malore nga shpatiet më të larta kemi prurje më
të mëdha të ujërave. Hidrografia në luginën e Pollogut është specifike nga numri i
rrjedhave të ujit dhe pasurisë me ujra.
Rrjeti hidrografik në komunë e Tearcës është i zhvilluar falë burimeve të pasura të Malit
Sharr.
Në atarin e komunës së Tearcës kalojnë 5 lumenjë dhe disa përroje që rrjedhin nga Mali
Sharr. Këto lumenj kalojnë nëpër këto fshatra: Nepreshten (lumi i Nepreshtenit), Sllatinë
(lumi i Sllatinës), Tearcë (lumi Bistrica), Dobrosht (lumi Gabrovnica) dhe Odri (lumi i
Odrit ) dhe të gjithë këta lumenj derdhen në lumin Vardar .
Një ndër lumenjt më të mëdhenj është lumi i Bistricës me gjatësi prej 19,2 km.
Gjatë verës sasia e ujrave në këto lumenj reduktohet në mëyrë drastike, në pjesën e
poshtme të rrjedhës së lumenjëve shtratet e tyre shpesh edhe thahen.
Në viset më të larta të Malit Sharr gjenden disa liqene atraktive edhe atë Liqeni i
Dobroshtit të Poshtëm në latësi mbidetare 1 890 metra, Liqeni I Dobroshtit të Epërm me
lartësi mbidetare 2 362 metra, Liqeni i Breznës. Këto tre liqene të bukur të quajtur “Sytë
e Sharrrit” duhet të paraqesin pikë të rëndësishme në të gjitha planet e ardhshme
zhvilluese në sferën e turizmit.
Potenciali ujor i Malit Sharrr në masë të konsiderueshme është i kaptuar nëpër
rezervuare dhe distribuohet nëpër rrjetin e ujësjellsit si ujë për pije për të gjitha
vendbanimet. Pjesën e ngelur të ujit popullata e shfrytëzon për ujitjen e sipërfaqeve
bujqësore.
Në pjesën e epërme të lumenjëve ka kushte shumë të mira për kultivimin e peshqve e
veçanërisht troftës.
Vlen të theksohet se në afërsi të fshatrave Nepreshten, Leshkë, Sllatinë dhe Tearcë ka
shumë burime të ujit mineral me kapacitet të ndryshëm. Madje në Sllatinë dhe Leshkë
ka tre lloje të tilla. Uji nga njëri burim distribuohet nëpër fshat dhe nëpërmjet çezmës
publike arrin deri tek qytetarët.

1.2.4 VEGJETACIONI

Karakteristikat e lloj-llojshme klimatike nga klima e lehtë kontinentale deri te ajo e
theksuar malore si dhe shpërndarrjes së terrenit në hapsirë, kushtëzoi një brez të
larmishëm bimorë. Megjithatë shfrytëzimi jo racional i pyjeve, rigjenerimi i paplanifikuar
i rripit të gjelbërt dhe mosmarrja e aktiviteteve të domosdoshëm biologjik për
pyllëzimin e hapësirave të zhveshura, gjithashtu kanë lënë shenja të tyre mbi
vegjetacionin .
Brezi më i lartë i pyjeve përbëhet prej dushkut, ahut dhe dëllinjës. Rajoni me dushk
përbëhet nga brezi I shkurreve dhe gërrmushkave . Flora në rrethinë përbëhet nga pyje
të pasura me ah ndërsa në sipërfaqet e hapura pyjore janë të pasura me një numër të
madh të bimëve mjeksore (kantarion, gentian, trumzë, çaj mali, bar tamith (Achillea
millefolium) , si dhe fruta mali (si kerpudha, kaça, thana, dredhëza mali, borovnica ).
Mali Sharrr është i pasur me 1500 lloje të florës, ndër më të njohura janë: Çaj mali
(siderites scardica), pisha (linus peuce), karanfili (dianthus scardicus), zambaku (ilium
albanicum) etj.

1.2.5 FAUNA

Në rajonin e Pollogut fauna është autoktone dhe relativisht endemike. Në mesin e
shumëllojshmërisë së shpendëve që gjenden në listën e rrallshmërisë natyrore janë:
shqiponja e artë (aquilla chrisaetos), shqiponja e bardhë e Sharrrit (falkoperegrinus),
bufi (bubo bubo), sokoli i përhimt (falkoperegrinus) dhe thëllëzat etj., kurse prej
gjitarëve ariu (ursus archos),risi (lynx lynx), deri i egër (sus strota), dhia e egër
(rupicarpa rupicarpa), ujku (canis lupus), lepuri i egër (lepus europeus), dhelpra (vulpes
vulpes) etj. Brend i njohur në këtë rajon është “Qen i Sharrrit “, Lopa autoktone –
Busha, Dhia shtëpiake e Sharrit etj.

1.2.6 PYJET
Ekosistemi pyjorë mbulon një pjesë të konsiderueshme të territorit të komunës dhe në të
dominojnë pyjet me drunjë gjethrënëse (dushku, shkoza e zezë, shkoza e bardhë, gështenja dhe
ahu), gjithashtu edhe pyjet me drunjë gjethëmbajtëse (pisha të zeza dhe pisha skoceze ) si dhe
pyje të përziera (pisha dhe bredha).

1.3 DEMOGRAFIA
1.3.1 Popullsia
Sipas regjistrimit të vitit 2002 komuna e Tearcës numëron 22,454 banorë, ndërsa sipas
vlerësimit të Entit Shtetëror Statistikor numri i banorëve në vitin 2014 , numëron 22,833 banor
ndërsa sipas Entit Shtetëror Statistikor për numrin e banorëve për vitin 2018 vlerson se
numëron rreth 23.012 banorë. Ndër vendbanimet më të mëdha në komunën e Tearcës është
fshati Sllatinë i cili sipas regjistrimit të populates në vitin 2002 numëronte 4.112 banorë, sipas
prognozave për momentin në vitin 2018 duhet të ketë 4.500 banorë.
Dendësia e popullatës në teritorin e komunës në vitin 2018 mesatarisht është 168.521 banorë
në km2.
Komuna

Tearcë

Numri i
banorve
-viti
2018 (3)

Sipërfaqja
në km2

dendësia
e
popullatës
në vitin
2002

dendësia
e
popullatës
në vitin
2014

dendësia
e
popullatës
në vitin
2018

vendbanimet

22.454 22.833 23.012

136.55

164.44

167.21

168.52

13

Numri i
banorve
ne vitin
2002

Numri i
banorve
-viti
2014 (2)

Tabela 1: Numri I populates dhe sipërfaqjq e komunës në km21

Struktura e moshës së popullsisë tregon një potencial të mire të punës për shkak se mosha
mesatare e punës është 42 vjet dhe indeksi i pensionistëve plakjes 10%.

Tearcë
Gjithsej
Gjithsej
0
1-4
5-9
10-14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
1

Bura

gra

22890

11743

11147

234
942
969
1192
1589
2144
2268
1956

128
482
508
650
837
1139
1191
986

106
460
461
542
752
1005
1077
970

˝Vlersimet e populatës më 30.06.2014 dhe 13.12.2014 sipas gjinisë dhe moshës ,në komuna dhe rajonet
statistikore (HTEC 3 – viti 2007) në gjuhën maqedone ˝ .Shkup : Enti Shtetëror Statistikor I Maqedonisë qershor
2015,faqe 53-61.

35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 -59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 dhe më shumë

1684
1631
1897
1855
1450
920
705
575
488
266

907
828
920
950
719
450
351
281
248
120

777
803
977
905
731
470
354
294
240
146

114

48

66

Moshë e panjohur

11

0

11

Tabela 2: Popullsia në zonat rurale sispas strukturës së moshës

Nga të dhënat statistikore sjellim këtë konkluzion:
1. Sipas kategorizimit të zonave rurale dhe vendbanimeve në RM dhe metodologjisë të OECD1
Komuna dhe teritori i saj është rural . Numri mesatar i banorëve për kilometër katrorë në
gjithë teritorin sillet rreth 136.55 banorë.
2. Sipas të dhënave statistikore në teritorin e komunës ka një përqindje të lartë të popullatës për
punë. Megjithatë për të patur një pasqyrë reale këto të dhëna duhet të shihen në kontekst të të
dhënave për migrimin të cilat gjithashtu janë të larta. Kjo do të thotë se të dhënat mund të jenë
jo të sakta. Popullsia e aftë për punë mund të jetë në përqindje më të vogël ose më të madhe
sepse një pjesë e madhe e grave nuk paraqiten në agjencionin për punësim.
Për momentin në Maqedoni nuk mbahet evidencë e saktë e personave të zhvendosur
përkohësisht , turistëve dhe personave të zhvendosur përgjithmonë.

1.3.2 Struktura etnike e popullsisë
Territori i komunës është rajon multietnik dhe multikulturor. Nga analizat statistikore të bëra popullsia
e përkatësisë etnike shqiptare mbizotëron në komunën e Tearcës. Sipas regjistrimit të fundit dhe
përllogaritjeve të popullsisë dhe familjeve na ESHTS në vitin 2018 në komunën e Tearcës duhet të ketë
23.012 banorë të nacionaliteteve të ndryshme, edhe ate :

Shqiptarë
Maqedon
Turq
Rom
Sërb
Të tjerë
Gjithsej
Burimi : Enti Shtetrorë Statistikorë

19.365
2.798
525
55
7
170
23.012

84,49
12,21
2,29
0,24
0,03
0,74
100

1.3.3 Migrimi I popullsisë
Edhe pse të dhënat për migrimin e popullatës që janë në dispozicion nga Enti Shtetëror për Statistikor
nga analizat nuk mund të nxjerim një përfundim për arsyet e migrimit sidomos për migrimet,
përkatësisht emigrantët që kanë migruar jasht vendit. Duke marrë parasysh gjendjen e përgjithshme të
vështirë ekonomike globale , supozimet çojnë në mendimin se ky trend është shkaktuar pikërisht nga
gjendja ekonomike , papunësia dhe kushtet e jetesës.
Tabela e ardhëshme i tregon trendet e migracionit në këtë komunë, për periudhë prej vitit 2010 deri
2014 sipas publikimit të Enti Shtetëror statistikor “ Migracioni 2014”.
Gjithsej numri I të ardhurve dhe të zhendosurve në Republikën e Maqedonisë në periudhë prej 2010
deri 2014
Të ardhur
të
të
Të ardhur
nga një
zhvendosur
Qytetarë të
zhvendosur
Gjithsej të
nga
vend
Gjithsej të
nga një vend zhvendosurо
prej
ardhur
komuna
tjetër në
zhvendosur
tjetër në
nga RM në
komunave
tjera
komunë
komunë të
shtet tjera
tjera
të njejtë
njejtë
72
57
15
88
42
15
31

Tabela 3: Pasqyrë e tendencave të migracionit në komunë

Në vitet e fundit trendi i emigracionit është në rritje e sipër kryesisht largimi i të rinjëve për të punuar
në vendet perëndimore. Për fat të keq trendi i largimit të popullatës për të punuar është evident dhe
ende vazhdon sepse vendet perëndimore të Evropës ofrojnë kushte më të mira për punë dhe paga me
të mira.

2.1 EKONOMIA NË TERRITORIN E KOMUNËS SË TEARCËS
2.2 Karakteristikat ekonomike në territorin e komunës së Tearcës

Rajoni për planifikim i Pollogut ku është vendosur edhe territori i komunës shënon pjesëmarrje më të
vogël në prodhimin e brendshëm bruto të Republikës së Maqedonisë me 6,8 % nga totali i BDP1.
Emigrimi, humbja e fuqisë punëtore të kualifikuar, ngecja e transformimit strukturor dhe të hyrave të
vogla nga investime direkte të huaja të cilët e ngadalsuan transformimin e nevojshëm strukturor për
rritjen e punësimit në këtë rajon. Si rezultat i kësaj është shkalla e lartë e papunësisë, gjendje e ndjekur
me shkallë të lartë të aktiviteteve ekonomike informale.
Sipas të dhënave zyrtare ekonomia informale e vendit është në intervalin 20% deri 40% nga bruto –
prodhimi vendor. Analizat dhe hulumtimet në terren tregojnë përhapje të madhe të ekonomisë
informale, ku veçanërisht janë të përfshirë të rinjtë dhe gra .
Sektorë të rëndësishëm ekonomik në komunën e Tearcës janë prodhimi i materialeve ndërtimore ,
përpunimi dhe prodhimi i produkteve finale nga druri , industria ushqimore , përpunimi i plastikës ,
përpunimi i aluminit dhe prodhimi i produkteve të tekstilit . Në anën tjetër ky rajon ka në dispozicion
tokë punuese në përqindje të vogël me (25%) ,përderisa pjesa e ngelur e saj shfrytëzohet si kullota
(75%).Nga kulturat bujqësore në kët vend janë të njohur patatja ,misri dhe gruri.
Me qëllim që këto inciativa të rriten në mikrobiznese të suksesshme , nevojitet qasje e përshtatur nga
rajone për planifikim dhe zonat e ndryshme si dhe qasja e përshtatur për sipërmarsit e rinj dhe gratë.
Qasja e përshtatur përfshin zhvillimin individual të çdo inicviativ ekonomike dhe perceptimin e biznesit
nga aspekti i rritjes dhe zhvillimit të tij në 3-5 vitet e ardhshme. Lloji i mbështetjes varet nga
sektorët/veprimtaria edhe pse kryesisht i referohet hartimit dhe zhvillimit të prodhimeve, përkrahjes
dhe qasjes në treg , marketingut dhe shitjes si dhe mbështetjen e duhur për ndërlidhjen e industrisë
ekzistuese në nivel rajonal dhe kombëtar.
Fuqia ekonomike përparsit konkurruese dhe hapja e vendeve të reja të punës në komunën e Tearcës
mundësojnë përmirësimin e kushteve ekonomike dhe rritjen e zhvillimit ekonomik në nivel lokal si dhe
në të njejtën kohë mundësojnë përmirësimin e kushteve të jetesës së banorëve që jetojnë aty.
Strategjia për zhvillim ekonomik lokal është punuar dhe ka për qëllim ruajtjen traditat , karkteristikat
natyrore , trashigimin kulturore dhe historike , konceptin e zhvillimit ekonomik lokal si të veçant nga të
tjerët.
Karakteristikat natyrore siç është pozita gjeografike , resurset natyrore klima dhe sipërrmarjet e bëjnë
shumë të veçant zhvillimin ekonomik lokal.

2.2.1 BPV (GDP) në komunën e Tearcës
Nga vlersimet e buxheteve të komunës së Tearcës, norma e ritjes së bruto prodhimit vendor (BPV),edhe
atë:
2012

2013

2014

2015

2016

Të hyra /banorë

6,250

6,418

6,370

7,096

7,023

Shpenzime/ banorë

6,136

6,362

6,333

7,094

7,005

Tabela : bruto prodhimi vendor për kokë banori ,shprehur në denar,burimi llogaria përfundimtare
7,200
7,000
6,800
6,600
6,400
6,200
6,000
5,800
5,600
2012

2013
Të hyra /banorë

2014

2015

2016

Shpenzime/ banorë

Të gjitha rajonet tjera kanë bruto prodhim vendor nën mesataren e Republikës së Maqedonisë.
Bruto prodhim më të vogël vendor për kokë banori, në krahasim me mesataren kombëtare,
rajoni i Pollogut me një indeks prej 47.4,ndër të cilat është edhe komuna e Tearcës.

2.2.2 Normat e aktiviteteve të popullsisë
Sipas Entit Shtetëror Statistikor, normat e papunsisë dhe punësimit të popullsisë në nivel rajonal,
tregojnë luhajtje (dallime) në lidhje me nivelin e përgjithshëm të normave në Republikën e Maqedonisë.
Papunësia në Maqedoni në dekadat e fundit vazhdimisht është me normë mbi 30.7%, ndërsa në
komunën e Tearcës kjon normë sillet diku reth 37%, në bazë të dhënave statistikore të vitit 2014.
Natyrisht, përshkak të ndryshimeve të tranzicionit në shoqëri pjesa më e madhe e tyre janë ekonomi
informale e cila është përfaqësuar në masë të madhe në rajon. Një shembull të këtillë kemi në sektorin
e bujqësisë ku pjesa më e madhe e popullsisë rurale fiton të ardhura (Shumica e fermerëve janë të
regjistruar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, si fermerët individual ose
ekonomi bujqësore.) Masat e ndërrmarra për regjistrimin e tyre duhet të sjellin një ulje të papunësisë
reale në rajon.

Rajnoni I pollogut
2012

Popullata e aftë për punë (njerëz)

Rajnoni I
pollogut
2013

Rajnoni I
pollogut
2014

255891

257419

Norma e aktiviteteve

44.5

46.6

Norma e punësisë

29.3

31

Norma e papunësisë

34.2

33.6

258413
46.1
32
30.7*

Tabela 7
• Shënim (përqindja e papunësisë është më e lartë, për shkak se në një përqindje shumë të vogël të
femrave shqiptarët nuk janë të regjistruar).
Shkalla e papunësisë, sipas gjinisë, është paraqitur në tabelën e mëposhtme, me të dhëna për vitin
2012, 2013 dhe 2014.
Vërejtje : Të dhënat janë marrë nga publikimi i Entit Shtetëror të Statistikës, duke iu referuar rajonit të
Pollogut, por vetëm në pjesën rurale rurale.

2012
31.6
47.1
35

Meshkuj
Femra
GJITHSEJ

2013

2014
25.6
43.5
29.5

28.7
44.5
32.5

Tabela 8: Shkalla e papunësisë

2.3 Përmbledhje e aktiviteteve dhe bizneseve në komunë
Zhvillimi i sektorit privat në këtë zonë mund të analizohet sipas madhësisë dhe fuqisë ekonomike të
ndërmarrjeve të cilat gjenden në këtë territor. Sipas Entit shtetëror për statistikë, ndërmarrjet mikro
janë më të zakonshme. Ndërmarrjet që karakterizhen si të vogla janë në vend të dytë të përfaqësuara
në komunën e Tearcës. Nga kjo gjendje vijmë në përfundim se në këtë rajon kemi ekonomi me zhvillim
të dobët. Tabela jep një pasqyrë për numrin dhe madhësinë e subjekteve ekonomike në komunën e
Tearcës.
Subjektet ekonomike aktive sipas madhësisë
2017
Tearcë

Gjithsej

mikro

të vogla

292

237

53

të mesme
2

Tabela 9: Subjektet aktive të biznesit, gjendja 31.12.2017 , departamenti pë tatim dhe taksa komunate Komuna e Tearcës

Në përgatitjen e këtij dokumenti, grupi i punës u përpoq që të hartojë kompanitë që janë aktive në këtë
komunë. Tabela e mëposhtme liston ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit.
Tabela 10: Përmbledhje e subjekteve të biznesit në komunë sipas sektorëve
Tearcë

/ Viti

Gjithsej
A Bujqësi, pylltari dhe peshkatari
B Xehtari dhe nxerrje e gurrëve
V Industria e përpunimit
D Furnizimi me ujë; largimi i ujrave; menaxhim
me mbeturina; sanimi i mjedisit
GJ Ndërtimtaria
Е Tregtia në tregti me shumicë dhe pakicë;
përmirrësimi i automjeteve dhe motoçikleta
ZH Transport dhe deponimi
Z Objekti për vendosje dhe veprimtari për
servisim të ushqimit
X Informacione dhe komunikime
К Veprimtari profesionale, shkencore dhe
teknike
Ll Vepmtari administrative dhe ndihmëse
L Qeverisja publike dhe mbrojtje; sigurimi i
detyrueshëm social
М Arsimi
N Veprimtari të shëndetsisë dhe mbrojtjes sociale
NJ Rekreacion, zbavitje dhe art
О Veprimtari tjera shërbyese
Burimi:

2013

2014

2015

2016

2017

290
14
1
42

292
13
1
47

311
16
1
54

352
19
1
61

384
21
1
70

1
38

1
36

2
42

2
55

2
64

106
16

109
13

107
16

112
17

115
17

29
-

29
-

34
-

39
1

37
3

6
1

6
1

4
1

5
2

7
4

1
5
19
1
10

1
5
21
1
8

1
5
20
2
6

1
5
19
3
10

1
5
20
5
12

Enti Shtetëror për Statistikë

Paga mesatare në rajonin e Pollogut

Rajoni verilndor është një ndër rajonet ku popullata ka pagë mesatare vjetor më të ulët. Në tre vitet e
fundit niveli mesatar bruto dhe neto paga në rajonin e Pollogut është vazhdimisht në rënie. Vlera e
pagës mesatare është si rezultati i punësimit të madh të popullatës në sektorin publik. Pagat e paguara
në sektorin privat brenda mikro rajonit janë shumë të vogla. Tabela 11 jep një pasqyrë tabelore e
trendeve në nivelin e pagës mesatare vjetore të Rajonit e Pollogut.

2012

2013

2014

Paga mesatare bruto e paguar ,në denarë

29383

29 805

29 952

А

Bujqësia , pylltaria dhe peshkimi

30 490

22740

30433

B

Miniera dhe gurore

-

-

:

C
D

Industri prodhuese
Energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të
kondicionuar
Furnizimi me ujë; menaxhimi me ujra të zeza
,menaxhimi me aktivitete për ambientin dhe
mjedisin jetsor

19 149
:

21 026
:

21 044
:

26 450

:

24 296

Ë

Ndërtimtari

21 547

20 550

21 476

F

Trgtia me shumicë dhe pakic;riparimi I mjeteve
motorike dhe motocikletave
Transporti dhe depo

21 622

22 469

20 982

25 884

25 857

25 888

GJ

Objekte për akomodim dhe aktivitete shërbyese
me ushqime

23 548

23 989

24 390

H

Informimi dhe komunikimi

29 923

30 183

29 064

I

Aktivitete financiare she aktivitete për sigurim

44 575

45 068

45 194

J
К

Aktivitete në lidhje me pasurit e paluajtshme
Aktivitete profesionale,shkencore, teknike

:
33 946

:
31 691

:
26 267

L

Aktivitete administartive ndihmëse shërbyese

19 112

18 858

49 831

LL

Administrata publike dhe mbrojtja ,sigurime
socilae të detyrueshme

34 588

34 334

33 643

М

Arsimi

33 955

34 115

34 546

N

Aktivitete të mbrojtjes dhe sigurimit shëndetsor

30 003

30 489

31 520

NJ

Art,argëtim dhe rekreacion

25 180

35 119

25 691

О

Aktivitete tjera shërbyese

:

:

18 227

Paga mesatare bruto e paguar ,në denarë

E

G

Tabela 11: Paga mesatare bruto në denarë

Biznes ambiente
Bankat dhe institucionit financiare
Banka ,ekspoziturat e tyre ose filijalet, kursimore ose fondacione tjera në teritorin e e komunës
së Tearcës nuk egzistojnë.Të tilla funksionojnë në komunën e Tetovës (në qytet) edhe atë;













ТTK Bank
Halk Banka filijala Tetovë
Banka ekonomike, filijala Tetovë
Banka komercijale , filijala Tetovë
Banka Maqedone , filijala Tetovë
NLB Tutunska banka , filijala Tetovë
Pro kredit banka , filijala Tetovë
Banka Qendrore Kooperative , filijala Tetovë
Ekspozitura Tetovë Banka Kapitale AD Shkup, filijala Tetovë
Bnka Silk Road , filijala Tetovë
Uni Banka , Filijala Tetovë
E tjera.

Kursimorja : Fulm dhe Mozhnosti ,filijala Tetovë

Politika lokale tatimore dhe shërbimnet publike
Politika tatimore në njësinë për vetëqeverisje lokale - Tearcë
Ndër transferet e kompetencave nga niveli qëndror në atë lokal , decentralizimi fiskal është
një nga aspektet kryesore të procesit të decentralizimit të Republikës së Maqedonisë.
Si transfereve nga buxheti i pushtetit qendror janë:
4,5% prej TVSH – Tatim mbi vlerën e shtuar
3% prej TP – tatim personal,
Dotacionet e ndara për shkollat , ndiqen në përputhje të Ligjit për Financimin e Njësive për
Vetëqeverisje Lokale (NJVL).Përveç këtyre dotacioneve , NJVL – të kanë autonomi finaciare (të ardhura
nga burimet vetanake ) në përcaktimin e lartësisë së këtyre tatimeve dhe detyrimeve tjera në nivel
lokal edhe atë :

Taimet në pronë
1.1 tatim në pronë (5%)
1.2 tatim mbi shitblerjen e pasuris së palujtshme (3%) dhe
1.3 tatim mbi trashigimi mdhe dhurata (Ibrezi i dytë i trashigimisë 3% -5%) (nga brezi i tretë e tutje i
trashigimi tatimi është 5%)
Taksa komunale (Ligji për taksa komunale ) dhe Taksa Administrative (Ligji për taksa administrative) .
Lartësia e këtyre tatimeve dhe detyrimeve tjera në nivel lokal ,efikasiteti në definimin dhe lëshimin e
lejeve për hapjen ose zgjerimin e ndërmarrjeve të vogla ose të mesme si të reja ose vjetra do të
kontribuojnë në ringjalljen dhe zhvillimin e ekonomisë lokale.

Planifikimi urban dhe taksat
Planifikimi urbanistik, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me urbanizimin dhe rregullimin e tokës
ndërtimore për nevoja industriale (zona ekonomike) dhe nevoja banimi në territorin e komunës së
Tearcës është i një rëndësie të veçantë për zhvillimin e ardhshëm ekonomik lokal.
Komuna e Tearcës ka përgatitur DUVB (Dokumentacion urbanistik për vendbanim ) për fshatrat Sllatinë
dhe Tearcë , AP (Akt i përgjithshëm) ekziston për këto vendbanime: Nepreshten dhe Leshkë , por të
gjitha duhet të azhurohen .
Për vendbanimin e fshatit Dobrosht procesi për ndërtimin e (Plan urbanistik për fshat është filluar në
vitin 2011, por i njejti ende nuk është përfunduar.
Për vendbanimet Përcë, Jelloshnik, Breznë dhe Varvarë nuk ka dokumentacion urbanistik .
Në procesin e përpunimit është plani urbanistik për fshat : Nerasht , Përshefc , Gllogjë dhe Odri.
Aspektet kryesore për zhvillimin e ekonomisë lokale janë:






lokacioni I tokës ndërtimore,
sipërfaqet në dispozicion dhe çmimet për blerjen e tokave ndërtimore ,
shkalla e urbanizimit (infrastruktura komunale , taksat komunale)
procedura për ndarjen e tokës ndërtimore ,
efikasitetin e administrates publike dhe kohën për marrjen e lejeve për ndërtim

Sipas Ligjit të ri për ndarjen territoriale të R.Maqedonisë dhe zbatimin e bilancit të pjesshëm të pronës
dhe tokës ndërtimore të R. e Maqedonisë, nga muaji mars i vitit 2005 në kompetencë të vetëqeverisjes

lokale, ngelet edhe përcaktimi i çmimit të tokës ndërtimore. Vlen të theksojmë se kjo pjesë nuk është
plotësisht e shpjeguar dhe definuar .
Komuna e Tearcës për nevojat për planifikimin e zhvillimit ekonomik lokal në të ardhmen punohet
intenzivisht në procesin e rregullimit të tokës ndërtimore, me përpunimin e dokumentacionit urbanistik
për vendbanim , me të cilën definohen zonat ekonomike-industriale .
Çmimet për rregullimin e tokës ndërtimore janë:

kompenzim

цена

Çerftifikat për zone ndërtimi

300

Çertifikat për plan

550

Leje për ndërtimin e një objekt banimi

1.550

Leje për ndërtimin e objekteve ekonomike

1.550

Taksa komunale

çmimi/m²

Rregullimi i tokës ndërtimore për një
objekt banimi

250

Rregullimi i tokës ndërtimore për një
objekt ekonomik

375

Numri i përgjithshëm i banesave përfunduara
numri

Pjesmarj
e (%)

Numri I përgjithshëm i banesave

6.017

100

Banesat e ndërtuara para viti 1971

1.374

22.84

Banesat e ndërtuara në vitin 1971

4.106

68.24

Vite

banesa

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

36
57
154
101
55
84
50

Banesat e ndërtuara në vitin 1990 (prej
ndërteasave të ndërtuara në 1971) prej
2006

1.603

26.64

Banesat e ndërtuara në vitin 2010 prej
vitit 2016

537

8.92

Numri I banesave sipas regjistrimit 2002.

Mbështetja e sektorit të biznesit
Shërbime konsulltuese
Në komunën tonë nuk ka institucione për mbështetje të biznesit, inkubatorë biznesi apo
institucione për shërbime konsultative. Megjithatë, në nivel rajonal (në qytetin e Tetovës ekziston
Agjencia për Promovim e Ndërmarrësisë (ESA) dhe disa Shoqata.
Mbështetje për shërbimet bujqësore ofrojnë njësitë rajonale të Agjencisë për mbështetje të
bujqësisë – Sh.A. Manastir. Agjencia për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural – Tetovë,
njësia rajonale e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave - Tetovë.
Shërbime për promovimin e masave për punësim ofrohen nga njësia rajonale e Agjencionit për
Punësim -Tetovë.
Shërbimet nga aktivitetet sociale mundësohen nga bashkëpunimi ndërkomunal i institucioneve
për shërbime sociale – Tetovë.
Promovimi i masave për nxitjen e zhvillimit ofrohen nga ana e Ministrisë së Ekonomisë.

3. CILËSIA E JETESËS DHE INFRASTRUKTURA
Komuna e Tearcës posedon potencial të kapaciteteve të shfrytëzueshme. Një nga bazat
zhvillimore është deridiku edhe infrastruktura cilësore. Në qoftë se nuk kemi infrastrukturë
cilësore fizike, transportuese, komunale dhe informativo-komunikimit nuk mund të pritet
zhvillim i shpejt dhe i qëndrueshëm ekonomik. Edhe pse në territorin e komunës së Tearcës nuk
ka mjedise urbane, afërsi me mjediset më të mëdha si Tetova, qytetin e Shkupit dhe Gostivari
njëkohësisht është јanë të rëndësishëm dhe shumë domethënës për infrastrukturën ekonomike
si dhe për zhvillimin e ndërmarrësisë, bujqësisë dhe turizmit.

Infrastruktura rrugore

Gjatësia e rrugëve rajonale në territorin e komunës së Tearcës është në gjatësi prej 19,5 km dhe kalojnë
tre rrugë rajonale edhe atë: rruga rajonale R1203 Tetovë - vendkalimi kufitar Jazhincë, rruga rajonale
R2234 Përshefcë –Jegunovcë –Radushë- Shkup, dhe rruga rajonale R29274 Leshkë – Rataj –Zhelinë

Tearcë

2011
Gjithsej

2012
Gjithsej

2013
Gjithsej

2014
Gjithsej

2015
Gjithsej

2016
Gjithsej

137

138

142

142

142

145

Në komunën e Tearcës , sipas të dhënave nga Enti shtetëror statistikor , për vitin 2016, rrjeti rrugor lokal
ka gjatësi prej 145km, nga të cilat rrugë (asfallt) dhe kubëza (bekatoni) 73 km, makadam 7 km, rrugë të
paasfaltuara 23km dhe të tjera 42 km .
Rrjeti rrugor lokal është në gjendje relativisht të mirë, me trend të rritjes së mëtutjeshme të cilësisë.
Ekzistojnë pjesë nga rrjeti rrugor lokal të cilat për shkak të dëmeve të mëdha paraqesin rrezik potencial
për trafikun. Mirrëmbajtja e rrugëve lokale është e pamjaftueshme dhe joadekuate veçanërisht në
dimër (kur mbyllen pjesë të rrugëve lokale ), parasëgjithash është si rezultat i mungesës së mjeteve
financiare. Pjesë të rrugëve lokale, veçanërisht në viset e larta malore janë të paasfaltuara, dhe në
periudhë të caktuara të vitit paraqesin rrezikshmëri për lëvizjen e atomjeteve të lehta.
Nëpër territorin e komunës së Tearcës kalon rruga rajonale R1203 (Tetovë- Jazhincë) e cila nëpërmjet
pikës kufitare në “Jazhincë” lidhet me Kosovën , nëpërrmjet të cilës kalojnë numër i madh i udhëtarëve
dhe mjeteve motorike brenda ditës.
Nga trafiku hekurudhor shfrytëzohet linja hekurudhore Shkup - Tetovë - Gostivar – Kërçovë. Stacioni
hekurudhor është i vendosur në Tetovë, Gostivar dhe Jegunovcë. Përderisa, kapacitetet industriale kanë
infrastrukturën të vet për qasje në linjën hekurudhore .
Trafiku hekurudhor dhe rrjeti i saj janë në gjendje shumë të keqe, çështje me të cilën ballafaqohet i
gjithë territori i vendit. Ky lloj i transportit nuk shfrytëzohet si në të kaluarën edhe pse përfitimet nga një
rrjet i mirë hekurudhorë do të jenë më të mëdha duke patur parasysh që në Jegunovcë ekziston stacion
hekurudhorë.
Në lidhje me trafikun ajrorë, përkrah faktit që nuk ka porte ajrore, lidhja e tyre me aeroportet është
relativisht e mirë dhe e shpejtë, veçanërisht me aeroportin e Shkupit, i cili është në largësi prej 50 km
dhe aeroporti i Ohrit i cili është në largësi prej 152km nga ky territor. Gjithashtu duhet marr parasysh se
edhe aeroporti i Prishtinës është afër nga komuna e Tearcës në largësi prej 98km. Për shkak të gjendjes
relativisht tsë keqe të rrugëve qasja në të është e vështirë .

Infrastruktura e telekomunikacionit

Territori i komunës së Tearcës është i mbuluar me rrjetin e telefonisë fikse dhe telefonisë mobile e cila
mundëson qasje në internet, e cila është me rëndësi në zhvillimin e ekonomisë veçanërisht për turizmin.
Në të njejtën kohë kjo infrastrukturë është shumë e rëndësishme për cilësin e jetesës së popullatës në
këtë territor. Për momentin ekzistojnë operator të shumtë të cilët ofrojnë shërbime të telekomunikimit .

Infrastrukturë komunale
Rrjeti i furnizimit me ujë
Gjendja e infrastrukturës komunale në komunën e Tearcës përbëhet prej rrjetit lokal të furnizimit me ujë
që është në dispozicion me 95% të familjeve.
Qytetarët e komunës së Tearcës me ujë për pije furnizohen nëpërmjet sistemeve të ndërtuara për
furnizim me ujë për pije (rezervoar me ujë), rrjetit primar dhe rrjetit shpërndarës të ujësjellsit nëpër të
gjithë vendbanimet. Në kompetencë dhe menaxhim të sistemit të ujësjellsit është NP “HIGJIENA “Tearcë për momentin vetëm në këto vendbanime : Nepreshten , Leshkë , Tearcë, dhe Odri.

Kanalizimi dhe ujrat e zeza

Për dallim nga shërbimet e furnizimit me ujë nga rrjeti i furnizimit me ujë , grumbullimi dhe kullimi i
ujrave të zeza është në nivel të pakënaqshëm.
Qasje në sistemin e kanalizimit dhe pastrimit të ujrave të zeza kanë vetëm 0% e familjeve .
Në komunën e Tearcës, nuk ekziston sistem i kanalizimit për ujrat e zeza. Banorët e komunës së Tearcës
këtë problem e kanë zgjidhur me ndërtimin e gropave septike të ndërtuara në afërsi të shtëpive. Ujin
nga zbrazja-pastrimi i këtyre gropave septike qytetarët më së shumti e shfrytëzojnë për plehërimin e
kulturave bujqësore, por në mëyrë të pakontrolluar dhe shpeshherë ajo hudhet edhe në lumenjt. Duke
pasur parasysh se një pjesë e madhe e gropave septike janë më të vjetra se 20-30 vjet , funksionimi dhe
mirrëmbajtja e tyre është e vështirë dhe e pamundur. Ndërtimi i gropave të reja septike për një pjesë të
madhe të familjeve paraqet problem financiar ose problem në aspekt të hapsirës (vendit) për ndërtimin
e tyre.
Zgjidhja e përhershme për këtë problem me prioritet për komunën tonë, janë përgatitur projekteve për
ndërtimin e rrjetit për kanalizim , azhuruar gjatë vitit 2017-2018.

Në komunë nuk kemi kanalizim për ujra atmosferik, ndërsa ujrat atmosferik notojnë lirshëm mbi
sipërfaqe dhe kanalet e hapura egzistuese .
Kanalizim për ujitje. Në komunën e Tearcës rreth 2 400 ha janë tokë punuese dhe ka nevojë për ujitje .
Nga këto momentalisht ujiten vetëm 300 ha edhe atë nga uji i lumenjëve të cilat kanë ujë vetëm në
muajin qershor deri në muajin dhjetor. Sipërfaqet e ujitshme në mënyrë drastike janë zvogëluar
përshkak të mosfunksionimit të kanaleve që janë të papastruara , mbuluara (zënë) .
Sistemi i rrjetit të kanalizimit Radiovcë - Bistricë , e cila nëpërmes komunës kalon me një gjatësi prej 15
km, por nuk është në funksion afër dhjetë vite. Ndërmarrja publike e cila ishte përgjegjëse për
mirrëbajtjen e saj është likuiduar. Derisa funksiononte rrjeti i kanalit për ujitje janë ujitur rreth 1 300 ha
sipërfaqe tokë bujqësore. Mungesë më të madhe për ujitjen me ujë të sipërfaqeve bujqësore vërehet në
vendbanimet Nepreshten, Sllatinë, Tearcë dhe Përshefcë. Në këto fshatra është i domosdoshëm rrjet i
kanalit për ujitje deri tek tokat bujqësore të punueshme si dhe sanimi i atyre ekzistuese nga rrënimi
dhe mbulimi me mbeturina të ngurta.
Hedhja e pakontrolluar e mbeturinave e ndot ambientin jetësorë. Për momentin problem më të madh
paraqet hedhja e mbeturinave nga materialet ndërtimore , të cilin e hedhin kudo.
Në komunën e Tearcës nuk ka N.P për menaxhimin me mbeturina, ndërsa menaxhimi me mbeturinat
komunale është zgjedhur nëpërmjet Partneritet Publiko Privat (PPP) e dhënë nën koncesion të ndë
ndërmarjes private “Eko –flor” Bogovinë.Koncesionuesi i mbledh dhe i transporton mbeturinat deri te
deponit publike.Hudhja e pakontrolluar e mbeturinave e ndot ambientin jetësor .Për momentin problem
paraqesin mbeturinat ndërtimore ,të cilat hudhen kudo.
Për ujitjen e një pjese të kulturave bujqësore në komunën e Jegunovcës në sipërfaqe të vogla uji
shfrytëzohet nga sistemi rajonal Radiofc –Bistricë, në gjatësi prej 2,2 km.Me këtë system ujiten 380
ha,edhe atë7,96% prej gjithsej tokës punuese .Pjesa e ngelur e tokës punuese ,ujitet nga një numri I
madh I burimeve dhe përojeve.
Në lidhje me furnizimin ,shfrytëzimin dhe mbrojtjen e ujrave nga ndotja në industri dhe miniera ,kemi të
dhëna statistikore vetëm në nivel për të gjithë rajonin e Pollogut .
Në rajonin e Pollogut ujitja e tokës bujqësore kryhet me ndihmën e sistemit për ujitje t.q. kanale për
ujitje.Uji për ujitjen e tokës bujqësore meret nga lumenjtë që rrjedhin nëpër fshatrat e territorit të
komunës së Tearcë.

Grumbullimi I mbeturinave

Në komunën e Tearcës nuk egziston N.P. për menaxhim me mbeturinat ,por këtë e kemi zgjidhur me
dhënien në konsesion NPP ”Eko Flor Plus - Bogovinë”. Koncesioneri bën mbledhjen dhe transportimin e

mbeturinave deri tek deponitë publike . Me mbledhjen e organizuar të mbeturinave, janë të mbuluara 9
nga gjithsej 13 vendbanime . Në komunë nuk funksionojnë edhe Ndërmarje Publike Komunale (NPK) të
tjera të cilat menaxhojnë me mbeturinat. Mbeturinat (mbetjet) mblidhen dhe barten nga ana e
konsesionerit Eko Flor Plus Bogovinë dhe deponohet në deponitë publike Rusino dhe Drislla .

Rrjeti energjetik
Territori i komunës së Tearcës është i mbuluar 100% me energji elektrike dhe është nën
kompetencat e EVN Maqedoni – njësia punuese Tetovë. Një ndër problemet që paraqitet është
rrjeti i vjetëruar i energjisë elektrike dhe në disa pjesë tensioni bie përshakak të mbingarkesës.
Të gjitha vendbanimet në komunën e Tearcës janë të mbuluara me rrjet të energjisë elektrike. Në
ekonomitë familjare gjatë viteve të fundit vërehet rritje e shpenzimeve për energji elektrike prej 5% në
vit. Ky trend I rritjes vjen si rezultat I uljes së tensionit të energjisë elektrike, i cili bie deri në 160 volt në
disa pjesë të vendbanimeve. Problemi I kësaj fushe ndjehet shumë tek qytetarët dhe është e dukshme,
dhe situate bëhet alarmuese. Elektroekonomia e Maqedonisë duhet që në periudhë sa më të shpejt të
ndërhyjë në mënyrë që të permirësojë cilësinë e energjisë elektrike në komunë.
Infrastruktura e energjisë përbëhet prej 45 trafostacioneve në 13 vendbanime. Rrjeti i energjisë i
takon kompanive EVN, MEPSO dhe ELEM.

Arsimi
Arsimi në komunën e Tearcës ndiqet vetëm në shkolla fillore, mësimi zhvillohet në gjuhë shqipe ,
maqedonase dhe turke . Komuna e Tearcë ka gjithsej 8 shkolla fillore nga të cilat 5 janë qendrore dhe 3
janë periferike. Shkollat fillore janë të vendosura në vendbanimet e komunës edhe atë:
-

Sh.F.K .
Sh.F.K .P
Sh.F.K .
Sh.F.K .P
Sh.F.K .
Sh.F.K .
Sh.F.K .P
Sh.F.K .

”Eqrem Çabej “ – Sllatinë
”Eqrem Çabej “ - Nepreshten
“Kiril Pejçinoviq “ – Tearcë
“Kiril Pejçinoviq “ – Leshkë
“Asdreni”
- Gllogjë
“Faik Konica “ - Dobrosht
“ Faik Konica “ - Odër
“Ismail Qemali “ - Nerasht

Numri I nxënësve që ndjekin arsimin fillor në komunën e Tearcës për vitin shkollor 2016/2017 është
1606 nxënës , me 124 paralele gjithsej në 8 shkollat fillore.

2005/2006

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Gjithsej
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Burimi: Enti shtetëror statistikor
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Arsimin e mesëm nxënësit e Komunës së Tearcës e ndjekin në shkollat e komunave fqinje që kanë më
afër. Të dhëna më të reja për nivelin e arsimimit për fat të keq nuk posedojmë , përveç të dhënave të
vitit 2012. Sipas tyre niveli i arsimimit të popullatës sipas gjinisë dhe moshës prej 10 e më shumë
vitetve ,për rajonin e Pollogut është 91,1%.
Komuna

Janë’
Të
arsimuar

Tearcë

18343

Meshkuj
Të
pa Të
arsimuar
arsimuar
952

9615

Femra
Të
pa Të
arsimuar
arsimuar
210

8728

Të
pa
arsimuar
742

SHËNDETSIA DHE MBROJTJA SOCIALE
Në fushën e shëndetsisë, në komunën e Tearcës funksionojnë 9 ambulanca private, 6 ordinanca
stomatologjike dhe 6 barnatore . Në këto vendbanime gjendet edhe një punkt shëndetsor nga shtëpia
e shëndetit rajonal nga Tetova në Tearcë. Në f. Leshkë funksionon edhe spitali i ri për sëmundje të
mushkërive i ndërtuar në vitin 2007.
Duhet të theksojmë se është i dukshëm deficit i këtyre institucioneve, shpjegimi për këtë situate
ndoshta mund të gjendet në të se shumë familje në mjediset rurale jetojnë në një shtëpi ,ku nga dy ose

tre gjenerata ende jetojnë në bashkësi, me të cilën mundësia për ruajtjen e fëmijëve brenda familjeve
është e madhe. Gjithashtu, hapja e këtyre institucioneve paraqet problem financiar për komunën,
përshkak të numrit të vogël të fëmijëve që jetojnë në territorin e tyre dhe ndarja e mjeteve financiare
për mirrëmbajtjen e këtyre institucioneve do të jenë të larta.
Në rajonin e Pollogut nuk egziston asnjë institucion publik ose privat –shtëpi për të rritur(pleq) ,për këtë
arsye banorët e këtij rajoni që dëshirojnë t’i shfrytëzojnë këto shërbime shkojnë në institucionet si për
shembull në – Shkup.
BUJQËSIA
Rajoni I Pollogut disponon me 168 701 ha tokë bujqësore nga e cila 24,87% ose 41 963 hektarë janë
sipërfaqe punuese, ndërsa 75,12% ose 126 737 hektar janë kullota .
Nga kjo, komunës së Tearcës i takojnë 3838 ha ose 2,3 % prej të cilave 3793 ha janë sipërfaqe punuese
ose 98,8% nga sipërfaqja e përgjithshme. Tabela e radhës jep një pasqyrë të tokës bujqësore , sipas të
cilës të dhënat janë huazauar nga Enti Shtetëror për Statistik për vitin 2013 .
Komuna

Tearcë

2014
Tokë
bujqësore

sipërfaqja e
punueshme
e tokes

3838

3793

Kopshtet
dhe tokë
lërueshme
3321

Pemishte

108

vreshta

livadhe

7

357

kullota

45

Tabela 13: Sipërfaqja e tokës bujqësore në hektar. - MakStatbaza.2013
Në komunën e Tearcës , në 10 vitet e fundit, vërehet rënie e sipërfaqeve të mbjellura bujqësore ,
përshkak se nuk kanë përfitime ekonomike në bujqësi .Kjo ka një ndikim negativ në fuqinë ekonomike
të banorëve.Sipërfaqet bujqësore shumë pak punohen përshkak çmimeve të ulta të prodhimeve
bujqësore, mosegzistimi i organizuar i vendeve grumbulluese, si dhe si dhe mungesa e kapaciteteve për
përpunimin e prodhimeve bujqësore dhe në blegtori .
Toka punuese është e vendosur kryesishtë në luginën e pjesës së poshtëme të pollogut dhe pjesa më e
madhe e kësaj zone ujitet.Kulturat kryesore që prodhohen janë :misër, grurë dhe elb ,etj.
Pjesën më të madhe të tokës së mbetur e përbëjnë kullotata e larta.Gjegjësisht ,rreth një e tretat e këtij
vendi është malorë me male të larta ,ndërsa dy të tretat e tokës janë të vendosura në pjesën kodrinore
të luginës.Në komunat rurale dhe në komunën e Tearcës bujqësia është shumë e përfshirë si degë
ekonomike.Nga sipërfaqja e përgjithshme e tokës punuese prej 3.793 ha kultura të mbjella bujqësore
janë rreth 3.436 ha.
Sipërfaqet bujqësore para 25 viteve ishin të punueshme rreth 97%, ndërsa tani përqindja e sipërfaqeve
punuese është 80%. Për shkak kushteve klimatike të favorshme prodhimi i perimeve që dominojnë
janë:domatja, specat, patatja,lakra,grosha,bostani (shalqi dhe kaun).Tek bimët furagjere ,nga prodhimi I

përgjithshëm me jonxhë janë reth 53%,pjesa tjetër është tërfil, bizele furagjere , misri dhe panxhari.
Kultivimi i pemëve (molla, dardha ,ara,qershi dhe etj.),është gjithashtu I rëndësishëm për prodhimin
bujqësor.
Prodhime kryesore blektorale janë mishi i qengjit,deles , lopës dhe vezët.Gjendja momentale në bujqësi
është e ngarkuar me shumë probleme:copëzimi I sipërfaqeve bujqësore dhe nevoja për shfrytzimin e saj
në mëyrë efektive,cilsia e dobët e pajimeve dhe nevoja për modernizimin e tyre si dhe degradimi i
tokave.Në komunën e Tearcës shpesh ndodhin edhe vërshime, në sipërfaqet punuese të tokës edhe atë
në vendbanimet Sllatinë, Tearcë dhe Përshefcë edhe atë gjatë muajve në pranverë,ku lumenjtë janë me
kapacitet më të madh për shkak të shkrirjes së bores në viset e larta malore.
Blegëtoria si degë ekonomike është mesatarisht e zhvilluar.Gjedhet e mëdha dhe të imta më së shumti
ruhen për nevoja të tyre , gjegjësisht për prodhimin e mishit,qumshtit ,leshit dhe vezëve. Kapacitete për
përpunim të prodhimeve blektorale në komunë nuk kemi. Fermerët më të mëdhej sasit e mëdha të
qumshtit I shesin në qumshtoret e komunës së Tetovës. Ekonomit familjare të komunës së Tearcës
aktualisht mbajnë rreth 3 400 lopë, 5 100 dele, 800 derra, 7000-8000 pula dhe një numër i vogël i
kuajve2.
Busha është lloj i veçantë i lopës e cila ndodhet në viset e larta malore. Në 30-40 vitet e fundit , ky lloj
është i kryqëzuar me shumë lloje tjera të kafshëve. Përveç Bushës më të njohura janë edhe llojet e
kafshëve : frizer dhe simental.
Përveç kafshëve, në blegtori janë të njohura dhe delet pramenka dhe dhitë shtëpiake. Vaksinimi bëhet
në të gjitha familjet të cilat ruajnë kafshë dhe kafshët rregullisht vaksinohen. Kafshët ushqehen me
ushqime natyrale nga prodhimet bujqësore (misër, jonxhë, barë, grurë, elb, sillazh nga misri etj). Në
komunën e Tearcës punojnë ambulanca të veterinarisë “Vet –Tearce” dhe “Pajovet”.
Vlen që të theksohet se gjatë viteve të fundit fondet në blegtori kanë rënie prej 70% përshkak
përfitimeve të ulta në blegtori dhe mungesa e plasmanëve për prodhimet blegtorale . Në përgjithësi në
komunën e Tearcës në masë të gjërë banorët e mikro rajoneve merren me bujqësi sepse nuk ka mjedis
urban. Gjithashtu vlen që të theksohet se numri më i madh i banorëve, përveç punës së përhershme në
institucionet publike ose private , merren me aktivitete shtesë në bujqësi këto të dhëna pritet që në të
ardhmen të kenë karakter të vlerave reale të punësimit dhe GDP në mikrorajon.
Si problem i përgjithshëm është se ndarja e sipërfaqeve punuese u takon bujqëve individual. Këto mikroferma mundësojnë plotësimin e nevojave themelore të banorëve por shkaktojnë problem sa i përket
konkurrencës me rajonet tjera që në kohë më të gjatë është e paqëndrueshme. Coptimi i parcelave
punuese bujqësore në rajon nuk mundësojnë rritjen e ekonomisë në bujqësi në të njejtën kohë redukton
efikasitetin dhe produktivitetin e vetë fermerëve.
Nga këto arsye , në pjesën e konkluzave dhe rekomandime do të propozohen ndryshime në këto
procese.
2

Të dhëna të huazuara nga “Vet Tearce” , 2006

TRASHËGIMIA KULTUTRORE - HISTORIKE DHE TRADICIONALE

Kultura e përcakton mënyrën dhe cilësinë e jetesës në çdo shoqëri. Trashigimit kulturore historike
pasqyrojnë dhe përmbajnë identitetin e një territori të caktuar dhe të njejtët paraqesin burime të
pashtershme të cilët kërkojnë ruajtjen, vlerësimin dhe shfrytëzimin e tyre në bazë të parimeve të
qëndrueshme. Trashëgimit kulturore historike në territorin e komunës kanë nevojë për rivlerësim dhe
pëpjekje për marketing dhe promovimin e tyre që ato përsëri të njihen si vlera tradicionale të kësaj zone
të cilat formojnë identitetin e këtij rajoni .
E gjithë kjo ka një domethënie të madhe nëse merret parasysh struktura multietnike e popullatës e cila
me vete bart vlerat dhe traditat e etniteteve të tyre jashtëzakonisht të rëndësishme në rajon.
Trashëgimia kulturore përfaqëson potencial të madh turistik dhe me menaxhim cilësor mund të
kontribuoj në zhvillimin e turizmit në këtë territor.
Në komunën e Tearcës nuk ekzistojnë Qendra Kulturore, vende të cilat shërbejnë për promovimin e
trashëgimive kulturore historike si dhe në zhvillimin e vlerave kulturore.
Në komunën e Tearcës еdhe pse nuk kemi Qendra Kulturore përsëri organizohen manifestime të
ndryshme me qëllim të ruajtjes së vlerave historike kulturore. Sektori qytetar shpesh në bashkëpunim
me vetëqeverisjen lokale ose vetëm mundohen të sjellin freski në jetesën e qytetarëve lokale me
organizimin e manifestimeve të ndryshme kulturore. Megjithatë, kjo nuk është e mjaftueshme sa duhet
që ruajtjen dhe promovimin e këtyre ngjarjeve kulturore në rajon .
Në territorin e komunës sonë mbahen ngjarje të ndryshme kulturore ,të cilat kanë për qëllim të bëhen
tradicionale në këtë rajon.
Në këtë komunë veprojnë disa organizata qytetare, Shoqata kulturore, shoqatat për mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore dhe të ngjashme. Ato punojnë dhe veprojnë në kushte dhe hapësira të
papërshtatshme , aktivitetet e tyre kryesore I zhvillojnë nëpër shkolla , restorante ,dhe objekte të tjera
joakeduate.

Komuna e Tearcës është e pasur me monumente kulturore dhe historike, ndërtesa të mbrojtura, vende
arkeologjike, kisha, manastire, xhami dhe burime tjera natyrore.
Më të njohura prej tyre janë: Bigori i Sllatinës, Xhamia e Vjetër në Tearcë, Kalaja e Leshkës, Manastiri
Leshkë, Muzei në Nerasht, v.q.Mellovë, v.q Tre Ujrat, v.q Plloça, Gështenjat e Odrit, Liqenet e
Dobroshtit, Liqenet e Breznës, xhamia e vjetër në Përc etj.

SEKTORI CIVIL
Në territorin e komunës së Tearcës veprojnë një numër i caktuar i organizatave nga sektori cilvil
(joqeveritar), por vlen të theksohet se përqindja e shoqatave dhe organizatave aktive është e vogël.
Ndërhyrjet konstruktive janë të rëndësishme në këtë fushë, të cilët mundësojnë funksionim më të mirë,
forcimin e kushteve për punë të organizatave të këtilla, lidhja me sektorin e biznesit me qëllim të
informimit më të mirë. Nga ana tjetër, organizatat e shoqërisë civile duhet të jenë më të besueshme dhe
më transparente.
Organizatat të cilat janë aktive kanë një bashkëpunim të mirë me vetëqeverisjen lokale.
OJQ - të ushtrojnë veprimtarinë e tyre në sferën e : zhvillimit ekonomik lokal, mjedisit jetësor, kulturës
dhe traditës ,mbrojtjes sociale, diskriminimin gjinor , sportit, punës me të rinj, bashkëpunimi ndërfetar
etj.

ANALIZA E SITUATËS
SWOT analiza

Zhvillimi shoqëror në bashkësi
ANËT E FORTA

ANËT E DOBËTA


numër i mjaftueshëm i shkollave
fillore, dhe qasja në shkollat e mesme dhe
universitete
 Pasuri të etniteteve – popullsi
multietnike
 Infrastrukturë ekzistuese në raport me
ambulantat

 zvogëlimi i numrit të popullatës përshkak migrimit në
vendet e Europës perendimore



Të rinjtë- popullsi e aftë për punë

MUNDËSITË

 Potencial për përforcimin e sektorit të
bujqësisë për të krijuar vende të reja pune, si dhe
të promovohet ndërmarrësia..

Iniciativa të përbashkëta për të
përforcuar dhe për të mbështetur punësimin e
personave të hendikepuar duke promovuar
mënyra alternative të edukimit (mësimi gjatë
gjithë jetës)

Papunësia e lartë, veçanërisht në mesin e të rinjve



Programet arsimore që nuk janë të përshtatura me
nevojat të tregut

 Mungesa e vetëdijes dhe dëshira për rëndësinë e të
mësuarit gjatë gjithë jetës
RREZIQET


afërsia me universitetet mund të luajnë

një rol të rëndësishëm në sigurimin e fuqisë
punës
punëtore me cilësore
 Sektori i zhvilluar i turizmit në komunën
e Tearcë paraqet mundësi për punësim (në
programet ekzistuese dhe të reja turistike)
përmes sinergjive me sektorët e tjerë.



Çekuilibër në mes të ofertës dhe kërkesës në tregun e


Mundësi të kufizuara për punësime të reja, kryesisht
për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike në Maqedoni

 Iniciativa të përbashkëta për të
mbështetur ndërmarrësit e rinj, veçanërisht
parimin e vetëpunësimit

Ambienti jetësor dhe Biodiversiteti
ANËT E FORTA
 Diversiteti i mjedisit natyror, pasuria me
burime natyrore
 Pasuri me rrjedha ujore
 Biodiversiteti me shumë lloje të
ndryshme specieve
 Hapsira të mëdha me pyje 

MUNDËSITË

potencial për burimet e ripërtëritshme
të energjisë, veçanërisht mbeturinave bujqësore
dhe mbetjeve nga pylli (biomasa)
 Mundësia e nismave të përbashkëta në
lidhje me menaxhimin e mbeturinave (rajoni i
Pollogut )

Mundësi për prodhimtari të
qëndrueshme bujqësore dhe pyjore në përputhje
me parimet e menaxhimit të qëndrueshëm të
tokës

Shumë nga vendbanimet e përfshira
me grumbullimin e mbeturinave të organizuar

ANËT E DOBËTA


zgjidhje joadekuate për mbeturinat dhe ujërat e ndotura



Investimet e pamjaftueshme në fushën e mbrojtjes së
mjedisit njerëzor
 Vetëdije e ulët për ruajtjen e mjedisit jetësor nga ana e
qytetarëve
 mospërfshirja e të gjitha vendbanimeve për mbledhjen
e organizuar të mbeturinave
RREZIQET


rreziqet e mundshme nga përmbytjet dhe zjarret

 Vështërsi administrative për vendosjen e planeve për
burime të rinovueshme të energjisë 

Zhvillimi Rural dhe Bujqësia
ANËT E FORTA
 Nga sipërfaqjqa e përgjithshme 3.838
ha në komunën e Tearcës është tokë punuese ë
* Kushte të volitshme klimatike
 Tokë e pandotur bujqësore 
 Prodhimtari bujqësore tradicionale 
 Rrjeti ekzistues i stacioneve veterinare
dhe ambulantave

ANËT E DOBËTA


Toka bujqësore e coptuar (parcella të vogla)

 Cilësia e ulët e jetës në disa fshatra

Infrastrukturë e pamjaftueshme në disa fshatra

Mungesa e kapaciteteve grumbulluese dhe përpunuese 
 Infrastruktura e papërshtatshme ne disa fshatra–
mosinteresimi I të rinjëve per të ngelur dhe jetuar në fshat
 Mungesa e një kontrolle sistematike për përdorimin e
pesticideve dhe kontrollë ndaj ndotjes së sipërfaqeve bujqësore 

MUNDËSITË

REZIQET


Subvencionimi i bujqësisë
 Mundësitë për rrjetizimin me organizata
të ndryshme dhe donatorë për edukim dhe
ndihme tjetër për bujqit

 Ndryshime klimatike , fatkeqësi natyrore
 Trend i përgjithshëm i migrimit të të rinjëve nga fshati në
qytet ose në jasht shtetit 

 Inkuadrimi i kulturave të reja në treg
 Nxitja eprodhimtarisë së kontraktuar
 Kërkimi i fondeve për ndërtim të
infrastrukturës për qasje më të lehtë te
sipërfaqet e punueshme bujqësore (rrugë
fushe, ujë...)
 Shfrytëzimi i mundësive financiare për
financim të sistemeve moderne për ujitje
( sistem pikë-pikë, shi artificial etj.)

 Treg i pazhvilluar dhe i parregulluar për produktet
bujqësore.
 Ndotja e ujit si pasojë e përdorimit të pakontrolluar të
herbicideve dhe pesticideve në bujqësi.

Turizmi , Tradita , Pasuritë Natyrore dhe Kulturore
ANËT E FORTA

ANËT E DOBËTA

 Atraksione të shumta turistike në
territorin tonë
 Pasuri historike
 Traditë e pasur
 Pasuri kulturore dhe natyrore



Gjeo - pozitë shumë e mirë








MUNDËSITË


Potencial i pashfrytzuar për turizëm alternativ
Mungesa e vetëdijes për brendimin e turizmit alternativ
me të gjitha specifikat e tyre që i ofron pozita gjeografike .
Infrastrukturë rrugore jomjaft e zhvilluar për zhvillim më
serioz të turizmit
Mungesa e përgjithshme e standardeve në sektorin e
turizmit alternativ / rural
Burime të pamjaftueshme për mbrojtje të pasurive
natyrore, kulturore e historike

RREZIQET

Krijimi i atrakcioneve të reja atraktive
turistike
Krijimi i ofertave të reja të përbashkëta
turistike



Mungesa e frymës sipërmarëse për turizëm tek banorët.





Potencial i madh për zhvillimin e turizmit
alternativ ( peshkim, turizëm malor,
çiklizëm, turizëm rural, kultivim të
shpendëve, aventurë, turizëm religjioz)



Bashkëpunimi i dobët ndërmjet sektorëve të ndryshëm
me qëllim të zhvillimit të sferës së turizmit dhe ofertës
turistike
Rreziku potencial nga dëmtimi i pasurive kulturore
historike për shkak të kujdesit të pamjaftueshëm dhe
strategjisë së qëndrueshme



Nevoja për ngritjen e kapaciteteve tek
qytetarët për zhvillim të turizmit dhe
inkorporimin e saj në ofertat turistike



Largimi i njerëzve të ditur (mençur) jashtë vendit.



Nevoja për ngritjen e kapaciteteve të
popullatës për rëndësinë e prodhimeve
bujqësore dhe rolin e tyre në zhvillimin e
turizmit





Ruajtja e shkathtësive tradicionale për
prodhimtari autentike lokale, me qëllim
që të bëhen pjesë e ofertës turistike

Infrastruktura dhe Transporti
ANËT E FORTA

ANËT E DOBËTA



Afërsia me linjat kryesore rrugore

 Disa pjesë të rrugëve janë në gjendje të keqe, shpesh
herë shfrytëzohen për ndërlidhje lokale 



Trafiku hekurudhor 

 Trafiku hekurudhor është në gjendje shumë të keqe si
në komunë ashtu edhe në gjithë vendin 



Afërsia me dy aeroporte në vend dhe
Kosovë

 Investimet e pamjaftueshme në infrastrukturën
transportuese



Furniim me energji elektrike 


Mjete të pamjaftueshme financiare për mirëmbajtjen e
rrugëve lokale



Furnizim me rrjetëzim të telefonisë
fikse dhe mobile

MUNDËSITË


Përmirësimi dhe modernizimi i
infrasturkturës rrugore dhe hekurudhore


Bashkëpunimi rajonal dhe
ndërkombëtar me qasje tek fondet e
ndryshme
 Përfshirja në projekte rajonale dhe
kombëtare për furnizim me ujë,
menaxhimin e mbeturinave, efikasitet
energjеtik, etj
 Promovimin e përdorimit të burimeve të
rinovueshme të energjisë dhe efikasitetin

 Përmirrësimi i furnizimit me ujë në disa fshatra
 Mungesa e rrjetit të kanalizimit për largimin e ujrave të
zeza
 Rrjedha e parregulluar e lumenjëve
 Mungesë e deponisë bashkëkohore
 Shfrytëzimi i pamjaftueshëm i burimeve të ripërtëritshme
të energjisë
RREZIQET
 Fondet e pamjaftueshme për investim në infrastrukturën
transportuese
 Ritja e ndotjes së mjedisit jetësor nëpërmjet zhvillimit të
aktiviteteve ekonomike

Eksploatimi i disbalancuar i resurseve natyrore dhe
mbrojtjes së mjedisit jetësor 

e tyre



Resurset Njerëzore
ANËT E FORTA

ANËT E DOBËTA

 Bashkëpunimi i mirë

Tearca ëstë pjesë e rajonit të Pollogut
,për të cilët ekziston strategjia

 Mungesa e kuadrit profesional në administratë
 Koordinimin i pamjaftueshëm me autoritetet qendrore
mbi kompetencat në segmente të caktuara



 Mungesa e interesit të sektorit të biznesit për t'u
angazhuar në mënyrë aktive në përpjekjet për të përforcuar
gjendjen në komunën tonë

Sektori civil relativisht I zhvilluar 

MUNDËSITË
 Ngritja e kapaciteteve të administratës
(resurse njerëzore)
 Shfrytëzimi i mundësive potenciale që
ofrojnë programet për bashkëpunim
ndërkufitar dhe kufitar
 Bashkëpunimi me diasporën

Shfrytëzimi i mundësive të cilat ofrojnë
programet financiare tjera (IPA, IPARD,
USAID dhe fonde tjera)
 Bashkëpunimi në mes të sektorit civil,
publik dhe të biznesit

RREZIQET


Mosbesimi ii popullatës në institucionet publike



Burimet e pamjaftueshme financiare për realizimin e
programeve në drejtim të përforcimit të kapaciteteve
administrative publike



Përfshirja e pamjaftueshme e sektorit të
biznesit në përpjekjet e përbashkëta për përmirsimin e
gjendjes në komunë.

Përfundimi



Karakteristik për komunën e Tearcës është migracimi I cili është mjaft i shprehur, sidomos në
rajonin planor të Pollogut është dukshëm më i madh në dekadën e fundit . Faktorët socioekonomikë, papunësia e popullsisë lokale, janë arsyeja kryesore për këtë situatë. Komuna e
Tearcës ka migrimin më të madh , e cila në të njëjtën kohë ka popullatë të re .



Komuna e Tearcës dhe sipërfaqja e saj përfaqësojnë territor me elemente shumë të
rëndësishëm nga aspekti gjeografik , relievit klimës dhe tokës poashtu edhe nga aspekti i
vlerave të krijuara: karakteristikat socio – kulturore, tradicionale, ekonomia dhe lidhja e
komunikimit.



Sipas metodologjive dhe kategorizimit të zonave rurale dhe vendbanimeve, territori i komunës
së Tearcës është rural.



Papunësia është e lartë. Duhet marë parasysh se në komunën e Tearcës kemi një përqindje të
lartë të puntorëve të përkohshëm jasht vendit tonë. Migrimi në komunën tonë është me
karakter tradicional, kryesisht në vendet e Evropës perendimore dhe gjithashtu zhvillohet për
një kohë të gjatë dhe paraqet burim të ardhurash për popullatën e komunës së Tearcës.
Punëtorët të cilët punojnë jasht vendit me dërgesat e tyrë lëvizin ekonomin në komunë dhe më
gjërë. Ata janë një nga nxitësit kryesorë të zhvillimit ekonomik lokal të investimeve turizmit,
bujqësisë etj...



Punësimi i popullatës në rajon varet kryesisht nga ofruesit e shërbimeve si dhe nga institucionet
shtetërore.



Rekomandohet që komuna e Tearcës të ofrojë kushte më të mira për investime nga punëtorët e
përkohshëm, jashtë vendit, në ndërmarrjet e vogla dhe mikro ndërmarrjet. Një sektor
veçanërisht i favorshëm me avantazhe krahasuese është zhvillimi rural dhe tregtia. Gjithashtu,

duhet përmendur se popullsia ka nevojë për kapacitete në rritje në bujqësi, të cilat do të bëhen
më konkurrues në tregjet e brendshme dhe të huaja. Gjithashtu, përveç know-how, është e
nevojshme për të konsoliduar pronësinë e parcelave të punueshme dhe mikro - fermave
familjare në mënyrë që të përballojë presionin ekonomik nga kapacitet indistruale të mëdha.


Arsimi në komunën e Tearcës është në nivel shumë të ulët, megjithëse është vërejtur
përmirrësim në infrastrukturën arsimore. Duke marë parasysh gjendjen momentale mund të
konkludojmë se infrastruktura në arsimin fillor është në nivel jo të kënaqshëm dhe nuk ofrojnë
kushte të volitshme për edukim. Investimi dhe modernizimi në sistemin arsimor siç është
kompjuterizimi (teknologjia informative) premton ruajtjen e kapaciteteve edukativo arsimore në
popullatën lokale, por të njejtat mbeten jashtë funksionit.



Për momentin vërehet një dinamik e re në lidhje me infrastrukturën rrugore, ndërtimin e
rrugëve lokale. Në të kaluarën centralizimi në ekonomin lokale ka kontribuar për krijimin e rrjetit
rrugor më të mirë fshat – qytet dhe lidhjeve të vogla fshat-fshat. Kjo është një ndër problemet
dhe arsyet direkt të migrimit fshat – qytet. Rënia e vetpërmbajtjes në mjediset rurale dhe
mvarësia nga qytetet.



Përmirrwsimi i infrastrukturës. Ngritja e një rrjeti fshat –fshat. Përmirësimi i këtij rrjeti do të
mundësojë rritjen e shkëmbimit tregtar dhe me këtë të bëhet e mundur që edhe kapitali më i
vogël të mbetet në komunë. Gjithashtu potencialet turistike, natyrore dhe antropogjene, do të
jenë më mirë të shfrytëzuara ndërsa të ardhurat do të jenë më mirë të shpërndara /alokuara
ndërrmjet bizneseve private.



Infrastruktura komunale paraqet problem të madh për komunën e Tearcës dhe rajonin e
Pollogut . Mbetjet e ngurta të hedhura aktualisht në mikro deponit e egra parqaqet një problem
afatgjatë. Ky problem, planifikohet të zgjidhet me ndërtimin e një deponie rajonale për gjithë
rajonin dhe më gjërë. Prioritet i komunës është edhe ndërtimi I sistemeve për mbledhjen e
ujrave të zeza ku të njejtit rrjedhin nëpër gropat septike me të cilat ndoten ujrat tokësor dhe
nëntokësor në tokë.



Komuna e Tearcës ka bazë të mirë për zhvillimin e bujqësis. Sistemi arsimor ofron mundësi për
zhvillimin e kuadrit teknik në këtë lëmi e cila nuk kontribon në kontuinitet në përmirsimin e
kushteve dhe standardeve dhe kushteve për punë. Në nivlel lokal është e nevojshme të bëhen
përpjekje të konsolidojnë parcelat me kultura dhe plantacione si dhe mikro –fermat ,një process
që aktualisht drejtohet nga qeveria qendrore.



Komuna e Tearcës mund të kontribojë në ngritjen e vetëdijes për përmirsimin e kushteve në të
cilat bëhet përkujdesja dhe ritja e kafshëve, dhe drejt mundësisë për shfrytzimin e burimeve
natyrore në ushqyerjen e të njejtëve dhe ngritja e kualitetit prodhues. Është gjithashtu e
nevojshme të merret në konsideratë mundësia e mbajtjes së kulturave dhe kulturave bujqësore,
të cilat janë në zonat rurale, duke përdorur metoda dhe praktika nga prodhimi organik.



Bletaria në rajon ka potencial të rritet në një degë serioze industriale që aktualisht është
reduktuar në një profesion familjar. Natyra dhe distanca nga industritë ndotëse ofrojnë një
trend të qetë dhe në rritje në këtë industri.



Përveç kësaj,qeverisja lokale duhet të përfshihet në edukimin e popullatës bujqësore për
mundësit të cilat fitohen me blerjen e sipërfaqjeve prodhuese bujqësore dhe mikro –firmave .
Shoqata e kooperativave u ofron fermerëve mundësinë për të ulur kostot e tyre, si dhe për të
rritur vëllimin dhe të ardhurat e tyre.



Sipas aktivitetit ekonomik të popullsisë në këtë rajon, mund të vërehet se numri i popullsisë
ekonomikisht aktive është më i ulët se numri i popullsisë ekonomikisht joaktive. Nga statistikat
mund të shihet se vetëm një e treta e popullsisë ekonomikisht aktive është e punësuar, gjë që
sugjeron që rajoni nuk ka mundësi dhe lehtësira për punësimin e të gjithë popullsisë, e cila është
ekonomikisht aktive.



Kushtet e vështira ekonomike në të cilat njerëzit jetojnë, zhvillimi i dobët i industrisë, mundësia
e një jete më të mirë dhe arsimimi më të mirë janë vetëm disa nga arsyet që çojnë në migrimin
më të madh ose emigrimin e popullsisë së këtij mikro-rajon. Kjo është shprehur veçanërisht në
vitet e fundit, edhe pse që nga viti 2002, shteti nuk ka kryer një regjistrim të popullsisë, i cili do
të jepte numrin e saktë të popullsisë së zhvendosur. Megjithatë, mikro-rajoni ka potencial të
mjaftueshëm njerëzor që mund të mobilizohet dhe të kontribuojë në përpjekjet e përgjithshme
për zhvillimin socio-ekonomik.



Nga aspekti arsimor, komuna e Tearcës nuk ofron mundësi më të mëdha për edukimin e
popullatës, përveç arsimit fillor.



Komuna e Tearcës ka një aktivitet ekonomik relativisht të vogël që ndodh si rezultat i:
o Zhvillimi i dobët industrial,
o kapacitetet e papërdorura për zhvillimin e turizmit,
o investime të ulëta në inovacione,
o paga mesatare e ulët, standard i ulët,
o norma të ulëta të PBB-së.

Komuna është relativisht e varfër, me shkallë të lartë të papunësisë për popullatën lokale,


Bujqësia është një nga degët më të zhvilluara në komunën e Tearcës, por potenciali i saj nuk
është shfrytzuar maksimalizuar.Kushtet klimatike, relijevi , ofrojnë kushte për zhvillim në
sektorin e agrarit , sidomos në fushën e blegtorisë dhe kultivimin e frutave dhe perimeve.



Komuna e Tearcës kreyesisht është e përfaqsuar nëpërmjet rrugëve rajonale të cilat relativisht
janë në gjendje të mirë dhe që ngadalsojnë transportin e prodhimeve.Kohëve të fundit . Kohët e
fundit, ka disa aktivitete të Agjencisë për Rrugët Shtetërore për rindërtimin e rrugëve rajonale
që do të kenë një efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik lokal.



Pothuajse të gjitha familjet në territorin e komunës së Tearcës kanë qasje në rrjetin e energjisë
elektrike dhe të telekomunikacionit të lidhur me rrjetin e ujësjellësit.



Komuna Tearcë ka një numër të madh të potencialeve natyrore dhe kulturore-historike për
zhvillimin e turizmit.

Rekomandime :


Përgatitja e dokumenteve të veçanta strategjike që do të zbatohen nga njësitë vendore, në të
cilat gjithnjë e më shumë do të përfshihen sektori civil dhe ai i biznesit me qëllim ritjen dhe
zhvillimin e qëndrueshëmb.



Bashkpunim më i madh ndërmjet vetqeverisjes lokale Tearcë dhe qeverisjes qëndrore,si dhe
bashkpunim me institucionet qeveritare për marjen dhe shfrytzimin e përfitimeve ,mundësive
dhe fondeve për zhvillimin e komunës.
Ngritja e vetëdijes publike te popullata për mundësit të cilat u mundësojnë veglat bashëkohore
dhe projektet për zhvillim të tyre personal dhe zhvillim të komunës. Hapja e vendeve të reja të
punës nëpërmjet investimit, posaçërisht në domenin e ekonomisë lokale dhe mundësive për
diversifikimin e saj. Theks i veçant duhet të vendoset në zhvillimin dhe investimin në turizëm
dhe zhvillim rural, si sektor të rëndësishëm për zhvillim të ekonomisë së çdo vendi.
Investimi më i madh në çdo segment të jetës shoqëroro-sociale të cilët do të mundësonin që
popullata të mbetet në shtëpitë e tyre dhe mos të mendojnë për shpërngulje jo vetëm nga
rajonit , por edhe rajonit.
Rëndësi e veçantë është përforcimi i potecialit të arsimit të mesëm profesional nëpërmjet të
definimit të drejtimeve dhe profileve arsimore të reja, të cilat do të jenë si rezultat i nevojave të
tregut të punës. Njëkohësisht duhet të hulumtohet mundësia e hapjes së shkollave të mesme të
disperzuara ose fakulteteve për edukim të të rinjëve në përputhje me nevojat e komunës dhe
rajonit në përgjithësi.
Shfrytëzimi i potencialit njerëzor dhe orientimi i njohurive dhe shkathtësive të tyre nëpërmjet
vendosjes së sistemit të mësimit gjatë gjithë jetës, rikualifikimit dhe shtimit ë njohurive dhe
shkathtësive si instrument për përforcimin e potencialit njerëzor në komunën e Tearcës në
fushat në të cilat ekziston potencial ekonomik që të zhvillohet.
Përkrahje në procesin e konsolidimit të ekonomive bujqësore nëpërmjet të bujqëve lokal për
orientimin e tyre në drejtim të prodhimtarisë industriale dhe bashkimit të tyre në forma të
kooperativave bujqësore ose formave tjera të bashkimit me qëllim të arritjes së ekonomisë së
vëllimit dhe ndjekja dhe adaptimi kah nevojat e tregut dhe trendet bashkëkohore. Nga ana e
shtetit duhet që menjëherë të ndërpritet procesi i trnasformimit të tokës bujqësore në atë
industriale.



















Ndërtimin e rrjetit rrugor më efikas dhe efektiv, i cili do të siguron transport më të shpejt dhe
më të sigurt ndërmjet vendbanimeve të komunës së Tearcës dhe rajonit më të gjërë. Ndërtimin
e rrugëve bashkëkohore rajonale dhe magjistrale të cilët do jenë lehtë të disponueshme për të
gjitha vendbanimet e rajonit dhe i cili do të siguron ndërlidhjen e tyre me rajonet tjera të shtetit.
Zhvillimi i programit përkatës për ndërtimit në faza të rrjetit të kanalizimit dhe ujësjellësit deri te
të gjitha vendbanimet dhe familjet, nëpërmjet shfrytëzimit të fondeve në dispozicion .
Edukimi i popullatës lokale dhe ngritja e shkathtësive të tyre për shfrytëzim të resurseve
natyrore dhe antropogjene në drejtim të krijimit të ekonomisë të diversifikuar lokale dhe në
drejtim të krijimit të ofertave individuale turistike duke u munduar që ato të ngriten në nivel të
ofertës së integruar tursitike rajonale.
Të shfrytëzohet potenciali lokal në drejtim të rritjes së vlerës së shtuar, e cila është është njëra
prej shtyllave të zhvillimit ekonomik. Duhet të mendojmë për nxitjen e glokalizimit si masë për
mbrojtjen nga globalizmi.
Duhet të shfrytëzohet potenciali njerëzor në komunë dhe në botën e jashtme në drejtim të
zhvillimit të prodhimeve inovative dhe këmbimi i përvojave për shfrytëzim më të mirë të
potencialit lokal në trendet bashkëkohore për zhvillim të qëndrueshëm.

Vetëqeverisja lokale
Оrganet e e komunës janë Këshilli dhe Kryetari
Këshillin e përbejnë përfaqësuesit e qytetarve të zgjedhur në zgjedhje të përgjithshme, të lira dhe të
drejtpërdrejta dhe më votim të fshehtë.
Numri i anëtarëve të Këshillit të komunës së Tearcës përcaktohet në varësi nga numri i banorëve të
komunës. Për arsye se komuna e Tearcës numëron 22.454 banorë, renditete në grupin e komunave që
kanë 19 anëtar nga nacionalitete dhe partii të ndryshme.
Anëtarët e Këshillit zgjidhen me mandat prej katër viteve, i përfaqësojnë qytetarët në komunë dhe në
Këshill ata vendosin në bazë të bindjeve të tyre.
Përveç Këshillit, si organ tjetër menaxhues i komunës është edhe Kryetari me administratën komunale, i
cili përkujdeset për zbatimin e punëve vijuese si dhe realizimin dhe zbatimin e kompetencave.

Struktura organizative e komunës së Tearcës
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KRYETARI

Departaemnti për revizion të
brendshëm

Departamenti për punë
inspektuese

Departamenti për menaxhim me
resurse njerëzore

Departamenti për çështje
financiare

Departamenti për tatime dhe
taksa komunale

Departamenti për zhvillim
ekonomik lokal

Departamenti për veprimtari
komunale, komunikacion dhe
rrugë

Departamenti për urbanizëm dhe
mbrojtje të mjedisit jetësor

Departamenti për veprimtari
publike

Departamenti për punë të
përgjithshme administrative

Departamenti për çështje
normative juridike

SEKRETARI

Buxheti në komunën e Tearcës
Buxheti në komunën e Tearcës përbëhet nga të ardhurat dhe shpenzimet ,të cilat pastaj ndahen në
kategori .Në tabelë është treguar buxheti I komunës për vitin 2018:

Të hyra buxhetore
Të hyra të përgjithshme
Të hyra tatimore
Të hyra jotatimore
Të hyra kapitale
Të hyra prej dotacioneve
Të hyra prej transferëve
Të hyra prej donacioneve

227.208.316
32.546.000
2.797.000
4.300.000
107.365.716
79.199.600
1.000.000

Sipas kategorive
Gjithsej
PAGA DHE KONTRIBUTE
REZERVA DHE Të DALA Të PAFEINUARA
MALLRA DHE SHëRBIME

SUBVENCIONE DHE TRANSFERE
BENEFITE SOCIALE

227,208,316
115,829,000
800,000
42,815,816
4,865,000
700,000

Të dala buxhetore
Të dala të përgjitshme
Me destinim të caktuar
të dala prej rezervave

227.208.316
226.408.316
800,000

Të DALA KAPITALE

62,198,500

1. PLANI STRATEGJIK PËR ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL PËR KOMUNË
E TEARCËS ( 2018 – 2022 )
Parimet kryesore për zhvillim të qëndrueshëm janë : ekonomia, mjedisi jetësor dhe
mirrëqenia sociale. Kjo strategji ka për qëllim që ta përmirrëson konkurrencën ekonomike,
të krijon prosperitet dhe jetë më kualitative për bashkësinë që jeton në territorin e
komunës së Tearcës, në një mjedis të mbrojtur dhe të sigurt social. Kjo strategji i ka
parasysh të tre parimet e zhvillimi të qëndrueshëm dhe besojmë se qëllimet dhe prioritetet
janë të përzgjedhura me kujdes, ndërsa si rezultat i kësaj projektet që do të jenë të
financuara nga burime të ndryshme të financimit do ta përmirësojnë mjedisin jetësor të
bashkësisë dhe do ta nxisin ekonominë lokale.
Fakti që strategjia është e përgaditur sipas parimit nga posht lart, me aktivitete –projekte,
programe e qëllime të cila janë identifkuar nga ana e të gjitha palëve të interesuara, ofron
hapësirë që të besohet se projektet që do të dalin nga ajo, do të inkurajojnë popullatën
lokale që në mënyrë më aktive të kyçet në proces, dhe me këtë të kontribuon kah zhvillimi i
qëndrueshëm i territorit.

VIZIONI

Rezultatet

Qëllimi
stratetegjik

Programet

Projektet / Aktivitete

8.1.

VIZIONI

„KOMUNA E TEARCËS DERI NË VITIN 2022 ME PRODHIME KONKURRUESE RURALE, TURIZËM TË
ZHVILLUAR MALOR , VLERA MULTIKULTURORE DHE TRADICIONALE DHE NDËRTIM TË RAPORTEVE TË
PARTNERITETIT ME INVESTITORËT, DO TË JETË VEND ATRATAKTIV DHE EKONOMIKISHT I ZHVILLUAR“
Zhvillimi i qëndrueshëm është vlerë dhe kualifikim bazë i këtij dokumenti, ndërsa me këtë nënkuptojmë
zhvillim i cili do t’i përmbush nevojat e së tashmes, por nuk do t’i rrezikon gjeneratat e ardhëshme dhe
nevojat e tyre. Resurset natyrore të territorit të komunës së Tearcës paraqesin bazë për zhvillimin e
përgjithshëm material dhe shoqëror. Intervenimet e propozuara do të mundësojnë përmirrësim të
kushteve për punë dhe jetë më të mirë për popullatën që jeton në këtë hapësirë. Vizioni për zhvillim
ekonomik lokal paraqet pajtueshmëri për ardhmërinë në preiudhën e ardhëshme 5 vjeçare. Strategjia
paraqet dokument me të cilin në tërësi definohen qëllimet, prioritetet dhe projektet- masat të cilat
duhet të ndërmerren në periudhën e programimit.
Vizioni për zhvillim i përgaditur në pëputhje me detyrimet të cilat dalin nga Ligji për vetëqeverisje lokale
(Gazeta Zyrtare e RM 5/2002). Ajo është e definuar si rezultat i pjesëmarrjes participative të palëve të
involvuara në procesin e planifikimit dhe në bazë të kornizës relevante ligjore, rekomandimet nga

analiza e gjendjes në komunë është e harmonizuar me dokumentet kyçe zhvillimore strategjike të kësaj
zone.

Мisioni
Nëpërmjet forcimit të partneritetit ndërmjet sektorit publik, sektorit qytetar dhe
komunitetit të biznesit në territorin e saj, komuna e Tearcës do të punon në
krijimin e kushteve më të mira për zhvillim ekonomik lokal, nëpërmjet zhvillimit të
konkurrencës, krijimin e identitetit turistik të territorit, modernizmi i
prodhimtarisë dhe shërbimeve, stërvitje profesionale dhe motivim i resurseve
njerëzore, promovimi i vlerave vendore me qasje të integruar, koordinim dhe
punë transparente të të gjithë aktorëve të zhvillimit në territorin e komunës së
Tearcës.

Parimet dhe vlerat
Strategjia e komunës së Tearcës , udhëhiqet prej këtyre principeve :
-

-

-

Inkluzioni – mundëson që të ketë qasje të njejtë për të gjitha grupet qëllimore,
Qëndrueshmëri – kujdeset që të gjitha projektet të cilat do financohen prej burimeve të
ndryshme të financimit dhe t’i plotësojnë nevojat e popullatës që jeton në këtë territor , por
gjatë kësaj mos t’i kërcënon nevojat për gjeneratat e ardhëshme.
Partneritet – të veprohet sipas parimit të ndërtimit të partneriteteve, me qëllim që të arrihet
vizioni i saj dhe popullata të motivohet ta kupton rolin e saj në ndërtimin e përbashkët për një
shoqëri më të mirë
Efikasitet – të veprohet në mënyrë konkrete për implementimin e masave të kësaj strategjie.
Përgjegjësi – të ketë përgjegjësi para banorëve , që ato rregullisht të informohen, të këshillohen
me popullatën dhe rregullisht të informohen për pëparimin e saj.
Koordinim – të koordinohen aktivitetet dhe masat edhe me institucionet tjera në nivel rajonal
dhe nacional.

Korniza strategjike
Organizimi vertikal i vendosjes hierarkike të planit strategjik është 4 nivelesh, edhe ate :
- Rezultatet,
- Qëllimet strategjike,
- Programet dhe
- Projektet , Aktivitetet
Aktivitetet janë të definuara dhe përpunuara me shembuj konkret dhe të njejtat edhe më
detajisht do të përpunohet gjatë përgaditjes së programeve vjetore për realizimin e planit Strategjik.
Rezulatatet e parashikuara janë shkalla më e lartë në reazlimin e planit strategjik dhe të njejtat
arrihen nëpërmjet realizimit të qëllimeve strategjike.
Qëllimet strategjike mundsojnë që resurset e territorit të komunës së Tearcës të vendosen në
funksion të zhvillimet të qëndrueshëm, që në përgjithësi inkorporohen me principet e BE-së. Koncepti
strategjik është i bazuar në qasjen proaktive të integrimit ekonomik dhe shoqëror të komunës dhe me
qasje reale gjatë përcaktimit të qëllimeve dhe prioriteteve. Gjatë përcaktimit të qëllimeve dhe
prioriteteve kishim kijdes per efektet afatgjate, masave dhe aktiviteteve afatshkurta, me qëllim që
popullata lokale të kyçet në mënyrë edhe më aktive në planifikimin dhe zbatimin e strategjisë. Gjatë
definimit të qëllimeve dhe prioriteteve kishim kujdes edhe për parimin e mundësive të barabarta, në
kuptim të barabarsisë gjinore dhe grupeve të ndryshme.
Projektet, Aktivitetet janë përcaktuar më qëllim të realizimit të programeve – prioriteteve dhe
të arrihet qëllimet dhe rezultatet e dëshiruara.
Këto janë si rezultat i pjesëmarrjes së përgjithshme të rrethit më të gjërë të palëve të
interesuara të cilët kontribuan në përgaditjen e kësaj strategjie.

Financimi
Financimi i projektete –aktiviteteve të strategjisë për zhvillim do të bëhet nga burime dhe
forma të ndryshme të financimit, edhe ate:
-

Buxheti i komunës,
Kofinancim ,
Donacione,
Dotacione,
Transfere,
Kredi dhe
Hua

Gjithashtu financimi sipas mënyrës së sigurimit ë të mjeteve financiare është nga :
-

Mjete vetanake ( buxheti i komunës, kofinancim.....)
Mjete nga shoqata të ndryshme
Mjete nga pushteti qendror ( Dotacione, Donacione, Transfere....)
Mjete nga fondet e jashtme ( Donacione, Kredi etj... )
o nga fondet IPA te BE –së ,
o fondet tjera të BE-së ( Horizont 2000, Europa për qytetarët, LIFE +, COSME (NVM),
Erasmus+ ),
o fondet tjera ndërkombëtare ( USAID, UNDP ...)

QËLLIMET STRATEGJIKE

1. Bujqësia dhe zhvillimi rural të jenë konkurruese ne
treg nëpërmjet rrjetizimit, nëpërmjet zhvillimit të
resurseve njerëzore dhe inovacionit.
2. Nëpërmjet shfrytëzimit të resurseve natyrore, të
zhvilllohet turizimi dhe të zgjerrohet infrastruktura
rrugore deri te vendet rurale dhe turistike.

3. Nxitja e Zhvillimit Ekonomik Lokal nëpërmjet
ndërtimit të raporteve të partneritetit dhe rrjetizimit
dhe bashkëpunimit rajonal, ndërkufitar dhe
ndërkombëtar.
4. Bashkëpunimi me sektorin e biznesit dhe pushtetit
qendror në funksion të përmirrësimit të kushteve për
rritje të vlerës së shtuar.
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1. Bujqësia dhe zhvillimi rural të bëhen konkurues në treg nëpërmjet
rrjetëzimit dhe zhvillimit të resurseve njerëzore dhe inovacioneve.
Qëllimi
strategjik 1.1.

Avancimi i prodhimtarisë bujqësore dhe burimeve njerëzore
Program
1.1.1.

Program
1.1.2.

Program
1.1.3.

Zhvillimi I bletarisë dhe prodhimtarisë bimore

Promovimi i përfitimeve nga formimi i shoqatave
bujqësore

Zhvillimi dhe modernizimi i prodhimeve ekologjike

Projekt
1.1.1.1

Vendosja e standardeve për prodhimet e mjaltit
dhe inovacioneve në bletari

Projekt
1.1.1.2

Promovim i mundësive për prodhimtari të bimëve

Projekt
1.1.2.1

Promovimi i përfitimeve nga shoqatat

Projekt
1.1.2.2
Projekt
1.1.2.3
Projekt
1.1.2.4

Organizimi i vizitave në agro-panaire

Projekt
1.1.3.1

Promovimi i prodhimtarisë organike

Projekt
1.1.3.2

Nxitja e prodhimtarisë organike

Projekt
1.1.3.3

Formimi i punkteve për shitje të prodhimeve
organike bujqësore

Nxitja e kuadrove të reja për agrar
Organizimi i seminareve , puntorive për nevoja e
agrarit

Projekt
1.1.3.4
Projekt
1.1.3.5

Program
1.1.4.

Nxitja e prodhimtarisë të produkteve bujqësore
sipas nevojave të tregut

Organizimi i punëtorive për zvogëlimin e përdorimit
të produkteve kimike dhe plehrave artificial
Promovimi i produkteve të reja kimike dhe
plehrave kimik që janë më pak të dëmshme për
shëndetin e njeriut dhe mjedisin jetësor

Projekt
1.1.4.1

Studimi mbledhja dhe analiza e të dhënave

Projekt
1.1.4.2

Studim fizibiliteti për nevojat e tregut për prodhime
bujqësore

Projekt
1.1.4.3

Edukimi i bujqëve në fushën e menaxhmentit dhe
ndërmarësisë, me qëllim të finalizimit të
produkteve bujqësore


Program
1.1.5.

Nxitja e çertifikimit dhe standardizimit

Projekt
1.1.5.1

Çertifikim dhe standardizim (HACCP,HALAL…..)

Program
1.1.6.

Qendër trajnimi për prodhimit bujqësor

Projekt
1.1.6.1

Hapja e një qendre trajnuese për prodhuesit
bujqësor

Projekt
1.1.6.2

Organizimi I trajnimeve ,punëtorive ,prezentimeve
etj.

Qëllimi
strategjik 1.2.

Ndërlidhja e bujqësisë me sektorin e biznesit dhe atë publik
Program
1.2.1.

Nxitja e mardhënieve të reja të biznesit për blerjen
dhe plasmanin e prodhimeve bujqësore

Program
1.2.2.

Rritja e kapaciteteve në nivel lokal për përdorimin e
sukseshëm të mjeteve nga fonde të ndryshme për
bujqësi dhe zhvillim rural

Program
1.2.3.

Program
1.2.4.

Qëllimi
strategjik
1.3.

Vizitë dhe pjesëmarrje e përbashkët në mbledhje
dhe manifestime publike (panaire , konferenca,
punëtori ....)

Nxitja e formave të reja të shoqatave bujqësore

Të rritet numri i ndërmarrjeve mikro dhe të vogla

Projekt
1.2.1.1

Organizimi i takimeve të përbashkëta për të nxitur
marëdhënie të reja biznesi për blerjen dhe
plasmanin e prodhimeve bujqësore

Projekt
1.2.2.1

Takime informative

Projekt
1.2.2.2

Organizimi I trajnimeve ,punëtorive etj.…

Projekt
1.2.3.1

Organizimi i përbashkët për pjesëmarje në panaire,
konferenca ,punëtori etj.

Projekt
1.2.3.2

Pjesëmarrje e organizuar
punëtorive , konferencave etj.

Projekt
1.2.4.1

Nxitja e formave të reja të shoqatave bujqësore

në

promovime,

Program
1.3.1.

Program
1.3.2.

Qëllimi
strategjik
1.4.

Nxitje për hapjen e ndërmarjeve të reja mikro
dhe të vogla inovative

Ruajtja dhe nxitja e prodhimeve të artizanateve
dhe të zejtarisë

Projekt
1.3.1.1

Promovimi i përfitimeve nga inovacionet në
ndërmarrjet mikro dhe të vogla .

Projekt
1.3.1.2

Përforcimi i kapaciteteve
ekzistuese mikro dhe të vogla

Projekt
1.3.1.3

Nxitja për hapjen e ndërmarrjeve inovative të reja
mikro dhe të vogla.

Projekt
1.3.2.1

Ruajtja dhe nxitja e prodhimtarisë për prodhimeve
të artizanatit

Projekt
1.3.2.2

Ruajtja dhe nxitja e e prodhimeve të zejtarisë

Projekt
1.3.2.3

Promovimi i prodhimeve artizanale dhe të zejtarisë

Projekt
1.4.1.1

Projekti promovimi
elektronike

Projekt
1.4.2.1

Mbështetje në nivel lokal e prodhimeve
karakteristike - mbrojtje dhe brendim

Projekt
1.4.2.2

Përgaditja e planit të marketingut për "Çaji i malit
Sharr "

për

ndërmarrjet

Të promovohen brendet agrare
Program
1.4.1.

Program
1.4.2.

Promovim i projekteve
elektronike

nëpërmjet mediumeve

nëpërmjet

mediumeve

Programi i marketingu për brendet agrare lokale

Qëllimi
strategjik
1.5.

Projekt
1.4.2.3

Përgaditja e
Tetove “

planit të marketingut

për “Grosh

Projekt
1.4.2.4

Përgaditja e planit të marketingut për “Gështenja
e Sharrit“

Projekt
1.4.2.5

Përgaditja e planit të marketingut për“Bostan I zi I
Sharrit“

Projekt
1.4.2.6

Përgaditja e planit të marketingut për “Qengji I
Sharrit “

Program
1.4.3.

Promovimi i prodhimeve dhe prodhuesve lokal

Projekt
1.4.3.1

Promovimi i prodhimeve dhe prodhuesve lokal

Program
1.4.4.

Shitja e prodhimeve lokale nëpërmjet formave
inovative

Projekt
1.4.4.1

Shitja e prodhimeve lokale nëpërmjet mediumeve
sociale , web portaleve etj

Projekt
1.5.1.1

Pastrimi dhe mirrëmbajtja e kanaleve për ujitje
deri te tokat bujqësore

Projekt
1.5.1.2

Ndërtimi i kanaleve të reja për ujitjen e tokave
bujqësore

Projekt
1.5.1.3

Pastrimi dhe mirrëmbajtja e rrugëve të fushës

Projekt
1.5.1.4

Rikonstruimi dhe ndërtimi i rrugëve të fushës

Projekt
1.5.1.5

Furnizimi i shpimeve për ujrat nëntokësore me
energji elektrike

Ndërtimi dhe zhvillimi I infrastrukturës bujqësore
Program
1.5.1.

Përmirësimi i infrastrukturës rrugore deri tek tokat
punuese (rrugë , kanal, rrymë)

Program
1.5.2.

Ndërtimi i sistemeve të reja për ujitje për përdorim
racional të ujit ( inovacione )

Projekt
1.5.2.1
Projekt
1.5.2.2
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Ndërtimi i sistemeve të reja për ujitje dhe
shfrytëzim racional të ujit (inovacione)
Stimulimi i bujqëve për shfrytëzim racional të ujit
për ujitje (inovacione)

2 . Nëpërmjet shfrytëzimit të resurseve natyrore, të zhvillohet turizmi dhe të
zgjerohet dhe të zhvillohet infrastruktura rrugore në vendet rurale dhe
turistike.
Qëllimi
strategjik
2.1.

Përmirësimi i menaxhimit me resurset e ujit
Program
2.1.1.

Qëllimi
strategjik
2.2.

Racionalizimi i mjeteve për ekonomizim të ujit për
pengim të dëmeve ekonomike

Projekt
2.1.1.1

Racionalizimi i mjeteve për ekonomizim të ujit për
pengim të dëmeve ekonomike

Projekt
2.1.1.2

Shfrytëzimi I resurseve të ujit për zhvillimin e
turizmit

Projekt
2.2.1.1

Nxitja e projekteve për energji të rinovueshme

Shfrytëzimi I burimeve të rinovueshme të energjisë
Program
2.2.1.

Nxitja e projekteve për energji të rinovueshme

Qëllimi
strategjik
2.3.

Zhvillimit i turizmit rural
Program
2.3.1.

Program
2.3.2.

Program
2.3.3.

Nxitja e zhvillimit të turizmit rural, nëpërmjet
inovacioneve dhe formave tjera alternative të
turizmit

Promovimi I turizmit malor

Rikonstruimi dhe rindërtimi i shtëpive të reja
malore

Projekt
2.3.1.1

Nxitja e zhvillimit të turizmit rural, nëpërmjet
inovacioneve dhe formave tjera alternative të
turizmit

Projekt
2.3.1.2

Nxitja e zhvillimit të turizmit rural, nëpërmjet
inovacioneve dhe formave tjera alternative të
turizmit ne ofertën regjionale

Projekt
2.3.1.3

Nxitja e zhvillimit të turizmit rural, nëpërmjet
inovacioneve dhe formave tjera alternative të
turizmit në rajonin ndërkufitar të Sharrit

Projekt
2.3.2.1

Promovimi i turizmit malor

Projekt
2.3.2.2

Promovimi i turizmit të gjuetisë dhe peshkimit,
nëpërmjet promovimit të gjuetisë dhe peshkimit
sportiv

Projekt
2.3.3.1

Shtëpia malore Tre Ujrat

Projekt
2.3.3.2

Shtëpia malore Ujmira

Projekt
2.3.3.3

Shtëpia malore Vërtisht

Program
2.3.4.

Ndërtimi i qendrave rekreative sportive

Projekt
2.3.4.1

Projekt për ndërtimin e QRS Tre Ujrat

Projekt
2.3.4.2

Projekt për ndërtimin e QRS Përcë

Проект Projekt për ndërtimin e QRS Liqeni i Breznës
2.3.4.3

Qëllimi
strategjik
2.4.

Të përmirësohet dhe zgjerohet infrastruktura rrugore për
zhvillim më të shpejt të turizmit
Program
2.4.1.

Përmirësimi I infrastrukturës rrugore

Projekt
2.4.1.1

Rikonstruimi i rrugës prej f. Tearcë deri te Tre Ujrat

Projekt
2.4.1.2

Rikonstruimi i rrugës nga f. Odër deri në f. Përcë

Projekt
2.4.1.3

Rikonstruimi i rrugës nga f.Leshkë deri tek v.q.
Plloçë

Projekt
2.4.1.4
Projekt
2.4.1.5

Rikonstruimi i pjesëve tjera të rrugëve malore
Trasimi i pjesëve tjera të rrugicave malore

Program
2.4.2.

Sinjalizimi i rrugëve dhe rrugicave malore për
këmbësor

Projekt
2.4.2.1

Sinjalizimi i pjesëve tjera të rrugëve dhe rrugicave
malore për këmbësor

Program
2.4.3.

Promovimi i turizmit të gjuetisë dhe peshkimit,
nëpërmjet promovimit të gjuetisë dhe peshkimit
sportiv

Projekt
2.4.3.1

Promovimi i turizmit të gjuetisë dhe peshkimit,
nëpërmjet promovimit të gjuetisë dhe peshkimit
sportiv
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3. Nxitja e Zhvillimit Ekonomik Lokal me anë të partneriteteve dhe
krijim të rrjeteve regjionale , ndërkufitare dhe bashkëpunimit
ndërkombëtar.
Qëllimi
strategjik
3.1.

Qëllimi
strategjik
3.2.

Përforcimi I kapaciteteve njerëzore dhe zhvillimi i shoqërisë
civile/ qytetare dhe inicijativave qytetare
Program
3.1.1.

Nxitja e zhvillimit të resurseve njerëzore në
bashkësi

Projekt
3.1.1.1

Nxitja e zhvillimit të resurseve njerëzore në
bashkësi për fushën e ndërmarrësisë, marketingut,
menaxhmentit etj.

Program
3.1.2.

Përmirësimi i mekanizmave ekzistues dhe vendosja
e mekanizmave të ri për bashkëpunim në
shoqërinë qytetare

Projekt
3.1.2.1

Përmirësimi i mekanizmave ekzistues dhe vendosja
e mekanizmave të ri për bashkëpunim në
shoqërinë qytetare

Program
3.1.3.

Nxitja e zhvillimit ekonimik lokalnëpërmjet rritjes Проект
Kultivimi i vlerave tradicionale
së vlerave tradicionale , zakoneve etj.
3.1.3.1
Projekt Zakonet lokale si vlerë e shtuar e zhvillimit
3.1.3.2 ekonomik lokal
Projekt Promovimi I traditave ,zakoneve dhe vlerave tjera
3.1.3.3 lokale

Rrjetëzim dhe bashkëpunim për zhvillim ekonomik lokal më të
shpejt
Program
3.2.1.

Zhvillimi i kapaciteteve dhe organizimi Iiaktiviteteve
me të rinjtë për inovacione në zhvillimin ekonomik
lokal

Projekt
3.2.1.1

Zhvillimi i kapaciteteve dhe organizimi I aktiviteteve
me të rinjtë për inovacione në zhvillimin ekonomik
lokal

Program
3.2.2.

Qëllimi
strategjik
3.3.

Qëllimi
strategjik
3.4.

Qëllimi
strategjik
3.5.

Përmirësimi i formës së komunikimit
informacionit (kanaleve) me sektorët tjerë

dhe

Projekt
3.2.2.1

Përmirësimi i formës së komunikimit
informacionit (kanaleve) me sektorët tjerë

dhe

Projekt
3.2.2.2

Promovimi i Glokalizmit në zhvillimin ekonomik

Projekt
3.3.1.1

Përmirësimi i mekanizmave ekzistues dhe vendosja
e mekanizmave të ri institucional për bashkëpunim
me shoqëritë civile

Projekt
3.3.2.1

Nxitja e zhvillimit ekonomik lokal dhe rritja e
vlerave ,zakoneve etj, nëpërmjet bashkëpunimit
regjional ,ndërkufitar dhe ndërkombëtar

Nxitja e zhvillimit ekonomik lokal nëpërmjet bashkëpunimit
regjional , ndërkufitar dhe ndërkombëtar
Program
3.3.1.

Përmirësimi i mekanizmave ekzistues dhe vendosja
e mekanizmave të ri institucional për bashkëpunim
me shoqëritë civile

Program
3.3.2.

Zhvillim ekonomik lokal dhe rritja e vlerave të
traditave, zakoneve etj.

Zhvillimi i sipërmarrësisë sociale
Program
3.4.1.

Nxitje e zhvillimit të sipërmarrësisë sociale

Projekt
3.4.1.1

Nxitjen e zhvillimit të sipërmarrësisë sociale

Program
3.4.2.

Zgjerimi i rrjetit për zhvillim të shërbimeve sociale

Projekt
3.4.2.1

Zgjerimi i rrjetit për zhvillim të shërbimeve sociale

Promovimi dhe afirmimi i komunës si destinacion atraktiv
biznesi

Zhvillimi dhe
tradicionale

ruajtje

e

vlerave

kulturore

Qëllimi
strategjik
3.6.

Program
3.5.1.

Organizimi dhe mbajtja e takimeve vjetore me
mërgimtarët tanë

Projekt
3.5.1.1

Organizimi dhe mbajtja e takimeve vjetore me
mërgimtarët tanë

Program
3.5.2.

Mbajtja e takimeve me investitorë potencial

Projekt
3.5.2.1

Mbajtja e takimeve me investitorë potencial

Projekt
3.6.1.1

Shpallje e rregullt e tregimeve të suksesshme për
projektet e realizuar dhe të arriturat e tyre

Vendosja e politikave të qëndrueshme inovative
Program
3.6.1.

Promovimi dhe ngritja e vetëdijes për inovacione

Projekt
3.6.1.2
Projekt
3.6.1.3

4

Organizimi i vazhdueshëm i ngjarjeve dhe garave
konkuruese në nivel lokal (startap kafe, startap
uikend, ditë me ide inovative , inovacione më të
mira etj.)
Organizimi i trajnimeve për inovacione në
menaxhment, zhvillim të produkteve të reja...

4. Bashkëpunimi me sektorin e biznesit dhe pushtetin qendror në funksion të përmirësimin të kushteve për
rritje të vlerës së shtuar
Qëllimi
strategjik
4.1

Bashkëpunimi me pushtetin qëndror në promovimin e masave aktive për
punësim
Program
Promovimi dhe përkrahja për ngritjen e vetëdijes
4.1.1.
për shfrytëzim të masave për punësim
Projekt
4.1.1.1

Prezentimi i masave aktive në bashkëpunim nga
Agjencioni për Punësim

Program
4.1.2.

Qëllimi
strategjik
4.2

Qëllimi
strategjik
4.3.

Projekt
4.1.1.2

Prezentimi i masave aktive në bashkëpunim nga
ministrinë e Ekonomisë

Projekt
4.1.1.3

Prezentimi i masave aktive në bashkëpunim nga
Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomizimit
të ujrave

Projekt
4.1.2.1

Përkrahja e 2 projekteve më të mira në sferën e
punësimit

Projekt
4.1.2.2

Përkrahja e 2 projekteve më të mira në sferën e
projekteve inovative

Përkrahja financiare me kofinancim të projekteve
për vetëpunësim dhe projekteve inovative

Bashkëpunimi me pushtetin qëndror në promovimin e masave aktive për
punësim
Program Promovimi dhe përkrahja për ngritjen e vetëdijes
4.2.1.
për shfrytëzim të masave për punësim

Bashkëpunimi me pushtetin qendror në promovimin e masave
për efikasitet energjetik
Program Bashkëpunimi me ministrinë e Ekonomisë në
4.3.1.
promovimin e masave për efikasitet energjetik

Projekt
4.2.1.1

Përkrahja e 2 projekteve më të mira në sferën e
punësimit

Projekt
4.2.1.2

Përkrahja e 2 projekteve më të mira në sferën e
projekteve inovative

Projekt
4.3.1.1

Përkrahje teknike për promovim të masave për
efikasitet energjetik - sisteme solare për ujë të
ngohtë

Projekt
4.3.1.2

Përkrahje teknike për promovim të masave për
efikasitet energjetik - ndërrimi i ditare të vjetra

