
DETAJE  IFORMATIVE  PËR ÇDO PROJEKT  IPA CBC 2014-2020 

RUAJ DATABAZËN/+3 PROJEKTE webfaqe/WB IPA II CBC sistemi monitorues 

Emri I programës Programa ndërkufitare e Republikës së Maqedonisë së Veriut- Republika e Shqipërisë nën Instrumentin e Asistencës 
Para-anëtarësimit (IPA II) 

Numri vijues I Thirrjes1 Thirrja e tretë 

Numri I kontratës grant IPA/2021/429-446 

Akronim I projektit MBROJTJA NGA ZJARRI 

Emri I projektit Mbrojtja ndërkufitare nga zjarri 

Intervenimi logjik i 

projektit2 

Impakti (objektivat në përgjithësi) 
Për të kontribuar në mbrojtjen e ambientit ndërkufitar, duke përmirësuar infrastrukturën publike për menaxhim me 
rreziqe 
 
Rezultat(et)e objektivave specifike 
- Prezantimi I menaxhimit të rrezikut të përbashkët për parandalim të zjarrit (I egër) në hapësirën NK; 
- Formimi i një sistemi unik ndër-komunal për mbrojtje nga zjarri; 
- Të përforcohen kapacitetet për tu përgjigjur ndaj fatkeqësive natyrore në hapësirën ndërkufitare; 
- Të bëhet sensibilizimi për mbrojtjen e ambientit në hapësirën ndërkufitare; 
Daljet nga projekti 
- Plan për menaxhim të përbashkët  nga rreziqet e zjarreve të egra, mbrojtje nga zjarret dhe procedura standarde 

operative (PSO) janë zhvilluar dhe vënë në praktikë; 
- Departament i përbashkët për mbrojtje nga zjarri i komunës së Vrapçishtit dhe komunës së Bogovinës është 

formuar konform Ligjit për bashkëpunim ndër-komunal; 
- Është ndërtuar një stacion i ri zjarrfikës për Departamentin e sapoformuar ndër-komunal për mbrojtje nga zjarri; 
- Është blerë makinë speciale për stacionin e zjarrfikësit që është për mbrojtje nga zhdukja e pyjeve nga zjarri; 
- Janë punësuar 9 zjarrfikës të trajnuar dhe të pajisur me mjete në Departamentin ndër-komunal për mbrojtje nga 

zjarri; 
- 23 zjarrfikës përreth kufirit janë me kapacitet të përforcuar për tu përgjigjur ndaj fatkeqësive natyrore; 
- Është blerë pajisje speciale për Departamentin e zjarrit të Cerrikut kundër fatkeqësive natyrore; 
- Është formuar një sistem volunter prej 20 vetash të pajisur,për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore duke përfshirë 

ushtarë të pensionuar dhe popullsi vendore nga vendet rurale në regjionin ndërkufitar; 
- 8200 nxënës të shkollave fillore janë të sensibilizuar për mbrojtjen nga zjarri i pyjeve dhe zjarreve të egra, pasojat e 

tyre për ambientin dhe janë instaluar alarme të zjarrit në 3 shkolla fillore;  
- Më shumë se 25 000 familje rurale dhe më shumë se 110.000 njerëz nga vendet rurale të hapësirave ndërkufitare 

janë të sensibilizuar për zjarret dhe mbrojtja nga zjarret e egra; 
 

Aktivitetet kryesore 
Pako pune: Menaxhim I projektit  dhe koordinim; 
 
Pako pune 1: Zhvillimi I një menaxhimi të përbashkët  rreziku  përreth kufirit duke përfshirë: 
-Zhvillimi I një plani të përbashkët për menaxhim të rrezikut nga zjarret e egra dhe zjarret (duke përfshirë një vlerësim të 
rrezikut dhe menaxhimit) për territorin e komunës së Vrapçishtit , Bogovinës dhe Cerrikut; 
-Zhvillimi I procedurave standarde operative (PSO) për tu përgjigjur ndaj fatkeqësive natyrore përgjatë hapësirës ndër -
kufitare. 
 
Pako pune 2: Formimi I një Departamenti të përbashkët të Vrapçishtit dhe Bogovinës për mbrojtje kundër zjarrit duke 
përfshirë: 
-Formimi I  një Departamenti ndërkomunal për mbrojtje nga zjarri (DNMZ) në Vrapçisht dhe Bogovinë;  
-Ndërtimi I një stacioni zjarrfikës I standardizuar për zjarrfikës të Vrapçishtit dhe Bogovinës; 
Blerja e një makine speciale për luftimin e zjarreve në pyje për DNMZ;  
-Përzgjedhja e 9 zjarrëfikësve, trajnim special për mbrojtje nga zjarri  dhe çertifikata për 9 zjarrëfikësit; 
-Blerja e pajisjeve mbrojtëse personale për 9 zjarrëfikësit (PPM) për DNMZ të Vrapçishtit dhe Bogovinës; 
 
Pako pune 3: Ngritja e kapaciteteve për tu përgjigjur ndaj fatkeqësive natyrore përgjatë hapësirës ndërkufitare duke 

                                                
1E para , e dyta, e treta dhe kështu me rradhë. 
2Impakti  (objektivat e përgjithshme),rezultat (et), objektivat specifike dhe rezultatet e projektit. 



përfshirë:  
-Trajnim I përbashkët I të dy Departamenteve të zjarrit (DZ) për tu përgjigjur ndaj fatkeqësive natyrore në hapësirën 
ndërkufitare; 
-Trajnim I përbashkët për të dy Departamentet e zjarrit për mbrojtje dhe ndrydhje në hapësirën ndërkufitare nga zjarret e 
egra; 
-Blerja e një mjeti special për zhdukjen e pyjeve nga zjarri për Departamentin e zjarrit të Cerrikut; 
-Blerja e 14 seteve speciale kundër zjarrit për zjarrëfikësit e Cerrikut; 
Blerja e pajisjeve speciale për emergjencë ndaj fatkeqësive natyrore për Departamentin e Zjarrit në Cerrik; 
-Formimi, trajnimi dhe pajisja e një sistemi volunter prej 20 vetave vendas nga hapsirat rurale përgjatë kufirit për 
përgjigje emergjente ndaj fatkeqësive natyrore; 
-Blerja e një makine për teren  për amvisëritë që janë larg Cerrikut;  
-Instalimi I alarmeve të zjarrit në shkolla; 
 
Pako pune 4: Sensibilizimi I qytetarëve, përfshirja në mbrojtjen nga zjarret e egra, dhe pregatitja emergjente ndaj 
fatkeqësive natyrore duke përfshirë: 
-Zhvillimi I një program të përbashkët  për shkollat fillore për të sensibilizuar  mbrojtjen dhe parandalimin e zjarreve  dhe 
zjarreve të egra; 
-Shpërndarja e programit nëpër shkollat fillore përgjatë kufirit për sensibilizimin ndaj mbrojtjes së zjarrit, mbrojtja nga 
zjarret e egra dhe pasojat e tyre ndaj ambientit përgjatë hapësirës ndërkufitare; 
-Edukim vendor për banorët e vendeve rurale për mbrojtje nga zjarret e egra; 
-Kampanjë e përbashkët online për sensibilizim për mbrojtje dhe parandalim nga zjarret e egra; 
-Demonstrim I përbashkët I ushtrimeve nga dy Departamentet e zjarrit  duke u përgjigjur fatkeqësive natyrore dhe 
mbrojtjes nga zjarri nga Maqedonia dhe Shqipëria;  
-Evenimenti përmbyllës. 

Të arriturat3 NA 

Dorëzimet e pritshme  

Dorëzimet e arritura4 NA 

Kontributi I objektivave 
specifike/rezultatet 

3.1 Rritja e vetdijes për ekonominë e gjelbërt,ambient më I pastër dhe ndryshime klimatike. 

3.1.1.Vetdijësimi dhe njohuri për përdorim të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe pyjëzimi I ambientit . 

 webfaqe e projektit - 

Data e fillimit 01.02.2022 

Data e mbarimit 01.08.2024 

Buxheti total 859.196,00 € 

Shuma e  EU fondit 
730.316,60 € 

% e  koofinansimit EU 85% 

Shuma e harxhimeve 
infrastrukturore 

251.280 € 

Statusi5 Vazhdon 

Boshtet prioritare6 
Mbrojtje e ambientit, promovimi I adaptimit të ndryshimeve klimatike dhe zbutjen, parandalimi I rrezikut dhe menaxhim 

                                                
3Të kompletohet vetëm nga përmbyllja e projektit .  
4 Të kompletohet vetëm nga përmbyllja e projektit. 
5 Vazhdon ose është mbyllur. 
6 Prioritet tematik: 1.Promovim I punësimit,, mobilizimi I punës dhe inkluzioni social dhe kulturor përgjatë kufirit 2Mbrojtja e ambientit dhe promovimi I 

ndryshimeve klimatike dhe zbutjes, parandalimi I rrezikut dhe menaxhimi. 3.Inkurajimi I turizmit dhe trashigimisë kulturore dhe natyrore, 4.Investimi 
në rininë, edukimin dhe aftësitë, ose rritja e konkurencës, biznesi ambientor dhe zhvillimi I sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, tregtia dhe 
investimet. 



Tema7 2.2 Parandalimi I rrezikut dhe menaxhimi 

Personi kontakt për 

qëllime vëzhguese8 

Rubin Nikoloski 

E-mail adresë9 rubinnikoloski@hotmail.com 

 

PARTNERI UDHËHEQËS OSE KORDINATORI 

Akronim Komuna e Vrapçishtit 

Tipi10 Njësi e Vetqeverisjes Lokale 

Emri në gj. angleze Municipality of Vrapciste 

Emri në gj.amë 
Komuna e Vrapçishtit 

Departamenti - 

Vendi11 Republika e Maqedonisë së Veriut 

Qyteti Vrapciste 

Rruga 
“100”, P.n. Vrapciste, Republika e Maqedonisë së Veriut 

Kodi postal 1238 

Email adresë info@komunavrapcisht.gov.mk 

Webfaqe www.komunavrapcisht.gov.mk 

Buxheti total I 
pranueshëm I partnerit 

426.025 € 

statusi legal12 Publik 

 

PARTNER I PROJEKTIT OSE BASHKË- PËRFITUESI 1 

Akronim Bashkia e Cerrikut 

Tipi Njësi e Vetqeverisjes Lokale 

Emri në gj. angleze   
Municipality of Cerrik 

                                                
7Domeni specifik I projekteve me boshtin primar Një nga këto në vijim: 1.1 Punësimi dhe mobilizimi I punës, 1.2 inkluzioni social dhe kulturor, 2.1 

Mbrojtja e ambientit, 2.2 Parandalimi I rrezikut dhe menaxhimi 3.1 Kualiteti I turizmit, prodhimet dhe shërbimet, 3.2Trashigimia kulturore dhe 
natyrore, 4.1 Rrjetëzimi I të rinjve dhe shkëmbimet, 5.1Fuqizimi I sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme , ose 5.2Intensifikimi I tregtisë ndërkufitare 
dhe aksesi në markete. 

8Emri I plotë I personit kontakt që do të jetë përgjegjës për monitorim të projektit në emër të përfituesit grant. 
9 Email adresë të personit kontakt që do të jetë përgjegjës për monitorim të projektit në emër të përfituesit grant. 
10Njësi e Vetqeverisjes Lokale, njësi e vetqeverisjes kombëtare,qeverisje lokale, (p.sh.nivel entiteti ose nivel kantoni në BiH), Organizata joqeveritare 

(OJQ, OQ, CSO,ASOCIACIONET…), ndërmarrjet, agjencionet lokale të zhvillimit  institucioent edukative  (shkolla,  universiteti  fakulteti), 
institucionet kulturore, kompanitë publike të dobishme , të ndryshme (të përcaktohen). 

11Vendi I formimit . 
12 Privat ose publik. 



Emri në gj. Amë  Bashkia Cërrik 

Departamenti - 

Vendi Republika e Shqipërisë 

Qyteti Cerrik 

Rruga Lagja, Nr. Rruga “Bulevardi Gjimnazi 1962”, Cerrik, Republika e Shqipërisë 

Email adresë 
info@bashkiacerrik.gov.al 

Kodi postal 3007 

Wefaqe https://www.bashkiacerrik.gov.al/ 

Buxheti total I 
parnueshëm I partnerit 

226.557 € 

Statusi legal Publik 

 

 

PARTNERI I PROJEKTIT OSE BASHKË-PËRFITUESI 2 

Akronim Komuna e Bogovinës 

Tipi Njësi e Vetqeverisjes Lokale 

Emri në gj. angleze 
Municipality of Bogovinje, North Macedonia 

Emri në gj. amë Komuna e Bogovinës 

Departamenti - 

Vendi Republika e Maqedonisë së Veriut 

Qyteti Bogovinë 

Rruga .”101”. P.n. Bogovinje 

Email adresë info@komunabogovine.gov.mk 

Kodi postal 1220 

Webfaqe http://komunabogovine.gov.mk/ 

Buxheti total I 
pranueshëm I partnerit 

119.584 € 

Statusi legal Publik 

 

PARTNERI I PROJEKTIT OSE BASHKË-PËRFITUESI 3 

Akronim CARITAS 



Tipi OJQ 

Emri në gj. angleze 
Caritas South Albania   

Emri në gj. amë Caritasi I Shqipërisë së Jugut 

Departamenti - 

Vendi Shqipëria 

Qyteti Cerrik 

Rruga Cerrik-Ferme, Prane Qendres Ditore Balonat 

Email adresë  caritasalbaniasud@yahoo.it 

Kodi postal 3007 

Webfaqe https://caritas-juguishqiperise.com/     

Buxheti total I 
pranueshëm I partnerit 

87.030 € 

Statusi legal OJQ 

 

 


