
	

 

 

Projekti “Fondi Rajonal i Zhvillimit për Evropën Juglindore - Energjia, Transporti dhe 
Mbrojtja e Klimës (ORF-ETC)” në komponentin e tij: 

“Promovimi i shkëmbimit rajonal për zbatimin e planeve të qëndrueshme të 
lëvizshmërisë urbane në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)” 

Thirrje për propozim: 
Pjesëmarrja në kuadër të “Promovimit të shkëmbimit rajonal për zbatimin e planeve të 
qëndrueshme të lëvizshmërisë urbane në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)’’ 
 
Lidhur me komponentin e projektit:  
Projekti ORF-ETC “Promovimi i shkëmbimit rajonal mbi zbatimin e planeve të lëvizshmërisë 
urbane të qëndrueshme në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)” synon të mbështesë 
qytetet në Evropën Juglindore (EJL) për forcimin e kapaciteteve të vetëqeverisjes lokale për 
zbatimin e masave të lëvizshmërisë së qëndrueshme. Projekti po zbatohet nga GIZ për 
llogari të Qeverisë Gjermane. 

Komponenti i këtij projekti trajton tri nivele:  
• Transferimin e njohurive të praktikave dhe përvojave të mira të vendeve të BE-së në 

zbatimin e SUMP/PLQU bëhet përmes rrjetit ekzistues rajonal CIVINET, Kroaci-
Slloveni-EJL; 

• Në nivel kombëtar, do të forcohen kapacitetet e shoqatave të bashkive në mënyrë që 
të mund të këshillohen më mirë bashkitë për zhvillimin dhe zbatimin e SUMP/PLQU; 

• Në nivel lokal, projekti mbështet VQL-të e përzgjedhura në ndërtimin e kapaciteteve 
organizative dhe teknike, të cilat janë parakusht për zbatimin e suksesshëm të 
planeve apo zgjidhjeve të qëndrueshme të lëvizshmërisë urbane.  
 

Komponenti ProSUMP mbështet VQL-të në: 
• Krijimin e kushteve për procesin sistematik të zbatimit të SUMP/PLQU-së;  
• Ofrimin e shkëmbimeve rajonale dhe diskutimeve të përbashkëta ndërmjet VQL-ve 

dhe palëve të tjera relevante të interesit për zbatimin e masave nga SUMP/PLQU-të  
• Krijimin e bashkëpunimit dhe dialogut të fuqishëm rajonal ndërmjet VQL-ve të 

përzgjedhura në Ballkanin Perëndimor. 
 
Objektivi i komponentit të projektit: Bashkëpunimi rajonal ndërmjet qyteteve dhe bashkive 
kontribuon në forcimin e kapaciteteve të vetëqeverisjes lokale për zbatimin e masave të 
lëvizshmërisë së qëndrueshme. 
 
Në përputhje me objektivin, kjo thirrje për aplikim fton bashkitë/qytetet të paraqesin interesin 
e tyre për t'u bërë homologe të projektit për zbatimin e aktivitetit brenda afatit kohor të 
komponentit të projektit 2021 deri në 2023. 
 
Shënim i rëndësishëm: Ky konkurs: Promovimi i shkëmbimit rajonal për zbatimin e 
planeve të qëndrueshme të lëvizshmërisë urbane në vendet e Ballkanit Perëndimor 
është i hapur vetëm për:  



- Bashkitë dhe qytetet me Plan të zhvilluar për Lëvizshmërinë e Qëndrueshme Urbane 
ose dokument tjetër përkatës strategjik për Lëvizshmërinë e Qëndrueshme Urbane 
(zgjidhje SUM/LQU, Poly-SUMP ose të ngjashme); 

Ky konkurs është i hapur për qytetet dhe bashkitë në territorin e Shqipërisë. 
 
Për çdo pyetje në lidhje me këtë aplikim, ju lutemi kontaktoni: rodon.miraj@giz.de  
 
Ju lutemi plotësoni, nënshkruani dhe vulosni sa vijon Formularin e aplikimit dhe dërgoni 
përsëri formularin e plotë (faqet 1-7), deri në dt. 18.02.2021, për shqyrtim të mëtejshëm në: 
 
 
	

 
 
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë | Association of Albanian Municipalities  
 
  
 
(A): Rr. 'Skerdilajd Llagami' | Nd.3, H.1, Ap.9. Tirana-Albania 
 
(T/F): +35542468492    | (M): +355682050310 
 
(E): agronhaxhimali@aam.org.al | (W): www.aam.org.al 
 
  
 
  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	 
Të	plotësohet	nga	ekipi/koordinatori	vlerësues	 
Nr.	i	Aplikimit:	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	 
Vendi:	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	 
Data:	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	 
Vendimi:	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	 
	

	

1.	Detaje	të	përgjithshme		

Emri	i	Bashkisë/Qytetit	 	

Numri	i	banorëve	
Zonë	urbane	 	

Në	total	
(urbane+rurale)	 	

Buxheti	i	përgjithshëm	i	bashkisë	për	vitin	2021	
(në	EURO)	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

Personi	kontaktues	për	këtë	aplikacion	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

Emri	dhe	mbiemri	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

Departamenti,	pozita/titulli	i	punës	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

Numri	i	kontaktit	 Tel.:	 Mob.:	

e-mail	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

	

2.	Detajet	teknike	

2.1.	Planifikimi	për	Lëvizshmëri	të	Qëndrueshme	Urbane		
2.1.1	A	ka	zhvilluar	Bashkia/Qyteti	juaj	Plan	për	
Lëvizshmërinë	e	Qëndrueshme	Urbane	(SUMP	-	
PLQU)	ose	dokument/zgjidhje	tjetër	përkatës	
strategjik	për	Lëvizshmërinë	e	Qëndrueshme	
Urbane	(zgjidhje	SUM,	Poly-SUMP	ose	të	
ngjashme)	

� 	Po	(nëse	Po,	ju	lutemi	kaloni	tek	Qs	2.1.3.)	

� 	Jo	(Nëse	Jo,	ju	lutemi	përgjigjuni	në	2.1.2.	më	poshtë	
dhe	referojuni	vërejtjes	së	menjëhershme)	

2.1.2	Bashkia/Qyteti	është	në	fazën	e	zhvillimit	
të	zgjidhjes	SUMP	ose	SUM		

� 	Po	
� 	Jo		

VËREJTJE:	Nëse	të	dyja	përgjigjet	(2.1.1.	dhe	2.1.2.	janë	jo,	Bashkia/Qyteti	nuk	ka	të	drejtë	për	këtë	
aplikim.	Ju	lutemi	mos	e	dorëzoni!	
2.1.3	Titulli	i	dokumentit	SUMP	ose	SUM	dhe	viti	
i	botimit	

Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	



VËREJTJE:	Ju	lutemi	dërgoni	dokumentin	SUM/LQU	si	aneks	të	këtij	aplikacioni	ose	link	të	
dokumentit	SUM/LQU	
	

2.2.	Njësia/Zyra/Departamenti	i	Lëvizshmërisë	Urbane	të	Qëndrueshme	
2.2.1	A	ka	administrata	e	Bashkisë/qytetit	tuaj	
një	departament	dhe/ose	zyrë	për	lëvizshmërinë	
urbane?	

� 	Po	
� 	Jo	(Nëse	jo,	shkoni	te	seksioni	2.3.	Buxheti	për	
Lëvizshmëri	të	Qëndrueshme	Urbane		

2.2.2	Ju	lutemi	shkruani	titullin	zyrtar	të	
Departamentit	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

2.2.3	Cilat	janë	detyrat	kryesore	të	
Departamentit?		
Ju	lutemi	kufizoni	përgjigjen	tuaj	në	maksimum	
10	pika	kryesore.	

Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

2.2.4	Numri	i	të	punësuarve	në	
Departament/Zyrë	

Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

2.2.5	A	keni	Komitet	të	Qytetit	për	sigurinë	e	
trafikut?	

�	Po	
�	Jo	

	

	

2.4.	Projekt	i	zbatuar	nga	dokumentet	e	zgjidhjes	SUMP/PLQU	ose	SUM/LQU	
2.4.1	Ju	lutemi	paraqitni	një	listë	të	projekteve,	
masave	ose	aktiviteteve	të	zbatuara	
SUMP/PLQU	ose	SUM/LQU	duke	siguruar	që	të	

Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

2.3.	Buxheti	për	Lëvizshmëri	të	Qëndrueshme	Urbane	
2.3.1	Cili	është	buxheti	juaj	bashkiak	për	
aktivitetet	e	lëvizshmërisë	së	qëndrueshme	
urbane	në	vitin	2021?	
Ju	lutemi	merrni	parasysh	të	gjitha	linjat	
buxhetore	dhe	jepni	shumën	në	EUR	dhe	në	%.	

EURO	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

%	 Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

2.3.2	A	ka	bashkia/qyteti	juaj	një	linjë	të	
veçantë	buxhetore	për	aktivitetet	e	
Lëvizshmërisë	së	Qëndrueshme	Urbane	
dhe/ose	zbatimin	e	SUMP/PLQU?	

� 	Po	
� 	Jo,	Nëse	jo,	shkoni	te	seksioni	2.4.	

2.3.3	Cili	është	titulli	zyrtar	i	linjës	buxhetore	
SUM/LQU?	
Ju	lutemi	dërgoni	faqen	e	skanuar	të	
dokumentit	të	buxhetit	si	aneks.	

Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

2.3.4	Ju	lutemi	shënoni	linkun	e	Buxhetit	të	
publikuar	online	për	vitin	2021.		
Nëse	nuk	ka	link,	ju	lutemi	dërgoni	Buxhetin	për	
vitin	2021	si	aneks.	

Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	



vendosni	informacionin	e	mëposhtëm	për	secilin	
projekt:	

• Titulli	i	projektit/masës/aktivitetit	dhe	
shuma	e	financimit		

• Konfirmoni	nëse	është	buxhet	bashkiak	
apo	donator.		

• Nëse	është	e	aplikueshme,	emri	i	
donatorit	

Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

	

	

2.5.	Java	Evropiane	e	Lëvizshmërisë		 	
A	ka	organizuar	qyteti/bashkia	juaj	JAVËN	
EVROPIANE	TË	LËVIZSHMËRISË	(EMW)	në	vitet	e	
mëparshme?		
	
Nëse	po,	ju	lutemi	bëni	një	përshkrim	të	shkurtër	
të	aktiviteteve.	

EMW	viti:	Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	
Aktivitetet	kryesore:	Kliko	këtu	për	të	futur	
tekstin.	

EMW	viti:	Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	
Aktivitetet	kryesore:	Kliko	këtu	për	të	futur	
tekstin.	

EMW	viti:	Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	
Aktivitetet	kryesore:		Kliko	këtu	për	të	futur	
tekstin.	

	

3.	Bashkëpunimi	rajonal	dhe	ndër	bashkiak	



Çfarë	përvojash	pozitive	në	lidhje	me	
lëvizshmërinë	mund	të	ndani	me	qytetet	e	
rajonit?	
	
Ju	lutemi	shpjegoni	1	deri	në	maksimum	3	
projekte	të	zbatuara	në	bashkinë/qytetin	tuaj.	

Projekti	1	(maksimumi	150	fjalë):	
Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

Projekti	2	(maksimumi	150	fjalë):	
Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

Projekti	3	(maksimumi	150	fjalë):	
Kliko	këtu	për	të	futur	tekstin.	

	

Kjo konfirmon interesimin e qytetit/bashkisë ____________________ që, në bashkëpunim 
me CIVINET Slloveni, Kroacia e Evropa Juglindore,  Selia e Shoqatës të Bashkive, 
Association@email.com, në kuadër të projektit “Promovimi i shkëmbimit rajonal për zbatimin 
e planeve të lëvizshmërisë urbane të qëndrueshme në vendet e Ballkanit Perëndimor në 
kuadër të Fondit të Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Energjia, Transporti dhe 
Mbrojtja e Klimës (ORF-ETC), do të marrë pjesë aktive në procesin e forcimit të 
kapaciteteve për zbatimin e aktiviteteve të lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane.  
	

	

______________                                                                           _______________ 



Data                                                                                     Nënshkrimi i Kryetarit të Bashkisë  

dhe vula 

	

	


