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RELACION SHPJEGUES 

MBI PROJEKT-LIGJIN 

“PËR ZHVILLIMIN RAJONAL DHE KOHEZIONIN” 

 

I. QËLLIMI I PROJEKT-LIGJIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË 

ARRIHEN.  

Projekt - ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin u përgatit nga Zyra e Zëvendës Kryeministrit 
dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në vijim të reformës së ndërmarrë nga Qeveria qysh në vitin 2014 
për menaxhimin e zhvillimit rajonal. Reforma përcaktohet si një nga reformat kyçe, që kontribuon 
në shtyllën e katërt të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim – Rritja përmes përdorimit 
të qëndrueshëm të burimeve dhe zhvillimit territorial, dhe synon zhvillimin e balancuar dhe 
bashkëpunimin mes rajoneve të vendit, duke rritur në këtë mënyrë konkurueshmërinë globale të 
vendit.  
Ligji 10130/2009 “Për Fondin Shqiptar të Zhvillimit” përcakton se fusha e veprimtarisë së 
FSHZH-së është nxitja e zhvillimit ekonomik dhe social, të qëndrueshëm, të balancuar dhe 
koheziv, në nivel rajonal e vendor, në mbështetje të politikave shtetërore të zhvillimit. Veç kësaj, 
vendimi i Këshillit të Ministrave 438/2018 “Për kalimin e funksioneve të Agjencisë Kombëtare 
për Zhvillimin Rajonal (AKZHR), Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Rajonal (AZHER) dhe 
Agjencive të Zhvillimit Rajonal (AZHR) te Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)” vendosi 
transferimin e të gjitha funskioneve dhe shkrirjen e agjencive që adresojnë zhvillimin rajonal në 
vend, tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit.  
Në këtë kuptim, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Zyra e Zëvendës Kryeministrit, të mbështetur 
edhe nga Programi i qeverive Zviceriane dhe Austriake “Për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri” 
përgatitën këtë projekt-ligj i cili ka si objekt të tij përcaktimin e parimeve bazë, përgjegjësive dhe 
rregullave për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin në Republikën e Shqipërisë.  
Projekt - ligji synon: 

a) Të përcaktojë, instrumentet e posaçme dhe kuadrin institucional e financiar për Zhvillimin 
Rajonal dhe Kohezionin në Republikën e Shqipërisë 

b) Të përcaktojë kuadrin strategjik dhe institucional të hartimit të politikave afatgjata 
zhvillimore rajonale në zbatim të politikave kombëtare, duke siguruar nxitjen e zhvillimit 
të balancuar ekonomik, shoqëror e kulturor rajonal; 

c) Të sigurojë që autoritetet politikëbërëse të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre planifikuese 
për të nxitur planifikimin e harmonizuar e të integruar të rajoneve; 

d) Të sigurojë harmonizimin e strategjive sektoriale në një politikë të përbashkët zhvillimore 
rajonale, duke e mbështetur atë edhe me buxhetin përkatës. 

 
 

II. VLERËSIM I PROJEKT-LIGJIT NË RAPORT ME PROGRAMIN POLITIK TË 

KËSHILLIT TË MINISTRAVE, ME PROGRAMIN ANALITIK TË AKTEVE DHE 

DOKUMENTAVE TË TJERA. 

Ky Projekt-ligj është në përputhje të plotë me programin politik të Këshillit të Ministrave, kuadrin 
ligjor në fuqi dhe kontribuon në zbatimin e një prej shtyllave kryesore të Strategjisë Kombëtare 
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për Zhvillimin dhe Integrim (SKZHI): Rritja përmes përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe 
zhvillimit territorial, duke synuar zhvillimin e balancuar dhe bashkëpunimin mes rajoneve të 
vendit, për të rritur në këtë mënyrë konkurueshmërinë globale të vendit.  

 

III.  ARGUMENTIMI I PROJEKT-LIGJIT LIDHUR ME PËRPARËSITË, 

PROBLEMATIKAT, EFEKTET E PRITSHME.  

Shoqëria dhe territori Shqiptar ka pësuar ndryshime rrënjësore në tri dekadat e fundit. Migrimi i 
brendshëm nga zonat rurale në ato urbane ka çuar në shpopullimin e vazhdueshëm të zonave rurale.  
Edhe pse kjo nuk mund të thuhet plotësisht, ka rrezik që popullata nga zonat rurale të vazhdojë të 
lëvizë jo vetëm drejt qyteteve, por edhe jashtë vendit. Ndalimi i shpopullimit të zonave rurale dhe 
emigracionit është prioritet politik i legjitimuar, për shkak të projeksioneve demografike aktuale 
të pafavorshme dhe si shkak i nevojës për të ruajtur identitetin rajonal të Shqipërisë edhe në zonat 
më të thella të vendit, si dhe shmagien apo zvogëlimin e pabarazive territoriale.  
Një prioritet i dytë, i lidhur ngushtësisht me të parin është nevoja për të luftuar papunësinë, në 
veçanti tek të rinjtë. E ardhmja e të rinjve duhet të jetë në Shqipëri, në rajonet e tyre të lindjes, por 
që të nxitet kjo, zhvillimi socio-ekonomik duhet të mundësojë një cilësi më të lartë arsimimi, si 
edhe një ristrukturim rajonal të punësimit nga sektori parësor tek sektorët e tjerë të ekonomisë. 
Prioriteti i tretë dhe më i rëndësishëm është se zhvillimi i qëndrueshëm i Shqipërisë ka nevojë për 
t’u mbështetur në një model fleksibël të zhvillimit socio-ekonomik që mbart paradigmën aktuale 
të konkurrencës p.sh strategjinë e specializimit smart (të zgjuar) sipas të cilës secili rajon është i 
rëndësishëm, dhe qasja e zhvillimit rajonal dhe kohezionit nxit rritjen ekonomike nëpërmjet 
zvogëlimit të pabarazive.  
Prioritetet e mësipërme nuk mund të zbatohen me të njëjtat mjete dhe intensitet ndërhyrjeje në të 
gjitha zonat e Shqipërisë. Prandaj, qasja e politikës rajonale është e nevojshme si politikë e 
orientuar kundrejt të gjithë rajoneve dhe territoreve të Shqipërisë, duke qenë se përqëndrohet mbi 
potencialet e tyre dhe përdor mundësitë, dhe aty ku është e nevojshme – ofron burime të jashtme 
për të zbutur hendeqet e zhvillimit.  
Në përgjithësi, këto janë gjashtë ndikimet kryesore të pritshme nga zbatimi i Politikës së Zhvillimit 
Rajonal dhe Kohezionit:  

i. Krijimi i vendeve të reja të qëndrueshme të punës  
Ky është mundësisht përfitimi më i rëndësishëm që zhvillimi rajonal dhe politika e kohezionit u 
sjell rajoneve. Është i lidhur me zhvillimin e udhëhequr nga komuniteti, procesin e nxitjes së 
sipërmarrjes duke përfshirë dhe vetëpunësimin, iniciativat e ekonomisë qarkulluese lokale dhe 
nivele më të larta të produktivitetit/prodhimtarisë si dhe shkallë më të lartë të përfshirjes sociale.  
ii. Diversifikimi ekonomik  
Shumëllojshmëria/diversifikimi ekonomik është proces që çon drejt ndryshimit në strukturën dhe 
performancën ekonomike territoriale. Procesi duhet aktivizuar me synimin për të përmirësuar 
produktivitetin e ekonomisë rajonale, forcimin e rimëkëmbjes rajonale si përgjigje ndaj një krize 
lokale (mbyllja e aktivitetit të një punëdhënësi të madh, kriza në një sektor specifik), dhe të 
zgjerohet mbi mundësitë duke zvogëluar varësinë nga të ardhurat prej një burimi, të tilla si ato nga 
sektori parësor në këtë rast. Përgjithësisht, ky proces funksionon më mirë përmes një qasjeje nga 
poshtë-lart e cila lejon zhvillimin e kapaciteteve endogjene për t’u mobilizuar njëkohësisht, për 
shembull, politikat e zhvillimit të tokës dhe shërbimet mbështetëse të biznesit.   

iii. Hapja, zgjerimi dhe qëndrueshmëria e bizneseve të reja  
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Hapja, zgjerimi dhe menaxhimi i bizneseve kërkon infrastrukturë lokale dhe shërbime mbështetëse 
për biznesin të cilat të përshtaten me natyrën dhe kërkesat e bizneseve lokale. Kjo përfshin lidhjet 
e transportit, strehimin, edukimin dhe shërbimet e tjera bazë publike që të funksionojnë dhe përveç 
kësaj, ofrimin e inkubatorëve të biznesit, eventeve të komunitetit, dhe më në përgjithësi, lehtësimin 
publik të aktiviteteve ekonomike lokale. Nxitja për hapjen, zgjerimin dhe menaxhimin e bizneseve 
të reja përgjithësisht udhëhiqet nga institucionet dhe veprimet lokale, për këtë arsye politika 
rajonale bëhet e rëndësishme. 
iv. Zëvendësimi i importeve  
Kjo strategji është veçanërisht e dobishme për zonat me potencial të rëndësishëm turistik. Ajo 
fokusohet në inkurajimin e zëvendësimit të importeve të prodhimit bujqësor apo industrial me 
prodhimin vendas për konsum lokal dhe e bën rajonin të jetë i pavarur në fusha kritike siç është 
ushqimi. Sërish, kjo strategji është më efikase nëse zhvillohet në nivel lokal dhe mundësohet 
përmes politikës së zhvillimit rajonal.  
v. Tregje të reja  
Hyrja në tregjet e reja është thelbësore për mbështetjen e zgjerimit të ekonomive rajonale. 
Integrimi në tregjet botërore ofron potencial për rritje më të shpejtë ekonomike, krijimin e vendeve 
të punës më të mirëpaguara dhe zvogëlimin e varfërisë. Përgjithësisht, zhvillimi rajonal përfshin 
asistencën në ngritjen e kapaciteteve që përmirëson aftësinë e ekonomisë rajonale për të përfituar 
nga mundësitë e reja për turizmin dhe tregtinë.  
vi. Cilësi e përmirësuar e jetesës  
Të gjitha sa më lart rezultojnë në standard më të mirë jetese për komunitetet lokale dhe 
kontribuojnë në ndalimin e shpopullimit dhe të fenomenit të migracionit.  

 

IV. VLERËSIMI I LIGJSHMËRISË, KUSHTETUESHMËRISË DHE 

HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI VENDAS E 

NDËRKOMBËTAR 

Projekt-ligji është hartuar në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, nenet 78 dhe 
83, pika 1, si dhe është i harmonizuar me legjislacionin vendas e ndërkombëtar. Në hartimin e 
projekt-ligjit janë marrë në konsideratë një sërë ligjesh të tjera, si: Ligji 139/2015 Për Vetë-
Qeverisjen Vendore; Ligji 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqipërisë” i ndryshuar; Ligji 10130/2009 “Për Fondin Shqiptar të Zhvillimit”; Ligji 9374/2005 
“Për Ndihmën Shtetërore” i ndryshuar; Ligji 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e 
Territorit”; Ligji 119/2014 “Për të drejtën e informimit”; Ligji 146/2014 “Për njoftimin dhe 
Konsultimin Publik”; etj.  

 

V. VLERËSIMI I SHKALLËS SË PËRAFRIMIT ME ACQUIS COMMUNAUTARE  

Ky projektligj nuk përafron në mënyrë specifike Acquis Communautaire. Sikurse dihet, Acquis 
Communautaire siguron fleksibilitet të konsiderueshëm në aspektin e kuadrit institucional dhe 
mjeteve të zbatimit që duhen miratuar nga vendet kandidate për politikën rajonale dhe koordinimin 
e instrumenteve strukturore (Kapitulli 22). Megjithatë, ky fleksibilitet duhet të pajtohet me parimet 
konceptuale të Komisionit Europian për politikën rajonale, veçanërisht parimet e partneritetit dhe 
subsidiaritetit. Sipas Nenit 6, ky projekt-Ligj përcakton që politika kombëtare për zhvillimin 
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rajonal dhe Kohezionin do të bazohet në shtatë parime duke përfshirë edhe dy të mësipërmet.   
Për më tepër, për t’u përputhur me acquis sipas Kapitullit 22, vendet kandidate duhet të kenë 
përgatitur një kornizë legjislative që lejon zbatimin e dispozitave specifike, një kuadër institucional 
dhe kapacitet administrativ, ku përcaktohen detyrat dhe përgjegjësitë e qarta të të gjitha organeve 
dhe institucioneve të përfshira dhe ku sigurohet një koordim efikas ndërministror, kapaciteti i 
programimit me të cilin vendi mund të hartojë një plan zhvillimi, ka procedurat e duhura për 
programimin shumëvjeçar të shpenzimeve buxhetore dhe siguron zbatimin e parimit të partneritetit 
në fazat e ndryshme të programimit, financimit , monitorimit dhe vlerësimit. Kërkesat e mësipërme 
janë ofruar siç duhet sipas Nenit 10 dhe 13 Programimi, Neni 17 (Koordinimi Ndërministror), 
Neni 13 dhe 15 (programimi shumëvjeçar i shpenzimeve buxhetore). 

 

VI. PËRMBLEDHJE SHPJEGUESE E PËRMBAJTJES SË PROJEKTLIGJIT 

 

Projekt-ligji përmban 25 Nene.  
Neni 1 – parashtron Qëllimin e Ligjit, që është: (i) të përcaktojë, instrumentet e posaçme dhe 
kuadrin institucional e financiar për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin në Republikën e 
Shqipërisë; (ii) të përcaktojë kuadrin strategjik dhe institucional të hartimit të politikave afatgjata 
zhvillimore rajonale në zbatim të politikave kombëtare, duke siguruar nxitjen e zhvillimit të 
balancuar ekonomik, shoqëror e kulturor rajonal; (iii) të sigurojë që autoritetet politikëbërëse të 
bashkërendojnë veprimtaritë e tyre planifikuese për të nxitur planifikimin e harmonizuar e të 
integruar të rajoneve; (iv) të sigurojë harmonizimin e strategjive sektoriale në një politikë të 
përbashkët zhvillimore rajonale, duke e mbështetur atë edhe me buxhetin përkatës 
Neni 2 – përcakton objektin e Ligjit që është përcaktimi i parimeve bazë, përgjegjësive dhe 
rregullave për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin në Republikën e Shqipërisë. 
Neni 3 – jep përkufizimet kryesore në lidhje me zhvillimin rajonal në Shqipëri.  
Neni 4 – përcakton se territori i Republikës së Shqipërisë ndahet në katër rajone zhvillimi. Rajonet 
e zhvillimit janë territoret për të cilat hartohet, zbatohet dhe vlerësohet Politika Kombëtare për 
Zhvillimin dhe Kohezionin Rajonal. Rajonet e zhvillimit nuk janë njësi administrative në kuptim 
të legjislacionit në fuqi për vetëqeverisjen vendore.  
Rajonet e zhvillimit dhe kufijtë e rajoneve të zhvillimit përcaktohen me vendim të Këshillit të 
Ministrave. 
Neni 5 – përcakton synimet e zhvillimit rajonal, sipas përcaktimit të këtij ligji: (i) Zhvillimi i 
qëndrueshëm, i ekuilibruar shoqëror dhe ekonomik, si dhe kohezioni territorial, në territorin e 
Republikës së Shqipërisë; (ii) Reduktimi i pabarazive ndërmjet dhe brenda rajoneve të zhvillimit 
dhe përmirësimi i cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët; (iii) Rritja e konkurrueshmërisë së 
rajoneve të zhvillimit, përmes forcimit të kapaciteteve të tyre inovative, përdorimit maksimal dhe 
vlerësimit të burimeve natyrore, burimeve njerëzore dhe veçorive ekonomike; (iv) Ruajtja dhe 
forcimi i identitetit specifik të rajonit të zhvillimit; (v) Mbështetja e bashkëpunimit ndër-vendor, 
ndër-rajonal dhe ndër-kufitar të njësive të vetëqeverisjes vendore, për zhvillimin social dhe 
ekonomik të rajoneve të zhvillimit. 
Neni 6 – përcakton që zhvillimi rajonal në Shqipëri bëhet në përputhje me parimet në vijim: (a) 
Partneriteti; (b) Subsidiariteti; (c) Qëndrueshmëria; (ç) Planifikimi; (d) Programimi; (dh) 
Transparenca; (e) Përqëndrimi; (ë) Bashkërendimi.  
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Neni 7 – Bazuar në parimin e partneritetit, përcakton aktorët kyç në zbatimin e Politikës për 
Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin: (a) Organet e qeverisjes në nivel qendror; (b) organet e vetë-
qeverisjes vendore; (c) shoqëria civile; (ç) sektori privat; (d) institucionet e arsimit të lartë dhe 
institucionet kërkimore-shkencore.  
Pikat 2 dhe 3 të këtij neni shpjegojnë aplikimin e parimit të partneritetit duke theksuar se respektimi 
i parimit të partneritetit nënkupton që planifikimi, programimi dhe zbatimi i Politikës së Zhvillimit 
Rajonal duhet të kalojë procese të rregulluara të konsultimeve dhe të koordinimit vertikal (mes 
organeve të nivelit kombëtar dhe vendor) dhe horizontal (mes sektorëve të ndryshëm). Kjo do të 
kërkojë shoqërimin e plotë dhe efektiv të aktorëve kyç në proceset e koordinimit, konsultimit, 
negocimit dhe bashkëpunimit në mënyrë që të mundësohet dakordësia e tyre në lidhje me drejtimet 
strategjike të zhvillimit, duke siguruar transparencë, përgjegjshmëri dhe përfshirje të aktorëve në 
arritjen e objektivave të Politikës Rajonale.  
Neni 8 – jep përkufizimin për Politikën e Zhvillimit Rajonal në Shqipëri, që sipas këtij projekt-
ligji është dokumenti që reflekton politikën e Këshillit të Ministrave për zhvillimin socio-
ekonomik të vendit dhe që përcakton drejtimet për një zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik 
në të gjitha pjesët e territorit të Shqipërisë për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve 
shqiptarë.  
Neni 9 – siguron ngritjen e bazës së të dhënave dhe regjistrit të zhvillimit rajonal, që përmban të 
gjitha masat dhe incentivat për zhvillimin rajonal.  
Pika 2 e nenit përcakton se të ngritur dhe mbajtur bazën e të dhënave, autoriteti përgjegjës ka të 
drejtë të përdorë edhe baza të tjera të dhënash, të cilat mbahen nga ente shtetërore të autorizuara, 
institucione, agjenci publike, koncesionare dhe autoritete të tjera të autorizuara. Administruesit e 
këtyre bazave të të dhënave, të hartave dhe fotove ortodixhitale, janë të detyruar t'ia vënë në 
dispozicion, pa pagesë, çdo informacion që i shërben krijimit të bazës së të dhënave nga autoriteti 
përkatës.  
Zhvillimi, projektimi dhe konkretizimi i investimeve në fushën TIK me impakt në Kohezionin 
Rajonal do të bëhet vetëm në përputhje me parimet e Axhendës Dixhitale, sipas një manuali të 
indeksuar. 
Kjo bazë të dhënash të Zhvillimit Rajonal siguron akses përdorimi falas nga të gjithë: aktorët 
përgjegjës për zhvillimin rajonal, institucionet publike dhe private dhe publiku i gjerë.  
Aurtoriteti përgjegjës, kushtet dhe procedura e ngritjes së bazës së të dhënave, përfshirë edhe 
kategorinë e të dhënave që duhet të përfshihen, përcaktohen me Vendim të Këshillit të Ministrave. 
Baza e të dhënave që do të krijohet në përputhje me përcaktimin e bërë në këtë ligj, financohet nga 
Buxheti i Shtetit dhe/ose burime të tjera financimi nga donatorë të ndryshëm. 
Neni 10 – përcakton se Politika për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin zbatohet nëpërmjet 
dokumenteve të planifikimit të zhvillimit të koordinuara mes qeverisë qendore dhe asaj vendore: 
(a) Plani Kombëtar për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin; (b) Planet Rajonale të Zhvillimit 
Rajonal; dhe (c) Programi Operacional për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin.   
Neni 11 – jep përkufizimin dhe përcakton përmbajtjen e Planit Kombëtar për Zhvillimin Rajonal 
dhe Kohezionin, liston dokumentet që orientojnë përgatitjen e tij dhe përcakton se Plani Kombëtar 
për Zhvillimin Rajonal hartohet nga Komiteti Kombëtar për Zhvillimin Rajonal sipas procedurës 
së miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave dhe miratohet me vendim të Këshillit të 
Ministriave. Plani Kombëtar për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin përcaktohet si mjeti i 
planifikimit të drejtimeve prioritare të Zhvillimit Rajonal, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të 
produkteve / projekteve afatshkurtra dhe afatmesme, si dhe financimin me instrumente të veçanta 
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sipas karakteristikave dhe nevojave në territor në mënyrë që të nxisë dhe përmirësojë zhvillimin 
social, ekonomik dhe territorial duke identifikuar dhe krijuar zonat e zhvillimit,  dhe duke u bazuar 
në Politikën Kombëtare të Zhvillimit Rajonal. Në pikën 6-të të nenit, listohen dokumentet bazë që 
orientojnë përgatitjen e PKZHRK-së. Megjithatë, në pikën 5 theksohet se Plani hartohet në 
harmoni me ҫdo dokument tjetёr qё pёrcakton politika kombёtare, por edhe marrёveshje 
ndёrkombёtare qё i shёrbejnё zhvillimit rajonal, sikurse ёshtё Strategjia Makro Rajonale për 
Adriatikun dhe Jonin. 
Neni 12 – përkufizon Planet Rajonale të Zhvillimit Rajonal dhe përcakton se ato hartohen për çdo 
rajon zhvillimi në përputhje dhe në koordinim me dokumentet e planifikimit në nivel kombëtar e 
vendor. Përshkruan përmbajtjen e tyre dhe përcakton se hartohen sipas procedurës së miratuar me 
vendim të Këshillit të Ministrave.  
Neni 13 – jep përkufizimin për Programin Operacional për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, 
dhe përcakton elementët kryesorë të tij në përmbajtje. Pika 5 e nenit, përcakton se Ndërhyrje të 
Integruara në Territor (NIT) bazuar në nevojat specifike mund të identifikohen si pjesë e Programit 
Operacional për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. Shtrirja gjeografike e tyre do të përcaktohet 
sipas nevojave specifike. Programi Operacional dhe dokumentet e tjera për planifikimin e 
zhvillimit rajonal tё prezantuara nё kёtё ligj, hartohen pёr njё periudhё 7 vjeҫare, nё mёnyrё qё tё 
garantohet orientimi strategjik dhe planifikimi i nevojave dhe burimeve në mënyrë efiçiente dhe 
efektive. PKZHRK-ja dhe Planet Rajonale të Zhvillimit draftohrm në bashkëpunim me njësitë e 
vetëqeverisjes vendore dhe do të diskutohen dhe konsultohen menjëherë pas aprovimit të bazës 
ligjore përkatëse. Ato do të shërbejnë si referenca kryesore për hartimin e dokumentit të Programit 
Operacional për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin 2021-2027.  
Pika 6 përcakton se zbatimi i Programit Operacional dhe arritja e objektivave dhe treguesve të 
përcaktuar aty do të rishikohen një herë në vit në përputhje me parashikimet e nenit 23, pika 3 të 
këtij ligji.  
Programi Operacional Rajonal hartohet sipas procedurës së miratuar me vendim të Këshillit të 
Ministrave dhe miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave. 
Neni 14 – përcakton se Politika për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin zbatohet në përputhje me 
dokumentet e planifikimit të koordinuara reciprokisht mes njësive të qeverisjes qendrore dhe 
njësive të vetëqeverisjes vendore.  
Neni 15 – përcakton burimin se Fondi për Zhvillimin Rajonal do të jetë burimi kryesor kombëtar 
i financimit të Programit Operacional dhe krijohet si një program i veçantë buxhetor i Autoritetit 
Menaxhues. 
Vlerësimet e përgatitura për kornizën financiare për zbatimin e Politikës Rajonale tregojnë se 
alokimet nga buxheti i shtetit në funksion të zhvillimit rajonal përbëjnë mesatarisht një vlerë sa 
30% e totalit të investimeve të parashikuara për vitin buxhetor përkatës. Në draftin fillestar të 
projektligjit prezantohej edhe tavani për alokimet e nevojshme buxhetore për Fondin për ZHR-në. 
Ky tavan u hoq prej projektligjit pas sygjerimeve dhe komenteve të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë.  
Neni përcakton gjithashtu se Fondi mund të përfshijë çdo burim tjetër financiar nga sektori publik 
dhe privat në nivel lokal, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar, duke përfshirë programet e 
asistencës së donatorëve.  Programi Operacional mund të financohet edhe përmes huave dhe 
granteve apo burimeve të tjera sipas legjislacionit në fuqi.  
Pika 3 përcakton se Fondi alokohet në Programin Operacional në përputhje me parashikimet e 
buxhetit vjetor dhe programit buxhetor afatmesëm dhe menaxhohet nga Autoriteti Menaxhues, me 
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miratimin paraprak të Komitetit Kombëtar të Zhvillimit Rajonal.  
Në pikën 5 listohen qëllimet për të cilat alokohet Fondi për Zhvillimin Rajonal: (i) Zbatimi i 
projekteve të zhvillimit rajonal të cilat konsiderohen të një rëndësie kombëtare, rajonale apo 
vendore në territorin e Republikës së Shqipërisë; (ii) Përmirësimi i sektorëve të industrisë, niveli i 
teknologjisë, qasja në teknologji të reja, promovimi i kërkimit dhe zhvillimit; (iii) Përmirësimi i 
konkurrencës rajonale; (iv) Zhvillimi i qyteteve dhe fshatrave; (v) Përmirësimi i mbrojtjes së 
mjedisit; (vi) Zhvillimi i turizmit dhe zonave të mbrojtura mjedisore;(vii) Zhvillimi i zonave të 
pazhvilluara; (viii) Zhvillimi i shoqërive që ushtrojnë aktivitet ekonomik dhe përmirësimi i 
kushteve për promovimin e punësimit; (ix) Përmirësimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore; (x) 
Përmirësimi i infrastrukturës në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal; (xi) Përmirësimi i 
bashkëpunimit ndër-vendor, ndër-rajonal, ndërkombëtar dhe ndërkufitar për çështjet me interes të 
përbashkët; (xii) Përmirësimi i të gjitha aftësive zhvillimore në nivel rajonal dhe lokal; (xiii) 
Operimin dhe administrimin e zbatimit të Programit Operacional për Zhvillimin Rajonal; (xiv) 
Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore; (xv) Zhvillimi social, kulturor, artistik dhe i 
industrisë krijuese; (xvi) Qëllime të tjera në përputhje me ligjin; si dhe përfituesit e këtyre 
incentivave: (i) Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore; (ii) Subjektet ekonomike në nivel rajonal dhe 
lokal; (iii) Institucione dhe organizata në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal; (iv) Institucionet e 
arsimit të lartë dhe institucionet kërkimore shkencore; (v) Shoqatat; (vi) Grupime biznesi. 
Përfituesit e këtyre incentivave dhe metodat për shpërndarjen e tyre përcaktohen më tej nga 
Programi Operacional. Përfituesit e këtyre stimujve dhe metodat për shpërndarjen e tyre 
përcaktohen më tej nga programi operacional. 
Kushtet dhe procedurat e detajuara për përdorimin e burimeve financiare të Fondit përcaktohen 
me vendim të Këshillit të Ministrave dhe, kur ёshtё rasti, njoftohen për të marrë autorizimin e 
Komisionit të Ndihmës Shtetërore. Zbatimi i Programit Operacional bëhet në përputhje me 
legjislacionin nё fuqi që rregullon kontrollin dhe menaxhimin financiar.  
Neni 16 – në të përcaktohet se Programi Operacional masat dhe projektet mund të 
bashkëfinancohen nga burime apo subjekte të ndryshme financimi, me kontribut në para ose në 
natyrë, duke bërë përqendrimin e fondeve dhe kontributeve. Rastet e bashkëfinancimit, vlerat dhe 
rregullat e detajuara për bashkëfinancimin e masave/projekteve të përzgjedhura, përcaktohen në 
Programit Operacional. 
Pika 3 thekson faktin se fondet e përqëndruara nën Programin Operacional, masën ose projektin 
mund të ekzekutohen nga një autoritet kontraktues i vetëm duke bërë bashkimin e fondeve, ose 
nga disa autoritete kontraktuese në mënyrë të veçantë nga njëri tjetri, sipas marrëveshjes së 
bashkëfinancimit. 
Neni 17 – pjesë e kapitullit për organizimin institucional, neni përcakton Komitetin Kombëtar për 
Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin (KKZHRK) si institucionin përgjegjës për zhvillimin, 
hartimin dhe zbatimin e Politikës së Zhvillimit Rajonal, si dhe për koordinimin e zbatimit të 
masave për zhvillimin rajonal. Komiteti Kombëtar për Zhvillimit Rajonal është Autoriteti 
Programues dhe Monitorues, përgjegjës për miratimin, monitorimin dhe vlerësimin e Programit 
Operacional, siç përcaktohet më tej në nenin 23 të projekt - ligjit.  
Komiteti Kombëtar për Zhvillimin Rajonal ngrihet me vendim të Këshillit të Ministrave si organ 
ndërinstitucional. Këshilli i Ministrave miraton rregullat e hollësishme për organizimin dhe 
funksionimin e tij.  
Më tej përcaktohen funksionet kryesore të KKZHRK-së dhe drejtimi i tij prej 
Zëvendëskryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Përbërja, rregullat e funksionimit dhe 
përgjegjësitë e këtij Komiteti miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
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Pika 6 thekson se Fondi Shqiptar i Zhvillimit siguron mbështetje teknike dhe kryen rolin e 
Sekretariatit të Komitetit Kombëtar për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin për të gjitha çështjet 
lidhur me zhvillimin rajonal dhe kohezionin. 
Neni 18 – prezanton Bordet e Monitorimit të Zhvillimit Rajonal si institucionet kryesore që 
promovojnë interesat e Rajoneve të Zhvillimit dhe veprojnë si një organ i përbashkët i njësive të 
vetëqeverisjes vendore të rajonit të zhvillimit. Bordet bashkëpunojnë me autoritetet e pushtetit 
qendror dhe aktorët e tjerë të përfshirë në planifikimin, programimin dhe zbatimin e Politikës 
Rajonale, në përputhje me parimin e partneritetit. Bordet e Monitorimit të Zhvillimit Rajonal janë 
përgjegjës dhe bashkëpunojnë për hartimin dhe dakordësimin përpara përcjelljes për miratim të  
Planeve të Zhvillimit Rajonal, në përgatitjen e Programit Operacional për Zhvillimin Rajonal, si 
dhe monitorojnë zbatimin e Planeve Rajonale të Zhvillimit Rajonal.  Në përcaktimin e përbërjes 
së Bordeve zbatohet parimi i partneritetit, duke siguruar praninë e njësive të vetëqeverisjes 
vendore, sektorit privat, intitucioneve kërkimore - shkencore, shoqërisë civile dhe medias. 
Pika 4 thekson se Bordet e Monitorimit të Zhvillimit Rajonal krijohen me vendim të organeve 
pёrfaqёsuese tё Njёsive tё Vetёqeverisjes Vendore, sipas procedurës së miratuar me vendim të 
Këshillit të Ministrave, dhe pika 5 se Fondi Shqiptar i Zhvillimit nëpërmjet strukturave të veta 
përkatëse në rajonet e zhvillimit, siguron mbështetje teknike dhe kryen rolin e Sekretariatit të 
Bordeve të Monitorimit të Zhvillimit Rajonal. 
Neni 19 – i dedikohet Autoritetit Menaxhues të Programit Operacional për Zhvillimin Rajonal dhe 
Kohezionin. Përcakton funksionet kryesore të Autoritetit Menaxhues dhe prezanton Fondin 
Shqiptar të Zhvillimit si entitetin që ushtron funksionet e Autoritetit Menaxhues të Programit 
Operacional në përputhje me dispozitat e projekt-ligjit, me Statutin, Manualin Operacional dhe 
rregullat e përcaktuara në Programin Operacional në lidhje me zbatimin e masave / projekteve që 
synojnë promovimin dhe zhvillimin e një zhvillimi të qëndrueshëm shoqëror dhe ekonomik dhe 
kohezioni territorial.  
Në pikën 4 shpjegohet se Autoriteti Menaxhues mund të delegojë një pjesë të funksioneve dhe 
detyrave të tij tek një ose më shumë Organe të Ndërmjetme të caktuara përmes një akti të delegimit. 
Delegimi i funksioneve dhe detyrave bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu 
Autoriteti Menaxhues siguron fondet e nevojshme për Organet e Ndërmjetme që të kryejnë 
funksionet e deleguara. Autoriteti Menaxhues do të mbetet përgjegjës për të gjitha funksionet e 
deleguara përpara Komitetit Kombëtar të Zhvillimit Rajonal. Ne rast të delegimit të një pjese të 
funksioneve të tij, Autoriteti Menaxhues kryen funksionet e Autoritetit Çertifikues, në varësi të 
rastit, për Programin Operacional përkatës.  
Pika 6 përcakton se kostot operacionale për zbatimin e Programit Operacional dhe shpenzimet për 
përgatitjen e raporteve të monitorimit dhe vlerësimit, në përputhje me përkufizimet e këtij neni, 
janë të pranueshëm për financim në bazë të Programit Operacional, dhe mbulohen me 7% të 
buxhetit të përgjithshëm të Programit Operacional, pavarësisht nga numri i Organeve të përfshira 
në zbatim.  
Rregullat e detajuara për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Menaxhues dhe Autoritetit 
Mbikqyrës si dhe për krijimin dhe sistemin e përgjithshëm të menaxhimit dhe kontrollit për 
Programin Operacional, miratohen me vendim tё Kёshillit tё Ministrave.  
Neni 20 – në të përcaktohet se Autoriteti Menaxhues mund të caktojë një apo disa struktura me 
personalitet juridik publik në funksionin e Organit të Ndërmjetëm, për zbatimin e funksioneve të 
caktuara të tij në zbatimin e Programit Operacional. Rregullat e detajuara për organizimin dhe 
funksionimin e Organit të Ndërmjetëm, si dhe sistemet e menaxhimit dhe kontrollit për Programin 
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Operacional, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 
Neni 21 – prezanton Marrëveshjen e Delegimit dhe përcakton se Kriteret dhe formati tip i 
marrëveshjes së delegimit miratohet nga Komiteti Kombëtar i Zhvillimit Rajonal.  
Neni 22 – i përket përcaktimit të Përfituesve nga Politika e Zhvillimit Rajonal dhe Kohezionit. Në 
kuptimin e këtij projektligji ‘Përfituesit’ përkufizohen me parashikimin e pikës 9 të nenit 3, ndërsa 
kriteret e veçanta të pjesëmarrjes dhe përzgjedhjes të përfituesve do të përcaktohen në Programin 
Operacional për Zhvillimin Rajonal dhe thirrjet pёrkatëse pёr propozime. Përfituesit që marrin 
pjesë në operacione duhet t’i përkasin ndër të tjera kategorive të mëposhtme: (a) Autoritet publik 
vendor; (b) Autoritet publik rajonal; (c) Autoritet publik kombëtar; (ç) Agjenci publike (agjenci 
vendore, rajonale e kombëtare e zhvillimit, agjenci mjedisore, agjenci për mbrojtjen e natyrës, 
agjenci energjetike, agjenci punësimi, agjenci/institucionae të artit, kulturës dhe të trashëgimisë 
kulturore, etj.); (d) Ofruesi (publik) i shërbimit të infrastrukturës (transporti publik, shoqëria e 
shërbimeve (furnizimi me ujë, furnizimi me energji elektrike, trajtimit të ujërave të zeza, gazit, 
grumbullimi dhe përpunimi i mbetjeve, etj.), aeroporti, porti, hekurudha, etj.); (dh) Grupet e 
interesit përfshirë OJQ-të, organizata ndërkombëtare, sindikata, fondacione, bamirësi, shoqata 
vullnetare, klube, etj.; (e) Institucionet e arsimit të lartë dhe institucionet kërkimore-shkencore, 
përfshirë fakultetin universitar, kolegjin, institucionin kërkimor, objektin e RTD-së, grupin e 
kërkimit, etj.; (ë) Institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar, qendrat 
përgjegjëse për shërbimet arsimore, qendrat trajnuese, institucionet e arsimit parauniversitar dhe 
institucionet e arsimit dhe formimit profesional; (f) Shoqëri tregëtare, çdo shoqëri tregëtare që nuk 
bën pjesë në kategorinë e NVM, ndërmarrje të madhësisë mikro dhe të mesme; (g) Organizata për 
mbështetjen e biznesit (dhoma e tregtisë, dhoma e tregtisë dhe artizanatit, inkubatori i biznesit ose 
qendra e inovacionit, grupimet e biznesit, etj.).    
Pika 3 përcakton se në nivelin e zbatimit (operacioneve/operation level), përfituesit kanë 
përgjegjësinë për të garantuar zbatimin e të gjithë projektit/operacioneve dhe duhet të sigurojnë që 
shpenzimet e paraqitura janë bërë për qëllimin e zbatimit të projektit dhe korrespondojnë me 
aktivitetet dhe planin e projektit të dakordësuar në kontratën përkatëse të nënshkruar me 
Autoritetin Menaxhues. Për më tepër, përfituesit duhet të: (i) Përgatisë raporte financiare dhe të 
progresit, duke përfshirë të gjithë dokumentacionin shoqërues, për të verifikuar shpenzimet për 
secilën prej periudhave të raportimit, të përcaktuara për projektin; (ii) Të mbajë përgjegjësi për 
çdo parregullsi në shpenzimet e pretenduara; (iii) Të ndërmarrë aktivitete për informimin dhe 
komunikimin në përputhje me kërkesat përkatëse të Programit për komunikimin; (iv) Të sigurojë 
qëndrueshmërinë e produkteve kryesore dhe rezultateve të projektit. 
Neni 23 – në të jepen përcaktimet në lidhje me monitorimin dhe vlerësimin e Politikës për 
Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, përcaktohet Komiteti Kombëtar për Zhvillimin Rajonal si 
Komiteti Monitorues për zbatimin e Politikës së Zhvillimit Rajonal dhe zbatimin e Programit 
Operacional.  Një herë në vit, Komiteti i Monitorimit, rishikon zbatimin e Programit Operacional, 
dhe përmbushjen e objektivave dhe synimeve të përcaktuara në Programin Operacional, bazuar në 
Raportet Vjetore dhe Përfundimtare të Implementimit të përgatitura nga Autoriteti Menaxhues. 
Bazuar në parimin e përqëndrimit dhe të partneritetit, katër Bordet e Monitorimit të Zhvillimit 
Rajonal, siç përcaktohen në nenin 18 të projektligjit, monitorojnë zbatimin e Planeve Rajonale të 
Zhvillimit Rajonal dhe zbatimin e Programit Operacional në nivel rajonal.  Funksionet kryesore të 
secilit Komitet të Monitorimit të Zhvillimit Rajonal (BRM) janë: (i) Mbikëqyr dhe monitoron 
zbatimin e Planit të Zhvillimit Rajonal për rajonin përkatës të zhvillimit; (b) Jep mendime për 
pjesën e Programit Operacional për rajonin për të cilin është krijuar, financuar nga buxheti i 
Republikës së Shqipërisë; (c) Kontribuon në monitorimin Programin Operacional për rajonin 
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përkatës të zhvillimit; (ç) Dorëzon raporte vjetore për punën e tij në Kёshillin e Ministrave dhe 
Komitetin Kombëtar të Zhvillimit Rajonal. 

Neni 24 – përcakton dispozitat kalimtare në vijim:  
Programet dhe projektet e investimeve që zbatohen aktualisht në Republikën e Shqipërisë dhe që 
janë të financuara si nënprograme të zhvillimit rajonal, integrohen plotësisht në Programin 
Operacional, në përputhje me detyrimet sipas marrëveshjeve të financimit të nënshkruara.  
Agjencitë pёrgjegjëse që kryejnё funksione zbatimi nё drejtim të zhvillimit rajonal, do të 
vazhdojnë të kryejnë funksionet e ngarkuara, deri nё krijimin dhe funksionimin e plotё të 
institucioneve dhe miratimit të dokumeteve të planifikimit dhe programimit të zhvillimit rajonal 
siç përcaktohet nё kёtё ligj.  
Brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Këshilli i Ministrave miraton aktet nënligjore sipas 
nenit sipas nenit 4, 11, 12, 13, 17, 18 të këtij ligji.  
Brenda 90 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, Këshilli i Ministrave miraton aktet nënligjore sipas 
neneve 9 dhe 19 të këtij ligji.  
Neni 25 – përcakton publikimin në “Fletorën Zyrtare” dhe hyrjen në fuqi të Ligjit 15 ditë 
kalendarike nga botimi i tij në Fletoren Zyrtare.    

 
VII. INSTITUCIONET DHE ORGANET QË NGARKOHEN ME ZBATIMIN E AKTIT 

Ligji do të zbatohet nga Qeveria e Shqipërisë / Zëvendës Kryeministri, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 
Ministritë e Linjës dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore, etj.  
 

VIII. MINISTRITË INSTITUCIONET DHE PERSONAT QË KANË KONTRIBUAR NË 
HARTIMIN E PROJEKT-AKTIT 

Projekt-ligji është hartuar nga Zyra e Zëvendës Kryeministrit dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit me 
ndihmën e ekspertëve të Programit për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri bashkëfinancuar nga 
Qeveria Zviceriane dhe ajo Austriake.  
Projektligji, Raporti i Vlerësimit të Ndikimit dhe Relacioni Shpjegues është hedhur për konsultim 
në regjistrin elektronik të konsultimeve publike në datë 6 Mars 2020 dhe ka kaluar paralelisht në 
një proces të gjerë diskutimi me organet e vetëqeverisjes vendore dhe shoqatat përkatëse të tyre. 
Gjithashtu, projektligji është konsultuar me Ministritë e Linjës dhe institucionet si më poshtë: 
(i)Ministria e Shёndetsisё dhe Mbrojtjes Sociale; (ii) Ministria e Mbrojtjes; (iii)Ministёr Shteti pёr 
Mbrojtjen e Sipёrmarrjes; (iv) Ministria e Drejtёsisё; (v) Ministria pёr Evropёn dhe Punёt e 
Jashtme; (vi) Ministria e Kulturёs; (vii) Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisё; (viii) Ministria e 
Financave dhe Ekonomisё; (ix) Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; (x) Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural; (xi) Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë; (xii) AKSHI. 
Janë pasqyruar dhe reflektuar në projekt-ligjin “Për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin” komentet 
dhe sygjerimet e Ministrive, institucioneve, njësive të vetëqeverisjes vendore dhe shoqatave të 
tyre. Në pikën X të relacionit kemi paraqitur të detajuar procesin e konsultimeve dhe reflektimet e 
komenteve dhe sygjerimeve në projektligj. 
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IX. RAPORTI I VLERËSIMIT TË TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 
BUXHETORE 

 
Ligji i propozuar, siguron një kuadër për shpenzimet e të gjitha fondeve buxhetore të synuara dhe 
/ ose të rezervuara në mënyrë specifike për zhvillimin rajonal, duke përfshirë fondet nga huatë dhe 
grantet për Republikën e Shqipërisë. Ai siguron një efikasitet më të madh në shpenzimet e fondeve 
publike dhe një rradhitje më të mirë të shpenzimeve publike të rezervuara për Zhvillimin Rajonal 
me Politikën Kombëtare për Zhvillimin Rajonal.  
Kemi vlerësuar se portofoli financiar në dispozicion të zbatimit të Politikës së ZHRK-së nëpërmjet 
programit operacional është rreth 30% e  portofolit total të investimeve në buxhetin e shtetit. Këtu 
janë konsideruar shpenzimet buxhetore historike dhe të projektuara në PBA-në 2019 – 2021 të 
institucioneve publike (si FSHZH-ja, ministritë e linjës dhe agjencitë publike) natyra e të cilave 
është e njëjtë me masat, ndërhyrjet dhe projektet që adresojnë zbatimin e Politikës Rajonale. Me 
të njëjtën qasje, ështe vlerësuar portofoli i mundshëm për t’u financuar nëpërmjet instrumentit të 
paraaderimit (IPA III) nisur nga vlerat historike dhe shpërndarja e IPA II. Mbi këtë bazë, janë 
ndërtuar projeksionet për portofolin e pritshëm financiar për shtatë vitet e ardhshme në funksion 
të financimit të programit operacional për zhvillimin rajonal 2021 – 2027 (Tabela 1. Portofoli 
financiar për ZHRK-në).  
Në Tabelën 1. Portofoli Financiar për zbatimin e Politikës së ZHRK-së jepet projeksioni i fondeve 
buxhetore (projeksioni i portofolit financiar), i cili  konsideron këto elemente: (i)  Shpenzimet 
kapitale dhe subvencionet; (ii) Fondet e Para-Aderimit (IPA); dhe (iii) Fondet e zhvillimit. Këto 
përbëjne fondin total të projektuar të zhvillimit. Projeksioni konsideron të gjitha fondet e buxhetit 
të shtetit në nivel kombëtar (pra fondet e ministrive të linjës që adresojnë zhvillimin dhe 
institucione të tjera si Fondi Shqiptar i Zhvillimit).   
Vlera  e shpenzimeve kapitale, subvencioneve dhe fondeve të zhvillimit llogaritet duke iu referuar 
parashikimeve përkatëse aktuale dhe të ardhshme të të ardhurave dhe shpenzimeve të konsoliduara 
të Qeverisë. Të ardhurat e pritshme vlerësohen duke analizuar se si PBB-ja dhe të ardhurat e 
shpenzimet kanë lëvizur në të shkuarën dhe duke përdorur projeksionet zyrtare të llogaritura në 
dokumentet e Kornizës Makro-Ekonomike dhe Financiare 2020 – 2022, të Ministrisë së 
Financave; Programi Buxhetor Afatmesëm 2019-2021; dhe Raporti i Monitorimit të Programit i 
FMN-së, Maj 2018.  Përveç shpenzimeve kapitale dhe subvencioneve, shifrat përfundimtare 
vjetore për 'Portofolin Financiar' përfshin fondet e mundshme të IPA III (projeksione të bëra nisur 
nga shpërndarja e IPA II) si edhe buxheti i parashikuar i Fondit të Zhvillimit Rajonal.  
Vlera e parashikuar për çdo vit për zbatimin e Politikës për zhvillimin rajonal del si një përqindje 
e caktuar e në rritje nga viti në vit e Portofolit total për zhvillim. Ndonëse në versionin fillestar të 
projekligjit kjo përqindje referohej jo me pak se 30% (ky projeksion bazohet në shpërndarjen 
historike të fondeve që adresojnë portofolin e ZHR-së si p.sh. FZHR-ja dhe fonde të tjera të 
ministrive të linjës), por në tabelën 1 më poshtë, është përllogaritur për vitin e parë 10% e vlerës 
së Fondit total për zhvillim dhe në vitet në vazhdim rritet mesatarisht me 5% në vit. (referuar 
praktikave të vendeve të tjera në hapat e tyre të para të aplikimit të politikës së kohezionit). 
Përsa i përket projeksioneve për fondin e zbatimit të Politikës së Zhvillimit Rajonal, ritheksojmë 
se aty përfshihen edhe disa nga fondet për investime që potencialisht mund të bien në fushën e 
përgjegjësisë së një ministrie të caktuar  por që kanë të bëjnë me investime të cilat rezultojnë më 
efektive po të menaxhohen në kuader të zhvillimit rajonal. Megjithatë, këto çështje do të 
adresohen në detaje gjatë hartimit të programit operacional që të përcaktojë në mënyrë të qartë 
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masat përkatëse dhe ndërhyrjet për rajonet dhe financimin e tyre.   
 

Tabela 1. Portofoli Financiar për zbatimin e Politikës së ZHRK-së 

Viti Shpenzimet Qeveritare  
(€  billon) 

Shpenzimet 
Kapitale 

Qeveritare 
Subvencionet 

Qeveritare 
Buxheti i Fondit të 

Zhvillimit IPA Portofoli Total 
për zhvillim 

Portofoli për 
zhvillim rajonal 
sipas PKZHRK 

2021 4’152’913’595 686’390’332 14’404’834 117’831’541 50’521’765 869’148’472 86 914 847 

2022 4’412’160’679 730’694’578 15’791’042 131’242’571 50’521’765 928’249’956 139 237 493 

2023 4’619’816’689 777’840’883 16’458’455 136’214’386 50’521’765 981’035’489 196 207 098 

2024 4’862’189’263 816’335’862 16’652’148 141’206’378 50’521’765 1’024’716’152 256 179 038 

Total 2024  18’047’080’226 3’011’261’655 63’306’478 526’494’876 202’087’059 3’803’150’068 678 538 476 

Total 2027 34’037’946’082 5’698’588’890 115’698’273 980’196’468 353’652’353       7’148’135’985 1 853 800 535  

Burimi: MFE dhe llogaritje të autorëve  
 
Përveç vlerësimit të portofolit financiar për zbatimin e Politikës së ZHRK-së, kemi vlerësuar se 
efektet në zbatimin e ligjit do të kenë një kosto prej rreth 168 milionë lekë në buxhetin e shtetit në 
vitin e parë të zbatimit të tij, të paparashikuara në PBA 2019 - 2021, ndërkohë që kosto mesatare 
vjetore e skontuar1 llogaritet rreth 35,9 milion lekë/vit për 10 vitet e ardhshme.  Këto kosto, 
adresojnë nevojën për ngritjen e sistemit institucional për zbatimin e ligjit, ngritjen e bazës së të 
dhënave dhe rregjistrit të zhvillimit rajonal, ngritjen dhe përmirësimin e kapaciteteve njerëzore si 
dhe informimin dhe familjarizimin me ligjin dhe politikën e zhvillimit rajonal. Ligji nuk 
parashikohet të sjellë kosto mbi grupet e tjera të interesit, si biznesin apo partnerë të tjerë social-
ekonomik, përkundrazi duke qënë se ligji synon zbatimin e politikës për zhvillimin rajonal dhe 
kohezionin, qëllimi kryesor i të cilës është reduktimi i pabarazive ndërmjet dhe brenda rajoneve të 
zhvillimit dhe përmirësimi i cilësisë së jetës për të gjithë qytetarët, ligji adreson ata si përfituesit 
kryesorë e fundorë të tij. 

Së bashku me kostot për buxhetin e shtetit kemi llogaritur edhe përfitimet e pritshme nga miratimi 
dhe zbatimi i projekt ligjit si për buxhetin e shtetit ashtu edhe për partnerët e tjerë social ekonomik. 
Edhe përfitimet e pritshme nuk janë parashikuar në PBA 2019 – 2020. Kemi vlerësuar se si rezultat 
i hartimit dhe miratimit të bazës ligjore për zhvillimin rajonal dhe kohezionin, jo vetëm që do të 
krijohet dhe funksionojë fondi për zhvillimin rajonal dhe kohezionin si një zë buxhetor i vetëm që 
adreson dhe financon programin operacional për zhvillimin rajonal, por njëkohësisht ngritja e 
mekanizmit institucional, programor dhe financiar do të shoqërohet me një rritje të fondeve në 

 
1 Norma e skontimit është vlerësuar 5,09%, referuar normës mesatare të bonove te thesarit 7-vjeçare me interes fiks 
ne tre vitet e fundit sipas MF (2017-2018-2019) http://www.financa.gov.al/rezultatet-e-ankandeve/  
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dispozicion të zhvillimit rajonal prej kontribuesve të ndryshëm (donatorëve bilateral 2  dhe 
multilateral3) si dhe bashkëfinancimit prej pushtetit vendor4.   

Së fundmi, kemi vlerësuar se zbatimi i politikës së zhvillimit rajonal nëpërmjet ligjit në fjalë dhe 
bazës ligjore plotësuese, do të rezultojë në përmirësimin e një sërë tresuesish si më poshtë: (i) 
Rritje e të ardhurave për frymë të popullatës5; (ii) Rritje e xhiros/qarkullimit të bizneseve6; dhe 
(iii) Rritje e investimeve private7. 
 

X. MENDIMET, REKOMANDIMET E MINISTRIVE DHE PROCESI I 
KONSULTIMIT 

 

Draftligji dhe dokumentacioni shoqёrues, ju dёrguan pёr mendim Ministrive si vijon: 
1. Ministria e Shёndetësisё dhe Mbrojtjes Sociale 
2. Ministria e Mbrojtjes 
3. Ministёr Shteti pёr Mbrojtjen e Sipёrmarrjes 
4. Ministria e Drejtёsisё 
5. Ministria pёr Evropёn dhe Punёt e Jashtme 
6. Ministria e Kulturёs 

 
2 Deri në momentin që Shqipëria do të bëhet vend anëtar në BE, kemi vlerësuar se fondet e donatorëve bilateralë do 
të vazhdojnë të adresojnë nevojat e zbatimit të politikës rajonale, me një rritje prej rreth 10% në vit të Fondit për ZhR-
në për periudhën 2021-2027.  
3 IPA III nuk do të ndahet me fonde të alokuara për cdo vend, por mbi bazën e konkurimeve cilësore mes vendeve të 
Ballkanit. Supozimi jonë është se miratimi i kornizës ligjore dhe dokumenteve të planifikimit dhe programimit të 
ZHR-së do të mundësojë përgatitjen e dokumenteve cilësore (strategic response) për të aplikuar për IPA III dhe do të 
rrisë mundësinë për të aksesuar fonde prej këtij instrumenti në kuadër të zbatimti të Politikës Rajonale. Referuar 
ndarjes së portofolit në vitet pararendëse, kemi vlerësuar se portofoli që mund të aksesohet prej IPA III në kuadër të 
zbatimit të Politikës Rajonale është për periudhën 2021-2027 rreth 354 milionë Euro (43,7 miliardë ALL). Kjo vlerë 
do t’i shtohet portofolot te Fondit për ZhR-në financuar nga buxheti i shtetit dhe më tej është llogaritur si një përfitim 
rreth 10% në portofol prej miratimit të kuadrit ligjor dhe dokumenteve programore.  
4 Mesatarisht, në tre vitet e fundit bashkitë financuan investime për zhvillimin ekonomik lokal me fonde të veta për 
rreth 15.8 miliardë lekë. Prej tyre, vlerësojmë se kontributi i bashkive në formë bashkëfinancimi për zbatimin e 
Politikës Rajonale do të jetë mesatarisht 20% e kësaj vlere. Investimet me fonde të veta të bashkive janë rritur me 
rreth 9.8%. Kjo normë mesatare do të aplikohet për të gjithë periudhën në analizë. 
5 Vlera mesatare e të ardhurave mujore të disponeshme të individëve sipas Anketës së të Ardhurave dhe Nivelit të 
Jetesës (Instat) për vitin 2018 është 26,144. Hipoteza jonë është se në vijim të rritjes së efektivitetit të investimeve, do 
të rrisim me 0.5% në vit të ardhurën mesatare mujore të disponueshme të individëve deri në fund të vitit të 5-të dhe 
me 1% në vijim. Kjo do të ndodhë si pasojë e rritjes së nivelit të pagave (në vijim të aktivitetit më të lartë të biznesit 
në vend).  
6 Përmirësimi i kushteve infrastrukturore dhe mbështetja e rajoneve në shfrytëzimin e potencialeve të tyre, do të 
përkthehet në rritje të xhiros së  bizneseve. Bazuar në "Statistikat Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike", të ardhurat 
totale të bizneseve ishin 1,444,146,797,902 ALL në vitin 2017 (vlerë kjo për 93,976 ndërmarrje pjesë e anketës). 
Ndërhyrjet vlerësohet të ndikojnë pozitivisht në të ardhurat e bizneseve me rreth 0.01% rritje në vit. 
7 Përmirësimi i kushteve infrastrukturore dhe mbështetja e rajoneve në shfrytëzimin e potencialeve të tyre, do të 
kontribuojë në krijimin e një mjedisi pozitiv dhe të favorshëm për nxitjen e investimeve private. Bazuar në "Statistikat 
Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike", vlera e investimeve ishte 71,538,801,661.8 ALL në vitin 2017 (vlerë kjo 
për 93,976 ndërmarrje pjesë e anketës). Ndërhyrjet vlerësohet të ndikojnë pozitivisht në rritjen e investimeve private 
me rreth bizneseve me rreth 0.01% rritje në vit.  
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7. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisё 
8. Ministria e Financave dhe Ekonomisё 
9. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 
10. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
11. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  
12. Ministria e Brendshme 

Institucioneve: 
13. Agjencia Kombёtare e Shoqёrisё sё Informacionit 

Nё vijim paraqiten rekomandimet sipas institucioneve, tё cilat kanё dёrguar pёrgjigje, dhe 
reflektimet respektive. 
Ministria e Shёndetësisё dhe Mbrojtjes Sociale 
Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht nё datё 04.05.2020. Janё shprehur 
parimisht dakord dhe nuk kanё rekomandime. 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural  
Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht dhe janё shprehur parimisht dakord dhe 
nuk kanё rekomandime. 
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht dhe janё shprehur parimisht dakord dhe 
nuk kanё rekomandime. 

 Ministria e Mbrojtjes 
Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht nё datё 08.05.2020. Janё shprehur 
parimisht dakord dhe nuk kanё rekomandime. 
Ministёr Shteti pёr Mbrojtjen e Sipёrmarrjes 
Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht nё datё 04.05.2020. Janё shprehur 
parimisht dakord dhe nuk kanё rekomandime. 

Ministria e Drejtёsisё 
Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht nё datё 09.05.2020. Ministria e Drejtёsisё 
shprehet në parim dakord me projekt aktin duke adresuar komentet/ rekomandimet, tё cilat janё 
reflektuar si vijon: 
- Në nenin 8, termi “qeveri” të zëvendësohet me togfjalëshin “Këshill i Ministrave”. E njëjta gjë 
të mbahet në konsideratë edhe për pikën 6 të nenit 23.  
Komenti ёshtё pranuar. Janё riformuluar shprehjet ne nenin 8 dhe pika 6 e nenit 23. 
- Në nenin 10, togfjalëshi “qeverisjes qëndrore dhe vendore” të zëvendësohet me “njësive të 
qeverisjes qëndrore dhe vetëqeverisjes vendore”. E njëjta gjë dhe për nenin 14 të projektligjit. 
Komenti ёshtё pranuar. Janё riformuluar neni 10 dhe 14 i ligjit. 
- Pika 2 e nenit 11 të riformulohet, pasi pjesa e dytë e fjalisë “dhe prioritetet e zhvillimit të lidhur 
me dhe që ndikojnë...”, e bën të paqartë përmbajtjen e Planit Kombëtar për Zhvillimin Rajonal 
dhe Kohezionin. 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar pika 2 e nenit 11. 
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- Në pikën 3 (pas pikës 2), të sqarohet në relacion kuptimi i togfjalëshit “të krijojë zona zhvillimi 
social, ekonomik dhe territorial”. 
Komenti ёshtё pranuar dhe adresuar nё relacion. 
- Në pikën 4 sugjerohet të shmanget përdorimi i përemrit vetor “ai”, duke konsideruar më të 
përshtatshme gjetjen e një shkurtimi përkatës për planin (p.sh. PKZHRK ose Plani Kombëtar), si 
dhe të hiqet termi “si rregull” nga fjalia, pasi përmbajtja e planit duhet të jetë e qartë dhe të mos 
lërë hapësirë për përjashtime/interpretime. Sillet në vëmendje se, ky nen ka dy pika 3 dhe dy pika 
4, ndaj sugjerohet rregullimi i tij në përputhje me rregullat e teknikës legjislative. 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar pika 4. Gjithashtu, janё sistemuar pikat nё nen. 
- Në pikën 1 të nenit 12 të përcaktohet qartë periudha kohore e vlefshmërisë së një plani rajonal, 
pasi përdorimi i togfjalëshit “për një periudhë të caktuar kohe”, e lë në diskrecion përcaktimin e 
afatit, çka mund të ndikojë negativisht në efektivitetin e pritshëm të planit rajonal. 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar pika 1 e nenit 12, duke pёrcaktuar afat. 
- Nga pika 3 të hiqet togfjalëshi “ndër të tjera” dhe në të, të përcaktohen në mënyrë specifike të 
gjitha elementet që duhet të jenë pjesë e përmbajtjes së planit. 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar pika 3. 
- Nga përmbajtja e nenit në tërësi është e paqartë njësia/institucioni kompetent për hartimin e 
planeve rajonale, ndaj konsiderohet e nevojshme të bëhet një përcaktim/specifikim konkret në këtë 
drejtim. 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar neni. 
- Nga pika 1 e nenit 13 të hiqet togfjalëshi “një apo më tepër”... 
Komenti ёshtё pranuar. Pika 1 e nenit 13 ёshtё riformuluar. 
- si dhe në relacion të shpjegohet kuptimi i togfjalëshit “dokument shumëvjeçar”, pasi është e 
paqartë nëse kemi të bëjmë me një dokument ekzistues apo një dokument që do të hartohet rishtazi. 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё saktёsuar edhe nё draft, dhe nё relacion se dokumentet do tё hartohen 
bazuar nё kёtё ligj, pёr njё afat 7 vjeҫar. 
- Fjalia e dytë e pikës 4, në funksion të qartësisë, të riformulohet si vijon: “Ky program përmban 
çështjet si më poshtë”. 
Komenti ёshtё pranuar. Fjalia nё pikёn 4 ёshtё riformuluar. 
- Në pikën 3 të nenit 15, në relacion të jepen argumente konkrete mbi mënyrën se si Autoriteti 
Menaxhues “alokon në forma shumë-vjeçare mjetet e tij”, pasi nga mënyra e formulimit është i 
paqartë kuptimi i formave shumëvjeçare të alokimit, si dhe cilat janë mjetet e autoritetit kompetent, 
të cilat mund të alokohen. 
Komenti ёshtё pranuar, duke u riformuluar neni për pasaktësi në shprehje. 
Draftligji dhe relacioni janё ripunuar edhe si rekomandim i Ministrisё sё Financave dhe 
Ekonomisё. 
- Në përputhje me rregullat e teknikës legjislative, nga përmbajtja e nenit të shmanget përdorimi 
i “do të”, p.sh., nga “do të financojë” të bëhet “financon”, apo nga “do të alokohet” në “alokon”.  
Në shkronjën “g” të pikës 5, togfjalëshi “shoqëri ekonomike” të zëvendësohet me “shoqëri 
tregtare ose shoqëri që ushtrojnë aktivitet ekonomik”. Paragrafi i dytë i pikës 5, për lehtësi 
referimi në ligj, të ndahet si pikë më vete. 
Lidhur me pikën 6, sugjerohet që përfituesit të listohen në mënyrë shteruese në përmbajtje të ligjit, 
si vazhdim i paragrafit të dytë të pikës 5. 
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Komenti ёshtё pranuar. 
I gjithё neni ёshtё riformuluar edhe si rekomandim i Ministrisё sё Financave dhe Ekonomisё dhe 
institucioneve tё tjera. 
-Lidhur me pikën 2 të nenit 16, në përbërje të programit operacional, ndër të tjera, të parashikohet 
në mënyrë të qartë cilët elemente/subjekte konsiderohen si “burime dhe subjekte të mundshme 
financimi”. 
Komenti është reflektuar pasi është hequr shprehja “subjekte” ndërkohë që burimet e financimit 
referohen në  pikën 4 të Nenit 15.  Duke qenё se Programi Operacional miratohet nga Kёshilli i 
Ministrave, legjislacioni nё fuqi pёr menaxhimin e buxhetit nё nivel qendror dhe vendor do tё kihet 
parasysh nё hartimin e Programit Operacional. 
-Për pikën 7 të nenit 17, të mbahet në konsideratë se Komiteti Kombëtar për Zhvillimin Rajonal 
dhe Kohezionin krijohet në formën e një enti publik. Në përputhje me paragrafin e dytë, të nenit 1 
të ligji nr. 8480/1999, entet publike janë subjekte të së drejtës publike, jo shtetërore. Vendosja e 
këtij komiteti nën drejtimin e Zëvendëskryeministrit bie ndesh me parashikimin e dhënë nga ligji. 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar pika 1 duke sqaruar se nuk ёshtё institucion, nё vijim 
adresohet komenti pёr pikёn 7, pasi Komiteti Kombëtar, do tё jetё njё entitet ndёrinstitucional dhe 
jo njё institucion i ri. 
- Në pikën 6, togfjalëshi “kryen funksionin e Komitetit të Monitorimit për zbatimin e...” të 
zëvendësohet me “monitoron zbatimin e...”. 
Komenti ёshtё pranuar. Pika 6 ёshtё riformuluar. 
- Në pikën 1 të nenit 18, në relacion të shpjegohet kuptimi i togfjalëshit “organ i përbashkët 
statutor”, si dhe cilit Statut i referohet projektligji. 
Komenti ёshtё pranuar. Neni 18 ёshtё riformuluar, duke saktёsuar se Bordi nuk ёshtё njё 
institucion. 
- Lidhur me pikën 3 të nenit 19, të mbahet në konsideratë se, në përputhje me nenin 10 të ligjit nr. 
10325/2010, bazat e të dhënave shtetërore krijohen nga Autoriteti Rregullator Koordinues. Në 
këtë drejtim, në shkronjën “e” të kësaj pike togfjalëshi “të krijojë”, të zëvendësohet me “mban 
ose menaxhon”… 

Komenti ёshtё pranuar. Pika 3 e nenit 19 ёshtё riformuluar. 
- Në pikën 5 dhe 6 të nenit 19, për të qenë në përputhje me terminologjinë e përdorur në nenin 29, 
të Kodit të Procedurave Administrative, togfjalëshi “Autoritet Certifikues” të zëvendësohet me 
“Autoritet Mbikqyrës/Autoritet i ngarkuar me mbikqyrjen”. 

Komenti ёshtё pranuar. Pikat 5 dhe 6 janё riformuluar. 
-Në pikën 1 të nenit 20 parashikohet mundësia e delegimit të kompetencave tek personat juridikë 
publikë ose privatë. Të mbahet në konsideratë se neni 28 i Kodit të Procedurave Administrative, 
parashikon se delegimi i kompetencave bëhet vetëm tek një organ tjetër publik, ose tek organet 
publike në varësi. 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar pika 1 e nenit 20, pika 4 e nenit 19, si edhe pika 10 e 
nenit 3 (pёrkufizimi i Organit tё ndёrmjetёm). 
- Pika 1 dhe 2 e nenit 22, të hiqen si të panevojshme, pasi përkufizimi për “përfituesit” është dhënë 
në mënyrë të qartë në pikën 9 të kreut III të projektligjit. 
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Komenti ёshtё pranuar. 
- Në shkronjën “i” dhe “k” të pikës 4, termi “ndërmarrje” dhe “kompani private” të zëvendësohen 
me “shoqëri tregtare”, në përputhje me terminologjinë e përdorur në ligjin nr. 9901/2008 “Për 
tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar. 

Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar termi. 
- Pika 3 e nenit 23 bie ndesh me pikën 6 të nenit 13 të projektligjit, sipas së cilit përcaktohet se 
rishikimi i Programit Operacional realizohet nga “Bordet Rajonale të Monitorimit dhe Komiteti 
Kombëtar për Zhvillimin Rajonal”, në përputhje me raportet vjetore dhe përfundimtare të 
zbatimit, të  hartuar nga Autoriteti Menaxhues. 
Komenti ёshtё pranuar. Janё unifikuar tё dy nenet, duke pёrfshirё Komitetin dhe Bordet. 
- Parashikimi i pikës 5, bie ndesh me qëllimin për të cilin krijohen Bordet, si institucione kryesore 
që promovojnë interesat e Rajoneve të Zhvillimit dhe që kontribuojnë në mënyrë aktive në hartimin 
e Planeve përkatëse (neni 18 i projektligjit, pika 1 dhe 2). 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar pika 5. 
- Në funksion të qartësisë së përmbajtjes së projektligjit, pika 3 e nenit 24 të plotësohet me nenet 
përkatëse, pasi përdorimi i shenjës “xx” konsiderohet të jetë i paqartë dhe nuk përcakton aktet 
nënligjore që duhet të miratohen nga Këshilli i Ministrave brenda 45 ditëve. 
Komenti ёshtё pranuar dhe reflektuar. 
- Në nenin 25, sugjerohet rishikimi i datës së hyrjes në fuqi të ligjit, në kushtet kur ngritja e sistemit 
institucional, krijimi i bazës së të dhënave, etj., kërkon një afat kohor të caktuar, dhe hyrja në fuqi 
e ligjit pas 15 ditësh nga botimi në Fletoren Zyrtare, mund të sillte si pasojë mos zbatimin efektiv 
të ligjit. 
Komenti nuk ёshtё pranuar, pasi draftligji nuk parashikon krijimin e institucioneve tё reja. 
Gjithahstu është përfshirë edhe një dispozitë kalimtare që akomodon shqetësimin e Ministrisë së 
Drejtësisë përsa i përket periudhës tranzitore deri në krijimin e bordeve/komiteteve si dhe 
përgatitjen e dokumeteve që përfaqësojnë dokumenta në funksion të Politikës Rajonale.  
- Në përmbajtje të projektligjit të shmanget përdorimi i fjalëve në gjuhë të huaj. Për shembull, 
termi “incentivë” të zëvendësohet/përshtatet me një nga sinonimet e tij “nxit/shtyt/forcon”, etj. 

Komenti ёshtё pranuar dhe reflektuar. 
 

Ministria pёr Evropёn dhe Punёt e Jashtme 
Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht nё datё 07.05.2020. Ministria pёr 
Evropёn dhe Punёt e Jashtme (MEPJ) ka disa rekomandime. Pёr arsye se rekomandimet ishin 
kryesisht nё parim, pёr tё shmangur ҫdo paqartёsi, nё datё 29.05.2020, u zhvillua njё takim 
bashkërendues ndёrmjet pёrfaqёsuesve tё MEPJ dhe FSHZH. Nё pёrfundim tё takimit ku u 
diskutuan rekomandimet e dhёna me shkrim nga MEPJ, janё reflektuar si vijon: 
- Projektligji nuk është konsultuar më anëtarët e Grupit Ndër-Institucional të Punës për Kapitullin 
22 “Politika Rajonal dhe koordinimi i Instrumentave Strukturore”. Ministria për Evropën dhe 
Punët e Jashtme sygjeron ndarjen e këtij projektligji më anëtarët e GNPIE dhe ofrohet që vetë 
Ministria të jëtë koordinatore e këtij procesi. 
Komenti nuk ёshtё pranuar me argumentin se pёrfaqёsuesit nё GNPIE, janё Ministritё, tё cilat janё 
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konsultuar pёr kёtё draft. Nё kёtё mёnyrё rekomandimi ёshtё adresuar. 
- MEPJ komenton se referimi i rregulloreve të BE-së për implementimin e Fondeve Strukturore 
dhe Investimeve të shteteve anëtare të BE është i pajustifikuar sepse ato nuk aplikohen në Shqipëri 
për periudhën aktuale të programimit 2014-2020. 
MEPJ sygjeron heqjen e referencave dhe çdo shpjegimi tjetër të përdorur në projektligj në lidhje 
me fondet IPA dhe ato të BE-së. – Ky sygjerim bëhet mbështetur në 2 arsye: 
1.Sistemi i zbatimit të fondeve gjatë periudhës para-anëtarësimit nuk mund të ndryshohet nga 
projektligji pasi është në fuqi Ligji Nr. 37/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes në kuadër të IPA 
II”. Ndërkohë në RIA shprehet si “E gjithë qasja e propozuar ndërton mbi praktikat 
ndërkombëtare dhe ato të vendeve të BE-së dhe synon që sistemi që do të ngrihet të mundësojë dhe 
lehtësojë përthithjen e menaxhimin e fondeve të BE-së, si ato të instrumentit të para-aderimit dhe 
ato strukturore”. 
2. Duhet të konsultohet me KE përpara se të ngrihet me ligj një sistem i ri i menaxhimit dhe 
kontrollit me qëllim menaxhimin e Fondeve Strukturore dhe Investimeve të BE-së sepse përcaktimi 
i një sistemi të tillë është pjesë e Kapitullit 22. 
Neni 15/4 është i paqartë. 
Komenti ёshtё pranuar pjesёrisht dhe pёr kёtё u dakordësua në takimin e realizuar me me 
Ministrinë. Ёshtё bёrё ndryshimi nё draft dhe sqarimet nё relacion dhe RIA. Ёshtё saktёsuar se ky 
draft nuk synon ndryshimin e marrёveshjeve, apo legjislacionit nё fuqi, por nё rast se pёrmbushen 
kushtet e pёrcaktuara nё kёto marrёveshje, edhe fondet e akorduara bazuar nё to do tё pёrdoren 
pёr zhvillimin rajonal dhe kohezionin. 
Draftligji ёshtё hartuar nё respektim tё rekomandimit tё progresraportit tё pёrvitshёm tё 
Komisionit pёr Shqipёrinё (Albania 2019 Report 29.05.2019), faqe 85, paragrafi i 5-tё. 
“Sa i përket politikës rajonale, agjencitë kryesore zbatuese janë Agjencitë Rajonale të Zhvillimit 
(AZHR), Agjencia për Zhvillim Ekonomik Rajonal (AZHER), Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
(FSHZH) dhe Agjencia Kombëtare e Zhvillimit Rajonal (AKZHR). Një vendim i Këshillit të 
Ministrave të korrikut 2018 ka transferuar funksionet e AKZHR, AZHER dhe AZHR në FSHZH. 
Kjo e fundit pritet të jetë e vetmja agjenci zbatuese për zhvillimin rajonal, në nivel kombëtar dhe 
rajonal. Pritet gjithashtu që të marrë përgjegjësi të përgjithshme dhe të përmbushë funksionet e 
autoritetit administrues për zhvillimin rajonal.” 
- Hierarkia e dokumentave te planifikimit dhe politikave nuk është e qartë në Neni 1/b, Neni 6/3, 
Neni 8/1 dhe 8/2 
Komenti ёshtё pranuar. Ligji nё nenin 11, pika 4 (ose pika 6 nё renditje pas rishikimit edhe me 
rekomandimin e MD), pёrcakton qartё se strategjitё sektoriale dhe planet kombёtare do tё 
orientojnё hartimin e Planit Kombëtar për Zhvillim Rajonal dhe Kohezionin. 
- Projektligji nuk mund të flasё për bashkëpunim ndërkombëtar sepse janë Programet e 
Bashkëpunimit Territorial – në vijim të Neni 3/8 ku në përkufizim të ‘territori’ është përmendur 
‘..përtej kufinjëve kombëtar të RSH’. 
Komenti ёshtё pranuar pjesёrisht duke bёrё riformulimin e nenit 3 pika 8, si edhe sqarimet dhe 
riformulim tё nenit 19/3/d, pёr tё shmangur keqinterpretime tё draftligjit nё kuadrin e 
bashkёpunimit ndёrkufitar. Pёr kёtё u ra dakord nё takim. 
- Organi i Ndërmjetëm’ dhe ‘Marrëveshja e Delegimit’ janë të panevojshme. – Çdo organ publik 
apo privat mund të lidh direkt marrëveshjen me Autoritetin Menaxhues. 
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Komenti nuk ёshtё pranuar dhe është dakordësuar me Ministrinë. Bёhet fjalё pёr institucione 
qendrore apo rajonale ekzistuese, ose jo, tё cilat do tё ndjekin direkt zbatimin e programit 
operacional. Nё mёnyrё qё kjo detyrё tё mos mbetet e pazbatueshme duhet njё marrёveshje me 
rregulla tё qarta ndёrmjet palёve. 
Marrëveshja e delegimit është absolutisht e nevojshme që të rregullohet në ligj, përndryshe nuk ka 
asnjë bazë ligjore dhe asnjë detyrim administrativ pёr zbatimin e delegimit. Zbatimi i IPARD 
vërteton që marrëveshje të tilla janë të nevojshme dhe do të përdoren nga administrata në mënyrë 
më efikase në të ardhmen. Neni 20 ёshtё riformuluar edhe sipas vёrejtjes sё MD. 
- Gjatë përgatitjes, zbatimit dhe vlerësimit të politikave kombëtare është e përshtatshme t’u 
referohemi territoreve të njëjtë – Për këtë arsye, sygjerohet të ketë përputhje midis rajoneve 
statistikore (NUTS 2) dhe atyre zhvillimore (Neni 4/1 dhe 4/2). 
Komenti nuk ёshtё pranuar. Neni percakton se kufijte e rajoneve do do te vendosen me VKM. 
Zhvillimi rajonal ёshtё organizuar nё 4 rajone zhvillimore. Kjo ndarje (nё 4 rajone) ёshtё patur nё 
konsideratё nё konceptimin e kёtij draftligji. Duke qenё se kjo ndarje bёhet vetёm pёr efekt tё 
hartimit dhe zbatimit tё politikave tё zhvillimit rajonal dhe kohezionit, nuk gjykojmё se 
mosreferimi nё rajonet statistikore pёrbёn ndonjё pengesё. 
- Synimi i parashikuar në Nenin 5/e bie ndesh me Programet e Bashkëpunimit Ndërkufitar duke 
qenë se parashikojnë të njëjtën gjë– Neni 5/e shprehet se “Mbështetja e bashkëpunimit ndër-
vendor, ndër-rajonal dhe ndër-kufitar të njësive të vetëqeverisjes vendore, për zhvillimin social 
dhe ekonomik të rajoneve të zhvillimit”. 
Komenti ёshtё pranuar pjesёrisht. Pёrfaqёsuesit e institucioneve u sqaruan nё takim se pёrmbajtja 
e neneve respektive nuk bie ndesh me Programet e Bashkëpunimit Ndërkufitar. Riformulimi i nenit 
19, pika 3/d e saktёson dhe adreson rekomandimin. 
- Në përgatitjen e dokumentave planifikuese për zhvillimin rajonal të merren parasysh: 
“Përmbledhja e Komisionit dhe Vlerësimi i Vendit” (komentet e KE për Programin e Reformës 
Ekonomike). 
Në Nenin 14 sygjerohet të shtohet referenca e Strategjive Makro Rajonale të BE-së në të cilat merr 
pjesë Shqipëria – psh Shqipëria aktualisht merr pjesë në Strategjia Makro Rajonale për Adriatikun 
dhe Jonin. 
Komenti ёshtё pranuar pjesёrisht. U dakordësua me Ministrinë. U sqarua nё takim se listimi i 
akteve nё nenin 11, pika 6 ёshtё i mjaftueshёm. Nё relacion ёshtё shtuar si referencё Strategjia 
Makro Rajonale për Adriatikun dhe Jonin. 
- Në Nenin 14, të gjithë dokumentat e renditur janë dokumenta planifikimi, ndërkohë në titull 
thuhet edhe programimi. 
Komenti nuk ёshtё pranuar. Në thelb kemi të bëjmë me dokumeta planifikmi dhe programimi. U 
dakordësua me Ministrinë pёr pёrmbajtjen e nenit. 
- Heqja e termit komuna në Nenin 15/5/j dhe shmangia e mbivendosjes me Programet e 
Bashkëpunimit Territorial – Kjo nënpikë shprehet se “Përmirësimi i bashkëpunimit ndër-komunal, 
ndër-rajonal, ndërkombëtar dhe ndërkufitar për çështjet me interes të përbashkët; 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar kjo pikё. 

- Paqartësi funksionesh midis KKZHR dhe Autoritetit Menaxhues – Neni 17/4/d 
Komenti ёshtё pranuar. Veҫ riformulimit tё pikёs, janё riformuluar dhe nenet 17 dhe 18, duke 
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adresuar rekomandimet e disa institucioneve. 
- Terminologjia e përdorur dhe funksionet e dhënat për Autoritetin menaxhues janë të njëjta me 
ato që parashikohen për Koordinatorin Kombëtar IPA, MEPJ, në Programet e Bashkëpunimit 
Territorial dhe Rajonal – për menaxhimin e fondeve para-anëtarësimit, këtë funksion e ka MEPJ, 
ndërsa për fondet pas anëtarësimit nuk mund të thuhet ende sepse nuk ka filluar perspektiva e re 
financiare e IPA II 2021-2027. 
U dakordësua se: Terminologjia e përdorur është e përafërt me kuadrin rregullator të BE-së dhe 
propozimin e KE për paketën legjislative për politikën e kohezionit 2021-2027. Qasja e propozuar 
për zhvillimin rajonal është e ngjashme me atë për bujqësinë dhe zhvillimin rural, ndërsa 
koordinimi i përgjithshëm dhe komunikimi në nivelin më të lartë me Komisionin do të mbahet nga 
NIPAC. Pёrdorimi i terminologjisё sё unifikuar me legjislacionin e fushёs ёshtё detyrim edhe sipas 
teknikёs legjislative. 
- Nuk mund të shprehet për përputhshmëri të projektligjit më acquis të BE sepse nuk synon 
përafrimin me akte specifike të acquis së BE. – sygjerohet që projektligji të mos shoqërohet me 
tabelë përputhshmërie. 
U dakordësua se: Draftligji ёshtё hartuar nё respektim tё rekomandimit tё raporti tё pёrvitshёm të 
progresit tё Komisionit pёr Shqipёrinё (Albania 2019 Report 29.05.2019), faqe 85, paragrafi i 5-
tё. 
“Sa i përket politikës rajonale, agjencitë kryesore zbatuese janë Agjencitë Rajonale të Zhvillimit 
(AZHR), Agjencia për Zhvillim Ekonomik Rajonal (AZHER), Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
(FSHZH) dhe Agjencia Kombëtare e Zhvillimit Rajonal (AKZHR). Një vendim i Këshillit të 
Ministrave të korrikut 2018 ka transferuar funksionet e AKZHR, AZHER dhe AZHR në FSHZH. 
Kjo e fundit pritet të jetë e vetmja agjenci zbatuese për zhvillimin rajonal, në nivel kombëtar dhe 
rajonal. Pritet gjithashtu që të marrë përgjegjësi të përgjithshme dhe të përmbushë funksionet e 
autoritetit administrues për zhvillimin rajonal.” 
Duke qenё njё detyrim nё kuadёr tё procesit tё integrimit, por jo pёrfarim i njё direktive tё caktuar, 
hartimi i kёtij drafti ёshtё shoqёruar me tabelёn e pёrputhshmёrisё, e cila me rekomandim tё MEPJ 
u hoq si pjesё e dokumentacionit shoqёrues tё draftligjit. Pra ne thelb ky projektligj nuk përfaqëson 
përafrim, edhe pse parashikime të caktuara të tij janë në përputhje me parashikime të regulloreve 
të BE. 

 
Ministria e Kulturёs 

Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht nё datё 04.05.2020.  
- Pas shkronjës “l” të pikës 5, të nenit 15, të shtohen shkronjat “m” dhe “n” me këtë përmbajtje: 
“m) Përmirësimi i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore"; 
“n) Zhvillimi social, kulturor, artistik dhe i industrisë krijuese". 
Komenti ёshtё pranuar dhe ёshtё shtuar neni. 
- Në shkronjën “d” të pikës 4, të nenit 22, në fjalinë në kllapa, pas fjalëve “… agjenci punësimi…” 
të shtohen fjalët “…agjenci/institucione të artit, kulturës dhe të trashëgimisë kulturore..." 
Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar pika. 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisё 
Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht nё datё 05.05.2020.  
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- Shkronja “e” e pikës 1 të nenit 7, nënpika “iv” e pikës 5 të nenit 15 dhe shkronja “g” e pikës 4 
të nenit 22 të projektligjit, riformulohen, si më poshtë: “Institucionet e arsimit të lartë dhe 
institucionet kërkimore-shkencore”. 
Komenti ёshtё pranuar dhe janё riformuluar tё gjitha nenet e cituara. 
- Shkronja “h” e pikës 4 të nenit 22 të projektligjit të riformulohet, si më poshtë: “h) Institucionet 
arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar, Qendra e Shërbimeve Arsimore, 
qendrat trajnuese, institucionet e arsimit parauniversitar dhe institucionet e arsimit dhe formimit 
profesional.”. 

Komenti ёshtё pranuar. Ёshtё riformuluar neni. 
Ministria e Financave dhe Ekonomisё 
Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht nё datё 14.05.2020. Ministria e 
Financave dhe Ekonomisё ka disa rekomandime. Pёr tё shmangur ҫdo paqartёsi, nё datё 
28.05.2020, u zhvillua njё takim ndёrmjet pёrfaqёsuesve tё MFE-së dhe FSHZH-së. Nё 
pёrfundim tё takimit ku u diskutuan rekomandimet e dhёna me shkrim nga MFE-ja,  të cilat janё 
reflektuar si vijon: 
- Referuar pikës 8, të nenit 15, konstatohet se parashikohet që Programi Operacional të financohet 
çdo vit nga buxheti i shtetit, në vlerën jo më pak se 30%, të totalit të investimeve të parashikuara 
për atë vit buxhetor. Duke marrë edhe shkas se nuk ka asnjë argumentim të dhënë në relacionin 
shpjegues, do të kërkonim që ky përcaktim të hiqet për arsyet e mëposhtme: Bie ndesh me parimet 
e disiplinës fiskale, të shpërndarjes së burimeve dhe të përdorimit ekonomik, efiçent dhe efektiv i 
burimeve publike në përputhje me objektivat e Këshillit të Ministrave të përcaktuara në pikat b), 
c) dhe ç) të nenit 4 të ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 
Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, për arsye se vendos një faturë financiare tejet të 
konsiderueshme dhe të përvitshme ndaj buxhetit të shtetit e cila: 

o Cënon deficitin buxhetor dhe borxhin publik në situata makroekonomike dhe fiskale jo të 
favorshme; 

o Ul së tepërmi mundësitë e Këshillit të Ministrave në cdo moment që të alokojë burimet 
financiare nga buxheti i shtetit në sektorët prioritare të përcaktuara në programin 
qeverisës, duke qënë se një pjesë e rëndësishme e investimeve publike (30% e totalit) është 
tashmë e përcaktuar që do të shpenzohet për zhvillimin rajonal; 

o Nevojat në periudhën afatgjatë për fonde buxhetore për zhvillimin rajonal mund të mos 
jenë 30% e totalit të investimeve publike por më pak se aq, duke qënë se kemi të bëjmë me 
investime publike që kanë një cikël jo të njëtrajtshëm. Kufizimi i vendosur në këtë ligj me 
“jo më pak se 30%” do rezultojë me një ineficence dhe inefektivitet të alokimit të fondeve 
buxhetore në një sektor që nuk ka nevojë për atë madhësi fondesh. 

Komenti ёshtё pranuar. Referenca kryesore për 30% e propozuar në projektligj është dokumenti i 
Planit Kombëtar për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, kapitulli i Kornizës Financiare të Planit, 
i cili pasi vlerëson dhe përkthen objektivat strategjikë për ZHRnë në masat përkatëse në territor, 
mbi bazën e një metodologjie të spjeguar në dokument vlerëson portofolin aktual dhe të pritshëm 
të investimeve në vend, vlerëson fondin e përdorur në aspekte që trajtohen në kuadër të politikës 
së ZHRsë dhe konkludon mbi bazën e këtyre vlerësimeve në nivelin 30%. Risjellim në vëmendje 
se projektligji i propozuar siguron një kuadër për shpenzimet e të gjitha fondeve buxhetore të 
synuara dhe / ose të rezervuara në mënyrë specifike për zhvillimin rajonal, duke përfshirë fondet 
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nga huatë dhe grantet për Republikën e Shqipërisë. Ai siguron një efikasitet më të madh në 
shpenzimet e fondeve publike dhe një rradhitje më të mirë të shpenzimeve publike të rezervuara 
për Zhvillimin Rajonal me Politikën Kombëtare për Zhvillimin Rajonal.  Pavarёsisht kësaj MFE 
kёrkoi shmangien e detyrimeve tё tilla pёr buxhetin e shtetit duke hequr parashikime të vlerave të 
paracaktuara buxhetore. Sygjerimi u pranua dhe sqarime të mëtejshme në lidhje me financimin e 
zbatimit të politikës së zhvillimit rajonal do të ridiskutohen me MFE-në gjatë hartimit të Programit 
Operacional për ZHRK-në.  
 
- Kërkohen argumenta më të plotë dhe ezaurues për krijimin e fondit të zhvillimit rajonal dhe 
Komitetit Kombëtar për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, të përcaktuara në nenet 14 dhe 17 të 
projektligjit, pasi paraprakisht gjykojmë se kemi të bëjmë me një variant të përditësuar të Fondit 
të Zhvillimit të Rajoneve, i cili krijoi shumë problematika për menaxhimin e sistemit buxhetor ndër 
vite duke qenë se, nga njëra anë nuk ofronte asnjë element parashikueshmërie në menaxhimin e 
projekteve dhe kontratave respektive, duke rezultuar kësisoj me detyrime financiare të 
prapambetura që ende sot mbeten për t’u shlyer. 
U dakordësua me Ministrinë se lidhur me komentin pёr mangёsitё nё parashikim gjatё 
funksionimit tё Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, ky draft synon tё adresojë edhe kёtё 
problematikё. U sqarua se, siç theksohet edhe në raportin për vlerësimin e ndikimit, qasja e 
propozuar nëpërmjet projektligjit garanton ndarje nga modeli i granteve afatshkurtra të 
fragmentuara të orientuara nga autoritetet qeverisëse qendrore për zonat më pak të avantazhuara 
drejt një modeli të politikave të zhvillimit afatgjata, të decentralizuara që synojnë promovimin e 
drejtë të  gjithë rajoneve dhe njekohësisht ndarje nga ndërhyrjet e fragmentuara sektoriale drejt 
investimeve më të përzgjedhura dhe të fokusuara, me impakt/ndikim të gjerë ekonomik dhe social. 
Projektligji propozon një kuadër të plotë planifikues dhe programor 7 vjeçar, mbi bazën e të cilit 
do të bëhet shpërndarja e investimeve në territor. Projekligji gjithashtu propozon një kuadër 
institucional i cili jo vetëm garanton koordinimin dhe harmonizimin horizontal në nivel qendror, 
por njëkohësisht krijon hapësirë për aktorët lokalë dhe rajonalë për të qënë aktiv në zhvillimin e 
territoreve të zyre. U sqarua se adresimi i rekomandimit tё pikёs mё lart ёshtё i mjaftueshёm dhe 
per kete, perfaqesuesit e Ministrise shprehen dakortesine e tyre..  
- Lidhur me përcaktimin e “Organeve të Ndërmjetme” në nenin 20, do të kërkonim më shumë 
argumenta mbi dhënien e delegimit e funksioneve tek to, si dhe për parashikimin e rregullave të 
menaxhimit financiar, të parashikuara në “Marrëveshjen e Delegimit” në nenin 21, pasi 
paraprakisht gjykojmë se duhet të respektohen rigorozisht parimet dhe rregullat e menaxhimit 
financiar të përcaktuara në ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si edhe në ligjin nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 
U dakordësua me Ministrinë parashikimi i bere ne projektligj. Nw procesin e bashkerendimit u 
sqarua se  Organet e Ndërmjetme gjykohen të nevojshme, ndonëse jo të detyrueshme në një 
strukturë institucionale për menaxhimin e programit operacional. Projektligji përcakton bazën 
ligjore për ekzistencën dhe funksionimin e tyre në përgjegjësinë e plotë të Autoritetit Menaxhues. 
Delegimi i funksioneve te Organet e Ndërmjetme ndërkohë që përgjegjësia ngelet në Autoritein 
Menaxhues është absolutisht e nevojshme për zbatimin e Politikës së Zhvillimit Rajonal nëpërmjet 
Programit Operacional. Hartimi dhe zbatimi i Programit Operacional do të udhëhiqet nga një 
institucion  qëndror (FSHZH-ja), por zbatimi i tij në praktikë do të ndodhë tërësisht në nivel 
rajonal. Shumëllojshmëria e masave që do të zbatohen në kuadër të Programit Operacional për 
ZHRK-në do të kërkojë përfshirjen e institucioneve/autoriteteve të specializuara. Rregullat e 
Menaxhimit Financiar do të aplikohen plotësisht në linjë me parimet dhe rregullat e aplikueshme 
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për menaxhimin e fondeve buxhetore dhe procedurat e mjaftueshme të auditimit, që mundësojnë 
verifikimin e kontrolleve të kryera nga organet e ndërmjetëme.  
Gjithashtu u reflektua në nenin përkatës që këto organe janë të detyruara që të respektojnë kuadrin 
ligjor për menaxhimin financiar në rast se do t’u delegohen kompetenca të tilla. 
Gjithashtu, prezantohet në një nen më vete marrёveshja e delegimit, e cila nga ana e saj do tё ketё 
njё rregullim mё tё detajuar me akt tё Komitetit qё do tё pёrcaktojnё elementёt e detyrueshёm tё 
marrёveshje, patjetёr nё pёrputhje me legjislacionin nё fuqi. Marrëveshtjet e Delegimit janë të 
nevojshme për të përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë nga autoriteti menaxhues dhe organi i 
ndërmjetëm, të cilat mund të ndryshojnë në varësi të qëllimit.  
- Referuar relacionit shpjegues, kreut IX “Raporti i vlerësimit të të ardhurave dhe shpenzimeve 
buxhetore” , konstatohet se është paraqitur vetëm kostoja financiare shtesë prej rreth 168 milion 
lekë, kosto që lidhet kryesisht për ngritjen, operimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave, por 
nuk jepet informacion mbi koston e plotë financiare që implikon zbatimi i këtij projektligji. Si 
rezultat, kërkojmë që në relacionin shpjegues të paraqitet kostoja totale që implikon zbatimin e 
projektligjit, të ndarë sipas burimit të financimit, si dhe kjo kosto të jetë e lidhur dhe me 
dokumentin e PBA 2020-2022 për institucionet zbatuese, në përputhje me burimet financiare të 
akorduara për institucionet përgjegjëse, të disagreguara me produkte dhe me tregues 
performance, për të lidhur efektin financiar për çdo vit përgjatë periudhës 2020- 2022 dhe në 
vijim. 
U dakordësua pёr reflektimin nё relacionin e draftligjit tё kostos financiare. Reflektimi ёshtё bёrё 
nё relacion në rubrikën “Raporti i vlerësimit të të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore”dhe 
në seksionin përkatës të raportit të vlerësimit të ndikimit.  
 
- Në nenin 3 “Përkufizime”, duhet të qartësohet si më poshtë: 

o  “Autoriteti menaxhues”- Cili do të jete autoriteti menaxhues, kjo për faktin se në 
projektligj përmendet që do të jetë ky autoritet i cili do të menaxhojë fondin e dedikuar për 
zhvillimin rajonal. Kjo duhet të qartësohet nëse do të jetë një institucion qëndror, apo do 
të funksionoje si Komitet; 

o Dokumentet e programimit”- Duhet riformuluar, sepse nuk del i qarte përkufizimi, se cilat 
janë dokumentet e programimitr; 

o Instrumentet” - Duhet të saktësohen se cilat janë instrumentet, kryesisht ato financiare; 

U dakordësua pёr formulimin e prezantuar në projektligj. 
Autoriteti Menaxhues përcaktohet në nenin 19, pika 2. “Fondi Shqiptar i Zhvillimit ushtron 
funksionet e Autoritetit Menaxhues të Programit Operacional në përputhje me dispozitat e këtij 
ligji, me Statutin, Manualin Operacional dhe rregullat e përcaktuara në Programin Operacional në 
lidhje me zbatimin e masave / projekteve që synojnë promovimin dhe zhvillimin e një zhvillimi të 
qëndrueshëm shoqëror dhe ekonomik dhe kohezioni territorial.” Neni 17, për KKZHR-në 
përcakton në pikën 2 se “Komiteti Kombëtar për Zhvillimit Rajonal është Autoriteti Programues 
dhe Monitorues, përgjegjës për miratimin, monitorimin dhe vlerësimin e Programit Operacional, 
siç përcaktohet në nenin 23 të këtij ligji”.  
Neni 10 percakton dokumentet e planifikimit dhe programimit dhe Neni 13 percakton Programin 
Operacional për ZHRK-në si dokumentin e programimit të zhvillimit në nivel kombëtar.   
Në lidhje me “instrumentet” u dakordësua se përcaktimi në ligj është i qartë, gjithësesi do të 
specifikohen më tej në dokumentin e Programit Operacional.  
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- Në pikën 2, të nenit 7 të projektligjit duhet të sqarohet nëse shprehja “mes nivelit kombëtar dhe 
nën-kombëtar”, i referohet “vetqeverisjes vendore”. 
Komenti ёshtё reflektuar. Ёshtё saktёsuar termi, i cili i referohet organeve të vetëqeverisjes 
vendore.  
- Në neni 9 të projektligjit, duhet të qartësohet se cfarë do të permbajë baza e të dhënave, cili është 
autoriteti përgjegjës për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave, si edhe cili është roli i njësive të 
vetëqeverisjes vendore në krijimin e kësaj baze. 
- Në pikën 2, të nenit 9 të projektligjit, të qartësohet se cilët do të jenë administruesit e bazës së të 
dhënave. 
Komentet janё reflektuar. Rregullimi i bёrё duke marrë në konsiderate edhe rekomandimin e 
Ministrisë së Drejtësisë (komenti 2.9) adreson shqetësimin e MFE-së. Është riformuluar pika e) e 
nenit 19 si vijon: “Të krijojë dhe përditësoje bazën e të dhënave të zhvillimit rajonal në nivelin 
kombëtar, sipas përcaktimeve të nenit 9, të këtij ligji. Hartimi, pёrditёsimi dhe mirёmbajtja e bazёs 
sё tё dhёnave bёhet nё pёrputhje me legjislacionin nё fuqi.” 
- Në pikën 3, të nenit 9 të projektligjit, të sqarohet nëse do të krijohet bazë e të dhënave në njësitë 
e vetëqeverisjes vendore, dhe kush do të jetë institucioni financues, apo nëse baza e të dhënave do 
të jetë vetëm në nivel qendror. 
U dakordësua pёr formulimin e bërë nё projektligj. Sqaruam se shqetësimet e ngritura do të 
adresohen dhe pёrcaktohen me akte nënligjore sipas përcaktimit të pikёs 3, neni 9. 
- Në pikën 4, të nenit 11 të projektligjit, të sqarohet se si do të veprohet për ato njesi të 
veteqeverisjes vendore, që aktualisht nuk kanë Plane të Pergjithshme Vendore. 
Komenti nuk ёshtё reflektuar. U dakordësua pёr formulimin nё draft. U sqarua se në pikën 4, të 
nenit 11 nuk pёrmenden planet vendore, por pavarёsisht nga kjo, nё referim tё pikës 6 tё nenit 11, 
në të cilën listohen dokumentet kryesore që orientojnë pergatitjen e PKZHRK-së, planet e 
përgjithshme vendore, kur ekzistojnë do tё konsiderohen pёr hartimin e Planit Kombëtar për 
Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, sё bashku me dokumentet e tjerё, pёrcaktuar nё kёtё ligj. 
- Në pikën 4, të nenit 15 të projektligjit të qartësohet në mënyrë të detajuar mënyra e krijimit të 
këtij fondi dhe format e përdorimit të tij. 
Komenti nuk ёshtё reflektuar. U dakordësua pёr formulimin nё projektligj. Megjithatë pika 3 e 
nenit 15 është riformuluar duke saktësuar se Fondi alokohet në Programin Operacional në 
pёrputhje me parashikimet e buxhetit vjetor dhe programit buxhetor afatmesëm dhe menaxhohet 
nga Autoriteti Menaxhues.  
- Në pikën 5, të nenit 15 të projektligjit, konstatohet se në zhvillimin rajonal i është dhënë një peshë 
e vogël njësive të vetëqeverisjes vendore (bashkive dhe këshilla qarku), ndërkohë që vlerësojmë 
që roli dhe rëndësia e tyre në këtë proces duhet të detajohet më shumë për shkak se janë pjesë e 
rëndësishme integrale e zhvillimit rajonal. Si pjesë e rëndësishme e zhvillimit rajonal mendojmë 
se duhet të shtohet edhe një nen ku të përcaktohet se cili do të jetë roli i njësive vendore në këtë 
proces, do të konkurrojnë me projekte apo do të ketë autoritete monitoruese, apo menaxhuese të 
fondeve që do përfitojnë.  
Komenti ёshtё reflektuar pjesёrisht. U dakordësua pёr formulimin nё projektligj. Nё kёtё nen 
thuhet se fondi do menaxhohet nga autoriteti menaxhues. Njёsitё e qeverisjes vendore janё tё 
listuara tё parat si pёrfituese, nga ana tjetёr, nё tёrёsinё e draftligjit ato kanё rol nё hartimin e Planit 
Kombёtar për ZHRK-në dhe Planeve përkatëse Rajonale të Zhvillimit si duke qenë aktorët kryesor 
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në Bordet Rajonale të Monitorimit (neni 18 i ligjit). Meqё ishte kёrkesё e pёrsёritur nё tryezat e 
konsultimit me njёsitё e qeverisjes vendore qartёsimi i nenit 18, ky nen ёshtё riformuluar duke 
saktësuar përbërjen dhe rolin e tij.  
- Në pikën 8, të nenit 15 të projektligjit, duhet qartësuar ideja e krijimit të programit operacional. 

Komenti ёshtё reflektuar pjesёrisht. U dakordësua me Ministrinë.  
Do jetё akti nёnligjor qё do pёrcaktojё detajet në lidhje me strukturën, procesin, hartimin dhe 
miratimin e programit operacional.  
- Në pikën 4, të nenit 22 të projektligjit, në rastin e njësive të vetëqeverisjes vendore duhet të 
saktësohet roli i bashkive dhe këshillave të qarqeve, pasi nuk duhet anashkaluar roli i Këshillit të 
Qarkut si organ kushtetues për koordinimin rajonal të bashkive. 
Komenti ёshtё reflektuar duke parashikuar që përfaqësimi në Borde nuk do të ishte vetëm nga 
bashkitë (sikurse referohej në draftin e parë) por nga njesitë e vetëqeverisjes vendore ku përfshihen 
edhe qarqet si njësi të nivelit të dytë të qeverisjes vendore. . Kjo ishte kёrkesё edhe e Shoqatёs sё 
Këshillave të Qarqeve dhe e Qarqeve. 
- Në pikën 1, të nenit 14 të projektligjit, të riformulohet fjalia “Politika Rajonale zbatohet në 
përputhje me dokumentet e planifikimit të koordinuara reciprokisht mes qeverisë qëndrore dhe 
vetëqeverisjes lokale si edhe me legjislacionin për ndihmën shtetërore”. 
Komenti është reflektuar në nenin 15, pika 8, por jo nё kёtё nen. Ky nen pёrcakton dokumentet 
strategjike me të cilat harmonizohet zbatimi i Politikës Rajonale. Ndihma shtetёrore ёshtё adresuar 
nё Neni 15, pika 8, si vijon: “Kushtet dhe procedurat e detajuara për përdorimin e burimeve 
financiare të Fondit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave dhe, kur ёshtё rasti, 
njoftohen për të marrë autorizimin e Komisionit të Ndihmës Shtetërore.”  
- Në pikën 7, të nenit 15 të projektligjit të riformulohet “Kushtet dhe procedura e detajuara për 
përdorimin e burimeve financiare të Fondit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, dhe 
njoftohen për të marrë autorizimin e Komisionit të Ndihmës Shtetërore”. 
Komenti ёshtё reflektuar. Ёshtё riformuluar pika 7 e nenit 15, si më sipër.  

 
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht nё datё 15.05.2020. 
- Në pikën 4, të nenit 3, pas termit “kulturor” të shtohet edhe termi “mjedisor”, si fushë 
ndërveprimi mes rajoneve, me qëllim unifikimin me pikën 5, të këtij neni; 
Komenti ёshtё reflektuar. 
- Në pikën 5, të nenit 11, sugjerojmë që në ligj të parashikohet si afati i Planit Kombëtar për 
Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, ashtu edhe periudha e hartimit të tij, nga data e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji; 
Komenti ёshtё reflektuar. Lidhur me afatin, ёshtё riformuluar drafti, duke vendosur afatin per 
planet rajonale, 7 vjet (pika 1, neni 12). 
- Në pikën 4, të nenit 12, të parashikohet edhe afati i Planeve Rajonale të Zhvillimit Rajonal; 

Komenti ёshtё reflektuar. Është riformuluar pika 1 e nenit, edhe sipas komentit të MD. 
- Në pikën 7, të nenit 13, të parashikohet edhe një afat i programit operacional, pasi termi 
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“shumëvjeçar” i cituar më sipër në këtë nen, nuk qartëson kufijtë kohorë të zbatimit të tij; 
Komenti ёshtё reflektuar. Ёshtё bёrё ndryshimi edhe nё pikёn 1 tё kёtij neni. 
- Shkronja “e”, e pikës 5, të nenit 15, të riformulohet me përmbajtjen si vijon “Përmirësimi i 
mbrojtjes së mjedisit, zhvillimi i turizmit dhe zonave të mbrojtura mjedisore”; 

Komenti ёshtё reflektuar. 
- Shkronja “b”, e pikës 3, të nenit 19, të riformulohet me përmbajtjen si vijon “Të mbështesë e të 
koordinojë punën për zbatimin e projekteve ndërkufitare dhe atyre ndër-rajonale, si dhe të marrë 
pjesë sipas rastit në studime fizibiliteti dhe procese zhvillimi për të gjitha institucionet në fjalë”, 
pasi Autoriteti ka rol menaxhues të Programit Operacional, dhe hartimi i projekteve ndërkufitarë 
është detyrë edhe e institucioneve qendrore/vendore, etj., sipas sektorëve që ata janë përgjegjës. 
Ky parashikim do të krijojë përplasje ligjore me legjislacionin në fuqi; 
Komenti nuk ёshtё reflektuar. 
Argumenti – Ҫёshtja e projekteve ndёrkufitare ёshtё adresuar nё draft nё bashkёpunim me MEPJ 
(komentet nё pikёn respektive). 
- Në shkronjën “d”, të pikës 4, të nenit 22, pas togëfjalëshit “....agjenci mjedisore” të shtohet edhe 
togëfjalëshi“agjenci për mbrojtjen e natyrës”. 

Komenti ёshtё reflektuar. Ёshtё riformuluar pika e nenit 22. 
 

Veҫ Ministrive, ka paraqitur rekomandim edhe  
Agjencia Kombёtare e Shoqёrisё sё Informacionit 

Ёshtё pёrgjigjur me shkresёn e nёnshkruar elektronikisht nё datё 04.05.2020. 
- Së pari duhet theksuar se projektligji në përgjithësi, adreson një mori çështjesh që lidhen me 
zhvillimin rajonal dhe në këtë përpjekje janë marrë parasysh disa prej dokumenteve strategjike të 
miratuara nga Qeveria. 
Së dyti, sikurse është pranuar gjerësishtë, Zhvillimin i Teknologjisë së Informacionit dhe 
Komunikimit është mjeti me efektiv në arritjen e Kohezionit dhe natyrisht të Zhvillimit Rajonal. Ky 
koncept elaborohet më së miri në Axhendën Dixhitale 2015-2020 sikurse dhe në veprimtarinë e 
përditshme të AKSHI-it. Parimet e përgjithshme të ravijëzuara në këtë dokument nuk merren 
parasysh dhe nuk përfshihen në këtë projekligj. Konkretisht, parim i unicitetit dixhital, rritja 
graduale e numrit të shërbimeve on line si dhe promovimi/stimuli i tyre nga FZHR. 

Thënë këto, sugjerojmë si më poshtë: 
“1. Pas nenit 9, të shtohet një nen i ri me këtë përmbajtje:  Zhvillimi, projektimi dhe konkretizimi 
i investimeve në fushën TIK me impakt në Kohezionin Rajonal do të monitorohet, promovohet nga 
FZHR vetem në rastet kur ruhen parimet e Axhendës Dixhitale, sipas një manuali të indeksuar.” 
Komenti ёshtё reflektuar, ku thelbi i shqetësimit të referuar nëpërmjet këtij sugjerimi është 
akomoduar  në Nenin 19, pika 3, shkronja d ku kemi referuar se Hartimi, pёrditёsimi dhe mirёmbajtja 
e bazёs sё tё dhёnave bёhet nё pёrputhje me legjislacionin nё fuqi. 

Nё respektim edhe tё teknikёs legjislative dhe rekomandimit tё Ministrisё sё Drejtёsisё, ёshtё 
riformuluar neni 19, pika 3/d. 
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Njёsitё e vetëqeverisjes vendore. 
Veҫ institucioneve tё listuara mё lart, u krye njё proces i zgjeruar konsultimi me njёsitё e 
vetёqeverisjes vendore. Nëpërmjet shkresës Nr.867, e datës 24.04.2020, Shoqatës së Këshillave të 
Qarqeve, Shoqatës për Autonomi Vendore dhe Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë i’u dërgua për 
mendim projektligji “Për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin”, relacioni përkatës dhe Raporti i 
Vlerësimit të Impaktit.  
Në datën 30.04.2020, projektligji, relacioni përkatës dhe Raporti i Vlerësimit të Impaktit u është 
dërguar 61 Bashkive të Republikës të Shqipërisë me email zyrtar. Në vazhdimësi të këtij email, 
janë kontaktuar kryetarët e Bashkive ose personat e kontaktit të vendosur prej tyre nëpërmjet një 
email tjetër dhe telefonatave për njoftimin e datës së konsultimit publik.   
Në datën 22.05.2020, projektligji, relacioni përkatës dhe Raporti i Vlerësimit të Impaktit u është 
dërguar 12 Qarqeve të Shqipërisë, si dhe është njoftuar data e konsultimit publik.  
Për shkak të situatës së krijuar nga Covid19, takimet e konsultimeve publike janë zhvilluar në 
mënyrë virtuale, nëpërmjet aplikacionit Zoom, duke i grupuar pjesëmarrësit si më poshtë: 
Në datën 19.05.2020, u zhvilluar takimi i konsultimit publik më përfaqësuesit e Bashkive të 
Rajonit Zhvillimor Shkodër-Lezhë-Kukës. 
Në datën 20.05.2020, u zhvilluar takimi i konsultimit publik më përfaqësuesit e Bashkive të 
Rajonit Zhvillimor Korçë-Elbasan-Berat. 
Në datën 21.05.2020, u zhvilluar takimi i konsultimit publik më përfaqësuesit e Bashkive të 
Rajonit Zhvillimor Vlorë-Fier-Gjirokastër. 
Në datën 22.05.2020, u zhvilluar takimi i konsultimit publik më përfaqësuesit e Bashkive të 
Rajonit Zhvillimor Tiranë-Durrës-Dibër. 
Në datën 26.05.2020, u zhvilluar takimi i konsultimit publik më përfaqësuesit e 12 Qarqeve të 
Republikës së Shqipërisë.  
Patur nё konsideratё ndarjen e pushteteve dhe rolin qё kryejnё institucionet e vetёqeverisjes 
vendore, konsultimi me ta ishte i njё rёndёsie tё veҫantё. Veҫ vёrejtjeve, rekomandimeve dhe 
mendimeve qё ata dhanё pёr draftin dhe pёr aktet nёnligjore qё pritet tё hartohen nё takimet e 
zhvilluara, janё dёrguar edhe mendimet e disa prej tyre me shkrim si më poshtë: 
Shkresa e datës 04.05.2020, Shoqata për Autonominë Vendore ka dërguar mendime dhe opinione 
mbi projektligjin për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. 
Shkresa e datës 18.05.2020, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë ka dërguar rekomandime dhe 
sygjerime mbi projektligjin për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. 
Shkresa nr. 8, e datës 20.05.2020, Shoqata e këshillave të Qarqeve të Shqipërisë ka dërguar 
mendime dhe propozime lidhur me projektligjin për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin.  
Gjithashtu, në formë elektronike janë marrë mendime dhe rekomandime nga Bashkia Shijak 
(08.05.2020), Bashkia Tiranë (13.05.2020), Bashkia Roskovec (13.05.2020) dhe Bashkia Korçë 
(15.05.2020).  
- Nё unanimitet, njёsitё vendore pjesёmarrёse nё takime kёrkuan saktёsimin e rolit tё tyre nё nenin 
18 tё draftit. Pёr kёtё arsye ky nen u riformulua. 
- Pavarёsisht se nё draft, referuar nenit 7, Qarqet janё pjesё e zhvillimit rajonal, u kёrkua saktёsimi 
i rolit tё tyre edhe nё nenet 18 dhe 22, pika 4/a, kjo kёrkesё u adresua. 
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Mendime dhe rekomandime të tjera të bëra nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore janë si më 
poshtë: 
Shoqata për Autonomi Vendore, me shkresen e datës 04.05.2020, në komentet e përcjella sugjeroi 
që në projektligj të perfshihej nje parashikim mbi bazen e të cilit të referohej që “rajoneve t’u 
ndahet nga buxheti i shtetit një % nga taksat dhe tatimet kombëtare, tarifat konccensionare etj, që 
realizohen në territorin e tyre si dhe duke i klasifikuar në ligj ose në ligjin vjetor të buxhetit si 
transfertë specifike ‘Për zhvillimin e rajoneve’”. Ky koment nuk u mor në konsideratë pasi çështjet 
e mbledhjes dhe shpërndarjes së taksave vendore e kombëtare rregullohen me legjislacione të 
posacme. 
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, me shkresën e datës 15.05.2020, në komentet e përcjella 
sygjeron specifikimin e kompozimit territorial-administrativ për secilin nga 4 rajonet. Ky koment 
nuk u adresua në projektligj pasi Neni 4/3 në projektligjin në fjalë parashtron se “Rajonet e 
zhvillimit dhe kufinjtë e tyre përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave”. 
Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë, me shkresën nr.8, datë 20.05.2020, në komentet e 
përcjella sugjeroi riformulimin e ‘Rajonit’ në nënin 3/7 si “Rajoni është një territor ndërmjet 
nivelit kombëtar dhe vendor, që dallohet nga një tërësi karakteristikash gjeografike, socio-
ekonomike, historike, kulturore, mjedisore, institucionale dhe politike që e identifikojnë atë edhe 
fizikisht’. Ky rekomandim është adresuar pjesërisht duke iu referuar rajonit si “Rajon Zhvillimor”.  
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