
BASHKIA MALIQ

NJËSIA PËR KOORDINIMIN E INTEGRIMIT EUROPIAN EDHE NDIHMËS SË HUAJ

1. Trajnim 2-ditor në Tiranë, më tematikë :“Roli i Bashkive në Integrimin Europian”, trajnimi

konstituonte në rolin kiyc dhe tepr specific që duhet të luajë pushtetin vendor, për

informinin e qytetarëve rreth BE-së, por edhe inplementimin e kuadrove ligjore dhe

praktikave që ndjek nje vënd që aspiron të jetë pjesë e BE. Pasi është pjesë e Strategjisë

Kombëtare dhe prioritet primar i qeverisë anëtarësimi dhe qasja me strukturat e BE, si në

nivel qëndror ashtu dhe lokal.

2. Takime informuese në Pogradec dhe Korçë , mbi aplikimet në kuadër të Programit ,”Evropa

për Qytetarët”.

3. Trajnim 3-ditor në qytetin e Korçës dhe Pogradecit me tematikë: “Menaxhimi i fondeve të

BE-së”, tranim ky i koordinuar me specilaiste të shkollës të administratës publike ASPA.

Trajnimi theksonte nevojen e perfshirjes se instrumentave menaxhues financiarë të bashkisë,

për koordinimin dhe informimin e tyre rreth praktikës së menaxhimit që ndjek BE dhe

financimit që ajo jep.

4. Takim në Tiranë , tek ceremonia e shpërndarjes së Çertifikatave për koordinatorët e BË-se

dhe nenshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Programit “Bashkitë për në Evropë”

dhe misionit të BE në Tiranë .

5. Workshop 2-ditor, në muajin dhjetor në Pallatin e Kongreseve, koordinuar me Ministrinë e

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rrural rreth fondeve të akorduara nga BE për fermerët nëpërmjet

programit IPARD. Gjithashtu takim për programet e ERASMUS PLUS për vitin 2019.

6. Takime informuese për thirrjet e 3-të dhe të 4-rt, për financim nga BE, me partneritet në

kuadër të bashkëpunimit Greqi-Shqipëri.

7. Takime informuese për thirrjet e 3-të , për financim nga BE, me partneritet në kuadër të

bashkëpunimit Maqedoni-Shqipëri. U lidh kontrata e bashkëpunimit me Bashkinë e

Magilës, Maqedoni. Jemi në fazën e raportimit të të dhënave mbi Bashkinë Maliq.

8. Frekuentimi i Shkollës Europiane, organizuar nga Ministria e Integrimit Europian dhe

punëve të Jashtme.



9. Plotësimi i Matricës së raportimit vjetor rreth performancës se Bashkisë Maliq për 6 mujorin

e dytë të vitit 2018, raportim i cili analizohet nga Agjensia e Mbështetjes të Vetëqeverisjes

Vendore AMVV, Ministria e Jashtme dhe Misioni i BE në Tiranë.

10. Konferenca e këshillit konsultativ kombëtar për reformen administrative territorial,

gjithashtu me delegacionin e BE dhe ambasadorin Z.Luigi Soreca ne kuader të kalendarit të

aktiviteteve per vitin 2019 . Diskutimi i Matricave të vlerësimit të performancave nga ana e

61 bashkive. Vendosja e prioriteteve vjetore nga program bashkitë për në Evropë.

11. Takim në kuader të thirrjes ku në fokus ishin partnershipet e krijuara me Maqedoninë e

Veriut . Takimi percaktoi dhe rrugen që duhet ndjekur për alokuimin e fondeve të përfituara

nga projektet e BE.

12. Minigrantet
Korespodencë me Organizatën World Vision,
-Kërkesa për Mbështetje
-Dërgim Dokumentacioni mbi proçedurat e tenderimit.
-Raport Narrativ
-Raport Financiar

13. Thirrje për Aplikim
Gjatë këtyre muajve kemi marrë pjesë në takime të ndryshme të organizuara në kuadrin e
Projekteve  IPA, shqyrtuam oferta të ndryshme bashkëpunimi përsa i përket Aplikimeve për
thirrjen Maqedoni-Shqipëri. U lidh kontrata me Bashkinë e Mogilës.
Vazhdojnë të mbahen kontakte  të përditshme me dërgim të dhënash.

14. Projekti Bashki të Forta
U organizua informimi edhe njoftimi i pjesmarresve të kërkuara nga organizatorja e
projektit.

15. Matrica e Vleresimit
Grumbullim informacionesh nga te gjitha drejtoritë e Bashkisë Maliq.

16. Informim ndaj eprorit
17. Informim ditor, mujor edhe përmbledhës ndaj eprorit mbi ecurinë e punës edhe

problematikat e hasura, përkthime emailesh, përkthime sa herë që Bashkia vizitohet nga
individ apo Organizata të Huaja.

18. Marrdhëniet me donatorët
19. Kontakte të vazhdueshme me donatorët, programe të aplikuara, aplikime të reja,

pjesmarrje  në  takime informuese mbi programe të reja që ofrohen.
20. Nisma “Mbill pemën tënde”

U  koordinua puna me Drejtorinë e Pyjeve e Kullotave për  mbjelljen e 1000 fidanëve sic
janë: akace edhe plepa nga ana e Administratës së Bashkisë Maliq.

21. Monitorimi i Hapsirave Zhvillimore

Bashkëpunim me Organizatën Worls Vision,përgatitja e raporteve.

22. Programi “Youth”



Bashkëpunim me Organizatën Worls Vision.Angazhim me të rinjtë e qytetit të Maliqit edhe
nxënësit e shkollës së mesme “Skënderbeu”, Maliq. Njohja e tyre me Bashkimin Europian,
mundesitë që ofron për studim,edukim.

23. Implementimi i projektit BIOPROSPECT,  ndjekja dhe kontrolli i aktiviteteve . Gjashte
mujori i trete i implementimit te projektit.

24. Ne fillim janari takim ne Maqedoni, Oher u lidh partneriteti midis Bashkise Maliq, Center
for Civic Initiative dhe DMO. Per projektet Ipa Shqiperi- Maqedoni. Dhe u propozua
projekti.

25. Dergim ne Selanik i formes se aplikimit per MIS, sistem qe do hidhen pagesat e projektit.
26. Takim ne Tirane ne dt.20.02.2019, me World Vision , ne lidhej me nje projekt per te rinjte,

njohja me BE, Cfare eshte BE?
27. Ne fillim marsi takim me DMO, ne lidhje me projektin Bioprospect per te bere nje

telefonate ne Skype per projektin me partnerin lider.
28. Ne daten 19 Mars takim me DMO, dhe me drejtoren e finances ne Bashki Almira Muka

rreth kalimit te fondit te projektit.
29. Pergatitja e nje shkrese qe lejon mjeket amerikane te ushtrojne aktivitetin e bamiresise ne

Bashkine Maliq.
30. Koordinim dhe ndjekje aktivitetesh te ngarkuara nga drejtori te ndryshme ne Bashki.


