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Hyrje

K

y dokument politikash synon të sjellë në vëmendjen e aktorëve
publikë, jopublikë dhe donatorëve një paradigmë të re për

zbatimin e zhvillimit rural me pjesëmarrje përmes qasjes Leader.1
Dokumenti synon të advokojë për zhvillimin e integruar dhe të
qëndrueshëm të komuniteteve rurale në vend në zbatim të politikës
së Bashkimit Evropian (BE) të Zhvillimit Vendor të Udhëhequr nga
Komuniteti (CLLD/LEADER) duke u përpjekur të ndërgjegjësojë mbi
sfidat në nivel kombëtar dhe vendor në këtë drejtim.
Debati në lidhje me një sipërmarrje të mundshme kombëtare
për zbatimin e qasjes LEADER erdhi në këtë moment i nxitur
nga perspektiva që ofron “Programi i Integruar për Zhvillimin
Rural” (PIZHR) i ndërmarrë nga qeveria shqiptare. Ky diskutim
vjen gjithashtu në mbështetje të rekomandimeve të Deklaratës2
së Parlamentit të parë Rural të vendit, por edhe si përgjegjësi e
të gjithëve për të garantuar një ndikim sa më të plotë dhe të
qëndrueshëm të investimeve të pritshme në kuadër të PIZHR-it.
Në të vërtetë, PIZHR i qeverisë shpaloset si një qasje ndërsektoriale
ku përfshihen ministritë e linjës, por në programimin vendor duhen të
orientohen e mbështeten më qartazi roli e përgjegjësitë e qeverisjes
vendore, sipërmarrjes ekonomike rurale dhe shoqërisë civile.
Programi qeveritar bën të mundur një mjedis të favorshëm për të
punuar në drejtim të trajtimit të mangësive dhe problematikave të
evidentuara në studime të ndryshme3 mbi përvojat e mëparshme
në këtë drejtim si dhe krijon kushtet më optimiste për të animuar
aktorët vendorë për t’u për-fshirë në partneritete të qëndrueshme në
funksion të realizimit të prioriteteve zhvillimore të zonave.
1. Akronimi “LEADER” vjen nga frëngjishtja “Liaison Entre Actions de Développement
de l’Économie Rurale” që në shqip do të thotë “Lidhje mes ekonomisë rurale dhe
veprimeve të zhvillimit”.
2

Deklaratë e Përbashkët e Parlamentit të I-rë Rural Shqiptar 2017 (http://anrd.al/
wp-content/uploads/2017/10/DEKLARATA-e-Parlamentit-te-pare-Rural-Shqiptar.pdf
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Studim mbi situatën ekzistuese dhe përvojën e fituar në zbatimin e qasjes LEADER
në Shqipëri (ANRD, 2016)
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Vlerësime të përgjithshme
Zhvillimi rural sipas politikave të BE-së - si një qasje ndërsektoriale
që përfshin një spektër të gjerë aktorësh - është një koncept
relativisht i ri në Shqipëri.4 Disa studime vlerësuese kanë evidentuar
qartë vështirësitë e zbatimit të kësaj qasjeje në vend, sikundër
dhe mungesën e theksuar të kapaciteteve të qeverisjes vendore,
organizatave të shoqërisë civile dhe biznesit për të hyrë në
partneritete afatgjata që përputhen me parimet e qasjes LEADER.
Një dimensionin i munguar dhe njëherazi faktor i rëndësishëm për
zhvillimin e qëndrueshëm të vendit është kapitali social – hallka
që mban një shoqëri të bashkuar.5 Duke pasur parasysh faktin
se qasja LEADER i vendos njerëzit në qendër të zhvillimit vendor
përmes Grupeve Lokale të Veprimit (GLV-të), si partneritet trepalësh
mes aktorëve publikë, privatë dhe shoqërisë civile, ajo mbështetet
kryesisht në kapitalin social.6
Në përpjekje për të ndryshuar këtë realitet vendor janë bazuar edhe
rekomandimet kryesore të Parlamentit Rural Shqiptar7, organizuar
nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në partneritet
me Universitetin Bujqësor të Tiranës. Deklarata e Përbashkët e
Parlamentit Rural,8 e miratuar nga aktorë të ndryshëm të zhvillimit
rural të tilla si: organizatat e shoqërisë civile, përfaqësues të
autoriteteve vendore, rajonale dhe qendrore, fermerë dhe banorë
4

Dokumente Politikash Nr. 2 – Seria III, 2010, “Zhvillimi Rural si një Qasje Ndër-Sektoriale dhe Implikimet për Shqipërinë” (IDM, 2010)
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‘Kapitali social i referohet institucioneve, marrëdhënieve dhe normave që përcaktojnë cilësinë dhe sasinë e ndërveprimeve shoqërore të një shoqërie ... Kapitali
social nuk është vetëm numri i institucioneve që mbështesin një shoqëri – ai është
magneti që i mban ato të bashkuara.’ (Banka Botërore, 1999)

6

Rrugët drejt LEADER, Guide për nisjen dhe funksionimin e qasjes LEADER në
Ballkanin Perëndimor, Turqi dhe më gjerë. f. 14 (Pathways to LEADER, A guide to
getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and
beyond. p.14; (Komisioni Evropian, 2017)
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Deklaratë e Përbashkët e Parlamentit të I-rë Rural Shqiptar 2017 (http://anrd.al/
wp-content/uploads/2017/10/DEKLARATA-e-Parlamentit-te-pare-Rural-Shqiptar.pdf)
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të zonave rurale, përfaqësues të biznesit, botës akademike dhe
kërkimit shkencor, etj., qartazi iu referua sfidave dhe vështirësive
për një zhvillim të qëndrueshëm rural.
Ndër të tjera, Deklarata kërkon që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit
Rural (MBZHR) të evidentojë qartazi rolin e saj si institucioni kryesor
për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Zhvillimit Rural dhe
Bujqësor (SNZHRB) 2014-2020. Kjo qasje ndërsektoriale duhet të
zbresë në nivel vendor dhe të mbështesë partneritetet midis sektorit
publik dhe privat. Njëkohësisht, Parlamenti Rural i bëri thirrje qeverisë
që të vlerësojë zbatimin e suksesshëm të qasjes LEADER si një
tjetër mundësi në ndihmë të konsolidimit të reformës administrative
dhe territoriale me qëllim zhvillimin e integruar të të gjithë territorit
duke shfrytëzuar potencialet e të gjithë aktorëve vendorë, përfshi
këtu edhe qytetarët.
Kutia 1: Rëndësia e zbatimit të qasjes LEADER në Shqipëri
•
•

•

•

Forcon kapitalin social dhe përmirëson qeverisjen vendore
përmes fuqizimit të komuniteteve dhe rritjes së partneriteteve;
Mbart potenciale për të ndihmuar reformën territoriale në integrimin e territoreve urbane, periferike dhe rurale, duke inkurajuar
kështu përfshirjen e të gjithë aktorëve lokalë (edhe qytetarët) në
praktikat moderne të zhvillimit;
Ndihmon në trajtimin e pengesave që ekzistojnë në zonat rurale,
të cilat pengojnë grupet e cenueshme, si fermerët e varfër, gratë,
të rinjtë etj., për të përfituar nga mbështetja e para-aderimit e
IPARD-it apo të skemave kombëtare të subvencionimit;
Lidhet me parimet themelore të procesit të integrimit në BE, të
tilla si shoqëria civile, demokracia dhe pjesëmarrja përmes rritjes
së kapitalit social dhe qeverisjes me pjesëmarrje

Rigjallërimi i territorit është domosdoshmëri për zhvillimin e qëndrueshëm. Zbatimi i qasjes LEADER është një proces afatgjatë, i cili
kërkon ndërgjegjësim, ngritje kapacitetesh e pjesëmarrje të të gjithë
aktorëve të lartpërmendur e, mbi të gjitha, në procesin e ngritjes së
GLV-ve dhe përgatitjen e strategjive të zhvillimit vendor të zonës.
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Programi i 100 fshatrave është instrumenti që vjen në kohën e duhur
për ngjalljen e besimit të aktorëve në potencialet e zhvillimit bujqësor
dhe agroturistik. Investimi infrastrukturor i qeverisë nëpërmjet këtij
programi nëse do të bashkëshoqërohet me lëvizje nga poshtë të
aktorëve të çdo zone (qeverisjes vendore, shoqërisë civile, biznesit,
etj), do të përshpejtonte ritmet drejt zhvillimit të qëndrueshëm të
zonave rurale. Animimi me pjesëmarrje nga poshtë i shoqërisë
qëndron në themel të misionit të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural
i cili së shpejti qasjen sinergjike dhe plotësuese ndërmjet aktorëve
në nivel kombëtar do ta shtrijë në gjithë vendin mbi bazën e katër
rajoneve zhvillimore. Parlamentet rurale të katër rajoneve do të
orientohen drejt zhvillimit të partneriteteve vendore me bazë të një
territori funksional dhe koheziv që i përgjigjet kritereve të BE-së për
Grupet Lokale të Veprimit.
Ky partneritet funksional mes qeverisjes vendore, sipërmarrjes
ekonomike dhe shoqërisë civile kërkon besim të ndërsjellë,
bashkëpunim, udhëheqje e angazhim të nivelit vendor. Është
evidente se besimi është faktori që mungon më tepër në
marrëdhëniet ndëraktoriale në nivelin vendor. Gjasat janë që
ndërhyrjet e parashikuara në Programin e 100 fshatrave të krijojnë
optimizmin e nevojshëm për aktivizimin e aktorëve publikë, privat
dhe shoqërisë civile.
Të gjitha sfidat e përparimit ekonomik e social, por edhe sfidat e
vendit në raport me punësimin, emigracionin, etj., lidhen shumë
me investimin për rritjen e kohezionit social, me besimin ndaj
institucioneve, me zhvillimin e kapitalit social. Prandaj, në këtë
qasje sinergjike të zhvillimit nga lart- poshtë dhe anasjelltas është e
pranueshme se duhet të ketë një ndarje të punëve. Koordinimin për
animimin e aktorëve në nivel vendor, ngritjen e kapaciteteve të tyre
dhe lehtësimin e proceseve të partneriteteve vendore do të duhet të
mbeten objektiva të shoqërisë civile, si një komponent dinamik në
zbatimin e qasjes Leader.
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Sfidat dhe rruga përpara
Është shumë e rëndësishme që zbatimi i qasjes LEADER dhe
ngritja e GLV-ve të mos shikohet thjesht si një detyrim në kuadër
të IPARD II me qëllim përthithjen e fondeve të BE-së për zhvillimin
rural. Përkundrazi, zbatimi i qasjes LEADER duhet të konsiderohet
si një investim për një zhvillim të qëndrueshëm të vendit, për forcimin
e kapaciteteve vendore si dhe për forcimin e demokracisë vendore.
Diagrami 1: Hapat kryesorë në zbatimin e qasjes Leader për
zhvillimin vendor9
Hapi 4:
Zbatimi i strategjive të zhvillimit vendor të zgjedhura nga
grupet vendore të veprimit

Hapi 3:
Përgatitja e strategjive të zhvillimit vendor nga grupet
vendore të veprimit

Hapi 2:
Ngritja e grupeve vendore potenciale, dhe më pas zyrtare,
të veprimit (GVV)

Hapi 1: Përgatitja e terrenit
• Informimi dhe ndërgjegjësimi tek aktorët kryesorë publikë, privatë
e të shoqërisë civile, për të nxitur idenë e besimin te qasja LEADER

• Identifikimi i nismave ekzistuese nga poshtë lart
• Identifikimi dhe trajnimi i animatorëve vendorë
• Baza ligjore dhe procedurat administrative

LEADER është një proces që kalon në disa faza të përshkruara në
diagramin 1. Ajo nuk është diçka që mund të ngrihet dhe funksionojë
9

Rrugët drejt LEADER, Guide për nisjen dhe funksionimin e qasjes LEADER në
Ballkanin Perëndimor, Turqi dhe më gjerë. f. 14 (Pathways to LEADER, A guide to
getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and
beyond. p.14; (Komisioni Evropian, 2017)
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brenda natës. Përpjekjet përgjatë dhjetëvjeçarit të fundit për ngritjen
e GLV-ve kanë qenë nisma të izoluara në një grusht njerëzish të
tipit organizata jo-qeveritare. Çdo nismë deri më tani nuk ka patur
në qendër tri partitetin me qeverisjen vendore, sektorin privat dhe
shoqërinë civile. LEADER dhe GLV-të duhet të përfshijnë të gjithë
banorët e zonës ku shtrihet Grupi Lokal i Veprimit mbi bazën e
kritereve që shtjellohen edhe në botimin e Komisionit Evropian për
qasjen LEADER.10
Është për t’u evidentuar fakti, se pas Parlamentit të Parë Rural
të Vendit qasja LEADER ka marrë një hapësirë të re si në planet
qeveritare, ashtu edhe në vëmendjen e disa donatorëve. ANRD
me anëtarësinë e saj në të gjithë vendin është duke u përpjekur të
jetësojë ngritjen e GLV-eve si dhe nxitjen e proceseve dhe kontributeve
nga poshtë të shoqërisë. Është në përgjegjësinë institucionale të
Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si institucioni përgjegjës
për zbatimin e Strategjisë ndërsektoriale të Zhvillimit Rural, por edhe
të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural për aq sa përfshin misioni i
këtij Rrjeti, të bëjnë të mundur që procesi rregullator për zbatimin
e qasjes LEADER dhe ai administrativ në nivel kombëtar të ecin
paralelisht me investimet në kuadër të programit të 100 fshatrave
dhe animimit të aktorëve vendor për të kapur ritmin e proceseve
zhvillimore. Udhëheqja, mentorimi dhe orientimi i këtij procesi janë
të rëndësishme për të shmangur formalizmin në këto zhvillime, si
dhe mbivendosjen e nismave të ndryshme në të njëjtin territor, të
cilat veç rrisin konfuzionin e aktorëve vendorë dhe jo-efektivitetin e
përdorimit të mbështetjes financiare nga burime të ndryshme.
Procesi i zbatimit të qasjes LEADER dhe i ngritjes së GLV-ve
nuk është diçka që ndodh brenda natës dhe as me ndërhyrje të
pjesshme. Ai është një proces i gjatë dhe gjithëpërfshirës.
10 Rrugët drejt LEADER, Guide për nisjen dhe funksionimin e qasjes LEADER në
Ballkanin Perëndimor, Turqi dhe më gjerë. f. 14 (Pathways to LEADER, A guide to
getting the LEADER approach up and running in the Western Balkans, Turkey and
beyond. p.14; (Komisioni Evropian, 2017)
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Partneriteti ndërmjet sektorit publik dhe privat, sipas perspektivës
së përshkruar më lart, krijon një moment të papërsëritshëm në
historinë e zhvillimit dhe kërkon që investimet infrastrukturore të
qeverisë të shfrytëzojnë dhe të vënë në lëvizje kapacitete njerëzore
të shoqërisë, të cilat janë të pranishme në të gjithë vendin.

Hapat e mëtejshëm
•
•
•
•
•

Forcimi i kapaciteteve të bashkive dhe rolit të tyre në zhvillimin  
e integruar vendor;
Identifikimi, ngritja dhe konsolidimi i një rrjeti animatorësh
lokalë dhe agjentësh zhvillimorë në zonat rurale të PIZHR;
Ngritja e kapaciteteve të animatorëve në zhvillimin rural me
pjesëmarrje, në qasjen LEADER, partneritetet efektive, etj.;
Aktivizimi i procesit të rigjallërimit në territoret e 100 fshatrave;
Asistimi i procesit të rigjallërimit për krijimin e bërthamëzave
fillestare të partneriteteve të ardhshme funksionale (Grupet
Lokale të Veprimit).

Autorë:
Sotiraq Hroni
Evelina Azizaj
Rreth ANRD
Themelimi i Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) më 11 dhjetor 2015
kurorëzon përpjekjet e shumë aktorëve vendorë gjatë vitit për të arritur këtë
objektiv. Anëtarët nismëtarë të Rrjetit janë 14 organizata me përvojë të gjatë dhe
profile të konsoliduara në aktivitete të rëndësishme në fushën e zhvillimit rural.
Ato kanë një vizion të përbashkët dhe kanë rënë dakord të punojnë së bashku
për të çuar përpara rolin e sektorit privat dhe të shoqërisë civile në agjendën
rurale të vendit. Rrjeti ka përqafuar një perspektivë nga poshtë lart dhe po zbaton
një qasje gjithëpërfshirëse dhe mbarëkombëtare për të përmirësuar kapacitetet
shoqërore në përgatitjen e vendit për të përthithur praktikat dhe modelet që
do ta integrojnë më tej Shqipërinë në Bashkimin Evropian. ANRD është një
mekanizëm për të lobuar dhe advokuar për politika efektive rurale, të cilat të
jenë më pranë banorëve të komuniteteve rurale; të hartuara me pjesëmarrjen
e komuniteteve vendore, të përvetësuara dhe zbatuara me njerëzit në terren.
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T h e L E A D E R A p p ro a c h
and the 100-Villag e Program
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Discussing tourism potential of the Municipality of Skrapar
(photo: courtesy of Albanian Rural Development Network)

Introduction

T

his policy document seeks to bring to the attention of the public
and non-public stakeholders and donors a new paradigm on

implementing participatory rural development through the LEADER1
approach. The document aims to advocate for an integrated and
sustainable development of rural communities in the country in pursuance of the EU Community-Led Local Development Policy (CLLD/
LEADER) in an effort to raise awareness on the national and local
challenges in this direction.
The discourse on a potential nationwide engagement in implementing the LEADER approach was triggered upon a perspective provided by the “Integrated Program on Rural Development” (IPRD)
undertaken by the Government of Albania (GoA). In addition, this
discourse builds on the recommendations outlined in the Joint Declaration2 of Albania’s first Rural Parliament as well as highlight stakeholders’ responsibility in ensuring a lasting and sustainable impact
of the expected investments under the IPRD Program.
Indeed, GoA’s IPRD claims to employ a crosscutting approach by
involving line ministries. This program should, however, provide better guidance and support to the role and responsibilities of local
governance, rural economic entrepreneurships, and the civil society.
The Government’s Program ensures a working environment to address deficiencies and problems identified in various studies3 on the
experience on the topic and creates optimal conditions to animate
local actors, so that they are fully involved in sustainable partnerships that strive to implement development priorities of the areas.
1. The acronym “LEADER” derives from the French words “Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale” which means, “Links between the rural economy and development actions”.
2

Joint Declaration of the First Albanian Rural Parliament (http://anrd.al/wp-content/
uploads/2017/10/Joint-DECLARATION-of-the-First-Albanian-Rural-Parliament.pdf)
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Survey on the current situation and gained experience with the LEADER approach in
Albania (ANRD, 2016)

2

General Considerations
Rural development according to EU policies - as a cross-sectoral
approach involving a wide spectrum of stakeholders - is a relatively
new concept in Albania.4 Some assessment studies have clearly
highlighted the difficulties encountered in the course of implementing this approach in the country and the lack of capacities of local
government units, civil society organizations and businesses to enter into long-term development partnerships that comply with the
LEADER approach principles.
The social capital represents the missing dimension and a key factor
to the country’s economic and social developments – the glue that
holds society together.5 Due to the fact that the LEADER approach
places people at the heart of development through Local Action
Groups (LAGs) - as tripartite partnerships between public, private
and civil society actors - it basically relies on social capital.6
The efforts to change this local reality served as the basis for the
main recommendations drawn by the Albanian Rural Parliament7,
organized by the Albanian Network for Rural Development (ARND)
in partnership with the Agricultural University of Tirana. The Joint
Declaration of the Rural Parliament,8 adopted by various stakeholders of rural development, such as civil society organizations,
representatives of local, regional, and central authorities, senior
4

Policy Brief 2° – Volume III, 2010) “Rural Development as a Cross-Sectoral Approach
and Implications to Albania” (IDM, 2010)

5

‘Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of a society’s social interactions… Social capital is not just the sum of
the institutions which underpin a society – it is the glue that holds them together’ (The
World Bank 1999)

6

Pathways to LEADER, A guide to getting the LEADER approach up and running in
the Western Balkans, Turkey and beyond. p.14; (European Commission, 2017)

7

Joint Declaration of the First Albanian Rural Parliament 2017 (http://anrd.al/wp-content/uploads/2017/10/Joint-DECLARATION-of-the-First-Albanian-Rural-Parliament.
pdf)
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Ibid.
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experts of development and policymaking agencies, academia and
renowned researchers, etc., explicitly referred to the challenges and
difficulties to a sustainable rural development.
Among others, the Joint Declaration called upon the Ministry of Agriculture and Rural Development to clearly identify its role as the main
institution for implementing the 2014-2020 Crosscutting Strategy on
Rural Development vis-a-vis the line ministries. It is important that
this integrated approach be conveyed to public institutions at the
local level and support partnership between the public and private
sectors. In addition, the Rural Parliament called upon the Government of Albania to consider the successful implementation of the
LEADER approach as an additional opportunity to help territorial
reform in integrating urban, sub-urban and rural territory, and thus
encourage the involvement of all local actors, including citizens.
Box 1: Importance of implementation of LEADER approach in Albania
•
Strengthens social capital and improves local governance by empowering communities and enhancing partnerships;
•
Possesses potentials to help territorial reform in integrating urban,
suburban, and rural territories by encouraging the involvement of
all local actors (including citizens) in modern development practices;
•
Can address barriers encountered in rural areas, which prevent
vulnerable groups, such as poor farmers, women, youth, etc.,
to access the pre-accession IPARD support or national subsidy
schemes;
•
Is linked with key principles of EU integration process, such as
civil society, democracy and participation by means of enhanced
social capital and participatory governance

Territory animation is essential to sustainable development. Application of LEADER is a long-term process that requires capacities,
awareness, promotion, and the participation of all actors mentioned
above, and above all, the process of establishing Local Action
Groups and developing their strategies of local development.
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The 100-Village Program is a timely instrument to revive the stakeholders’ confidence in the potentials of agricultural and agro-tourism development. If paired with the bottom-up movement of each
area’s stakeholders (such as local governance, civil society, businesses, etc.), the government’s investment in infrastructure through
this program would accelerate rural areas’ sustainable development.
The participatory animation stemming bottom-up from the society is
the very foundation of the Albanian Network for Rural Development
(ANRD), which will soon replicate its synergic and complementary approach to the national stakeholders in four development regions across the country. The rural parliaments of the four regions
will be guided to the development of functional and cohesive territory-based local partnerships that meet EU criteria on Local Action
Groups (LAGs).
This functional partnership among local government units, economic
entrepreneurship and civil society calls for mutual trust, cooperation,
leadership and local ownership and involvement. It is evident that
trust is the key missing factor in stakeholders’ relationships at the
local level. It is likely that the interventions envisaged in the 100-Village Program will create the necessary momentum to activate public, private and civil society stakeholders.
All the challenges in relation to socio-economic development, employment, emigration, etc., are closely linked with the investments
in enhancing social cohesion, with the trust and confidence in the
institutions, and with the development of the social capital. To this
end, in this synergic approach of top-down and bottom-up development, there should understandably be a segregation of duties.
Coordination of local stakeholders’ animation, capacity building of
local actors, and facilitation of local partnership processes should by
all means remain civil society’ objectives as a dynamic component in
the implementation of the LEADER approach.
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Challenges and the Path Ahead
It is very important that implementation of LEADER and establishment of LAGs should not be seen as an obligation under EU policies
within IPARD in order to obtain rural development funds. Essentially,
Leader implementation can be considered as an investment for a
sustainable development of the country, for enhancing local capacities, strengthening local democracy and the well-being of citizens.
Diagram 1: Main Steps in Setting Up the Leader Approach to
Rural Development9
Step 4:
Implementation of Local Development Strategies by
selected Local Action Groups

Step 3:
Preparation of Local Development Strategies
by Local Action Groups

Step 2:
Creation of potential and then, formal
Local Action Groups (LAGs)

Step 1: Preparing the ground
• Information and publicity to key public, private and civil society
stakeholders - promoting the idea and belief in the LEADER approach

• Identification of existing bottom - up initiatives
• Identification and training of local animators
• Legal basis and administrative procedures

LEADER is a process that runs in several phases, as described in
diagram 1. This process does not happen overnight. The efforts over
the past decade, and in some cases even in the present, to establish
9

Pathways to LEADER, A guide to getting the LEADER approach up and running in
the Western Balkans, Turkey and beyond. p.14; (European Commission, 2017)
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LAGs have been isolated initiatives of a handful of non-governmental organizations. Initiatives undertaken to date have not focused
on the tri-partite partnership among local governance, the private
sector and the civil society. LEADER and LAGs should reach out to
all citizens of the Local Action Group area, based on all the criteria
elaborated by the European Commission’s publication on the LEADER approach.10
It should be pointed out that after Albania’s first ever Rural Parliament, the LEADER approach has gained new momentum in central government’s plans and has attracted several donors’ attention.
ANRD and its members across the country are placing efforts to
establish and invigorate LAGs and to prompt societal bottom-up
processes and contributions. It is the institutional responsibility of
the Ministry of Agriculture and Rural Development, as the institution
charged with the task of implementing the Crosscutting Strategy for
Rural Development, and the Albanian Network for Rural Development –to the extent consented to by mission– to make sure that the
regulatory and administrative process on the implementation of the
LEADER approach at national level is paired with investments in
the framework of the 100-Village Program and local stakeholders’
animation in order to catch up with development processes. Leadership, mentoring and guidance to this process are crucial to avoid
“just for the sake of it” development and overlaps of various initiatives on the same territory, which, inter alia, create confusion among
local actors and lead to ineffectiveness of financial support generated from diverse sources.
The process of LEADER implementation and establishment of
LAGs is a long and inclusive. They do not happen overnight, neither
through partial interventions.
The partnership between the private and the public sector, as per
10 Pathways to LEADER, A guide to getting the LEADER approach up and running in
the Western Balkans, Turkey and beyond. p.14; (Komisioni Evropian, 2017)
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the perspective described hereto, creates an unrepeatable moment
in the history of development; it necessitates government’s infrastructure investments to exploit and mobilize societal human capacities that are available across the country.

Next steps
•

Improve municipalities’ capacities and role in integrated local
development;

•

Identify, establish, and consolidate a network of local
animators and development agents in rural areas of PIZHR;

•

Build animators’ capacities in participatory rural development,
LEADER approach, effective partnerships, etc.;

•

Activate the animating process in the territory of 100 villages;

•

Assist the animating process to create the initial nucleus of
future functional partnerships (Local Action Groups)

Authors:
Sotiraq Hroni
Evelina Azizaj
About ANRD
The establishment of Albanian Network for Rural Development (ANRD) on the
11th December 2015 crowns the efforts of many local stakeholders over the
year to achieve this objective. The initiating members of the Network are fourteen organizations with long standing experiences and consolidated profiles in
important activities in rural development area. They share the same vision and
have agreed to jointly work to advance the role of private sector and civil society
in the country’s rural agenda. The Network has embraced a bottom up perspective and is applying a highly inclusive and nationwide approach to improve societal capacities in preparing the country to absorb practices and models that will
further integrate Albania into European Union. ANRD represents a mechanism
to lobby and advocate for effective rural policies, which are closer to residents
of rural communities; designed with the participation of local communities, understood and implemented with the people in the ground.
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