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Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) fton anëtarët e Forumeve të Drinit, Arbërit, Egnatias dhe 

Vjosës për të shkëmbyer përvoja, njohuri dhe perspektiva mbi zbatimin e instrumentit të politikës së 

Bashkimit Evropian për zhvillimin rural - Qasjes Leader - në katër takime rajonale sipas forumeve dhe 

kalendarit të publikuar.  

 

Workshopet synojnë të informojnë aktorët vendorë dhe të mundësojnë shkëmbimin e përvojave konkrete 

ekzistuese në zbatimin e qasjes LEADER dhe krijimin e Grupeve Vendore të Veprimit (GVV) në 

territoret e secilit forum. Gjithashtu, takimi do të shërbejë edhe si një mundësi për të rritur njohuritë e 

aktorëve vendorë rreth qasjes Leader dhe perspektivën për zbatimin e saj në Shqipëri. Roli dhe kontributi 

i aktorëve të ndryshëm në lidhje me dinamikën që kërkon zbatimi i qasjes Leader në nivel lokal do të jetë 

në thelb të prezantimeve dhe diskutimeve. 

 

Janë të ftuar përfaqësues të OSHC-ve aktive, përfaqësues të bashkive dhe këshillave të qarqeve 

përkatëse sipas forumeve, GVV të mundshme, shoqatave të fermerëve, sipërmarrjeve të ndryshme rurale, 

qytetarë aktiv në komunitetet vendore, etj.  

  

WORKSHOP 
“Përvojat ekzistuese dhe perspektiva për zbatimin e qasjes LEADER në 

territoret e Forumeve të Drinit, Arbërit, Egnatias dhe Vjosës” 
 

Mars 2019 

“Përvojat ekzistuese dhe perspektiva për zbatimin e qasjes LEADER në territoret e Forumeve të 

Drinit, Arbërit, Egnatias dhe Vjosës” 

 

Mars 2019 

Workshop me Forumin e Drinit 07 mars 2019, Lezhë 

Workshop me Forumin e Egnatias    12 mars 2019, Pogradec 

Workshop me Forumin e Arbërit   15 mars 2019, Tiranë 

Workshop me Forumin e Vjosës             21 mars 2019, Fier 
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PROGRAMI 
“Përvojat ekzistuese dhe perspektiva për zbatimin e qasjes LEADER në 

territoret e Forumeve të Drinit, Arbërit, Egnatias dhe Vjosës” 

10:00 – 10:15 Regjistrimi i pjesëmarrësve 

10:15 
Mirëseardhja dhe prezantimi i qëllimeve të workshop-it  

Përfaqësues i IDM/Agrinet/Agropuka 

I:  Leader në kuadrin politik dhe strategjik europian dhe kombëtar të zhvillimit rural 

10:25 
Qasja LEADER – instrument i politikës së BE për zhvillimin e integruar rural – 

Përfaqësues i Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural 

10:50 

Qasja Leader në kuadrin kombëtar të politikës së bujqësisë dhe zhvillimit rural – 

Përfaqësues i Ministrisë dhe Zhvillimit Rural dhe AZHBR  

Përfaqësues i Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural  

II: Dinamika vendore në zbatimin e nismave të tipit LEADER dhe roli i aktorëve të ndryshëm 

11:05 

Aktorët vendorë të përfshirë në nisma të tipit LEADER  

Përfaqësues të GLV-ve në rajon  

Përfaqësues të bashkive, pjesë të GLV-ve 

11:30 Diskutime me pjesëmarrësit  

12:45 – 13.00 Përfundime dhe Mbyllja  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopet “Përvojat ekzistuese dhe perspektiva për zbatimin e qasjes LEADER në territoret e Forumeve të 

Drinit, Arbërit, Egnatias dhe Vjosës” organizohen nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), në kuadër të 

projektit “Rrjetëzim për zhvillimin rural me pjesëmarrje” mbështetur nga BE dhe zbatuar nga organizatat anëtare 

të ANRD – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Agrinet dhe Agro Puka. 


