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Të parat, falenderojmë organizatat anëtare

të ANRD që kanë sjellë shqetësimet dhe kanë

përfaqësuar interesat dhe aspiratat e

komuniteteve rurale anembanë vendit në

nismat e ndërmarra. Jemi mirënjohës për

secilën prej tyre, për punën këmbëngulëse

pranë komuniteteve vendore. Jemi

gjithashtu mirënjohës për vëmendjen e

Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

ndaj nismave të ANRD duke e konsideruar

Rrjetin si partner të rëndësishëm në

zhvillimet e sektorit, me fokus të veçantë

zbatimin e qasjes Leader. Faleminderit të

gjithë partnerëve tanë duke përmendur disa

prej tyre si Universiteti Bujqësor i Tiranës,

Universiteti Epoka, Universiteti i Durrësit,

Universiteti i Korçës, televizioni Scan dhe

shumë partnerëve që kanë mbështetur dhe

promovuar nismat e Rrjetit përgjatë 2021.

Jemi mirënjohës për ndihmën e tyre dhe të

ndërgjegjshëm se arritjet kanë qenë falë

bashkëpunimit që kemi pasur.

Faleminderit Bashkimit Evropian për

mbështetjen e vazhdueshme që ka ofruar që

nga krijimi i Rrjetit, dhe në vazhdimësi

përgjatë konsolidimit dhe organizimit të

platformës më të madhe advokuese në

zhvillimin rural sikurse është Parlamenti

Rural dhe veçanërisht për mbështetjen dhe

fleksibilitetin e treguar në realizimin e

Parlamentit në formë hibride në mars 2021.

Gjithashtu, jemi falenderues edhe për GiZ që

na ka ndihmuar në realizimin e dy

Parlamenteve Rurale. Falenderimet tona

shtrihen për të gjithë organizatat lokale dhe

ndërkombëtare, bashkitë e vendit,

sipërmarrjet private dhe të tjera struktura

publike dhe jo publike që na kanë ndjekur

dhe kanë kontribuar në nismat përgjatë

2021.

Të dashur miq, 

Kemi lënë pas një vit dinamik dhe kemi

nisur rrugën drejt qëllimeve të reja në

misionin tonë të përbashkët për

komunitete vendore të qëndrueshme.

Ndërrimi i viteve sjell momentin e duhur

për reflektime në lidhje me nevojat dhe

prioritetet e komuniteteve rurale, politikat

dhe instrumentet publike, proceset

reformuese, mundësitë dhe sfidat në

kuadër të integrimit evropian, rolin dhe

kontributin e Rrjetit dhe të organizatave

anëtare në këto procese etj. Është një

reflektim që na ndihmon për të vlerësuar

arritjet, për të njohur dobësitë dhe

pengesat në arritjen e një ndikimi më të

madh e konkret të punës sonë, për të

vlerësuar mundësitë që kemi, etj. Mbi të

gjitha dhe më e rëndësishme është se kjo

kohë e vitit na bën të shprehim

mirënjohjen për mbështetësit, kontribuesit

dhe entuziastët e punës sonë.

 

Zakonisht e marrim të mirëqenë

mbështetjen dhe bashkëpunimin me

partnerët dhe bashkëpunëtorët, në një

kohë kur kjo sinergji shndërrohet në faktor

suksesi të punës sonë dhe fitohet përmes

komunikimit të hapur, shkëmbimit dhe

ç’është më e rëndësishme përmes besimit

të ndërsjelltë dhe trajtimit të çështjeve të

përbashkëta në zhvillimin e qëndrueshëm.

Ndaj është momenti për të shprehur

falenderime dhe mirënjohje për të gjithë

bashkëpunëtorët dhe mbështetësit e

Rrjetit pa ndihmën e të cilëve përpjekjet e

ndërmarra nga ANRD përgjatë vitit nuk do

ishin të suksesshme. 

2021 ME PAK FJALË



Parlamenti i dytë rural shqiptar në muajin

mars siguroi gjithëpërfshirjen e aktorëve të

interesit në kushte pandemie duke u

ndjekur nga 600 pjesëmarrës fizikisht dhe

në distancë.

Deklarata e përbashkët e Parlamentit

unifikoi prioritetet e gjithë pjesëmarrësve

për zhvillimin e qëndrueshëm rural.

Titulli i akorduar nga Qeveria Franceze

Kalorës Nderi në urdhërin “Meritë

Bujqësore” për Liljana Isakaj, staf i ADAD

Malore është frymëzim jo vetëm për ne në

Rrjet por edhe gjithë aktorët dedikuar

zhvillimit të bujqësisë dhe kooperimit

bujqësor.

2021 shënoi zbatimin e një projekti të

përbashkët të konsorciumit të

organizatave, përfshi këtu disa organizata

partnere të ANRD, drejtuar nga RTM për të

punuar me të rinjtë dhefuqizuar rininë në

zonat rurale;

Zgjerimi i anëtarësisë së ANRD me dy

organizata të reja (Help – Hilfe zur

Selbsthilfe zyra në Shqipëri dhe Shoqata

Ishmi) duke zgjeruar tematikën dhe

gjeografinë e punës së ANRD;

Organizimi i suksesshëm i Parlamentit të

dytë Rural Shqiptar, një përpjekje  e

realizuar në koordinim me Universitetin

Bujqësor të Tiranës dhe Universitetin

Epoka nxit nënshkrimin e Marrëveshjes së

Bashkëpunimit me Universitetin Epoka me

qëllimin për të forcuar bashkëpunimin e

nisur  dhe për organizimin e nismave të

përbashkëta në të ardhmen;

Edicioni i dytë i Pro Grave Rurale dhe çelja

e fushatës për mbledhjen e fondeve “Ti Nuk

Je e Harruar! Mbështet me mjete pune për

jetën gruan në fshat sot dhe ajo do të

ushqejë veten, familjen dhe komunitetin

për gjithë jetën.” për të mbështetur pjesën

më vulnerabël të grave rurale.

Është e udhës që progresi dhe arritjet përgjatë

2021 të vihen në dukje për të krijuar

entuziazëm në nisjen e një viti të ri pune. Le të

prezantojmë shumë shkurt disa prej tyre:

Shumë arritje u shënuan nga organizatat

anëtare të cilat nuk mund t’i përmendim të

gjitha, por ja vlen të ndalemi tek të diplomuarit

e parë si Agjent Zhvillimi Lokal, krijimi dhe

funksionimi i platformës misfruit.al, fushata

‘Kovat blu’ në ndihmë të moshuarve në kushte

të vështira ekonomike e shumë e shumë

programe, nisma, dhe aksione që zbatohen nga

organizatat anëtare të ANRD, duke përforcuar

rolin e rëndësishëm të organizatave të

shoqërisë civile në zhvillimin e komuniteteve

rurale dhe në ndihmë të grupeve të ndryshme,

sidomos ato vulnerabël.

 

Fatkeqësisht gjatë vitit 2021 ne humbëm

pionierin e zhvillimit rural shqiptar, të dashurin

Pier Paolo Ambrosi, një prej kontribuesve të

hershëm në Rrjet. Largimi i parakohshëm ishte

një humbje për familjen dhe miqtë, VIS

Volontariato Internazionale per lo Sviluppo,

ANRD dhe për gjithë Shqipërinë dhe

shqiptarët, të cilëve me përkushtim dhe me

pasion i’u kushtoi 30 vitet e fundit të jetës së tij.

Puna, kontributi dhe modeli që na la, janë një

shembull frymëzues për të punuar për

zhvillimin e qëndrueshëm të Shqipërisë.

 

Si përfundim, janë të shumta modelet, rastet e

suksesit, shembujt e praktikat e mira në Rrjet e

jashtë tij ku mund të mbështetemi dhe të

frymëzohemi për t’u shërbyer më mirë grupeve

që përfaqësojmë, për të kontribuar

qëndrueshëm në procese zhvillimore në të

gjitha nivelet dhe për qenë lider në nisma që

avancojnë interesat dhe prioritetet e

komuniteteve rurale përgjatë vitit 2022. Ky

mision le të na drejtojë në çdo hap të punës

sonë për të sjellë më shumë prosperitet,

optimizëm dhe zhvillim nëkomunitetet rurale

të vendit tonë. 

Përzemërsisht, 

Stafi i ANRD

http://misfruit.al/
https://www.facebook.com/ongvis/?__tn__=kK*F


Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Grave

Rurale, më 15 tetor 2021, Rrjeti Shqiptar

për Zhvillimin Rural organizoi Edicionin e

Tretë të eventit ‘Pro-Grave Rurale’, në

ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe

Zhvillimit Rural. Edicioni i këtij viti u

organizua nën kujdesin e Ministres së

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zj Frida

Krifca, në bashkëpunim të ngushtë me

organizatat anëtare të ANRD si dhe me

pjesëmarrjen e grupeve të grave nga zona

të ndryshme rurale të vendit. Rreth 75

pjesëmarrës, nga të cilat 55 ishin gra dhe

vajza të ardhura nga komunitete të

ndryshme rurale të vendit, u mblodhën për

të diskutuar nevojat, sfidat dhe aspiratat e

grave dhe vajzave në fshat, për të ndarë

modele frymëzuese në fuqizimin social-

ekonomik të tyre si dhe për të identifikuar

bashkërisht zgjidhje praktike të sfidave

kryesore. Edicioni i tretë i Pro Grave

Rurale u mbështet nga We Effect dhe

Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin Rural.

Eventi i ‘Pro Grave
Rurale’ organizohet

për të tretin vit
radhazi

Për më tepër lexoni:Për më tepër lexoni:  
https://anrd.al/lajme/eventi-i-pro-grave-rurale-organizohet-https://anrd.al/lajme/eventi-i-pro-grave-rurale-organizohet-

per-te-tretin-vit-radhazi/per-te-tretin-vit-radhazi/

Mesazhet Kryesore
– Edicioni 2021 i

‘Pro-Grave Rurale’

Për më tepër lexoni:Për më tepër lexoni:  
https://anrd.al/lajme/mesazhet-kryesore-edicioni-2021-i-pro-https://anrd.al/lajme/mesazhet-kryesore-edicioni-2021-i-pro-

grave-rurale/grave-rurale/

Edicioni i tretë i ‘Pro Grave Rurale’ mbahet

çdo vit në Shqipëri që nga viti 2019 me rastin

e Ditës Ndërkombëtare të Grave Rurale, më

15 tetor. Ky tubim vjetor shënon një moment

reflektimi dhe angazhimi për të gjetur

instrumente që synojnë përmirësimin e

mirëqenies së grave dhe vajzave rurale.

Gratë dhe vajzat rurale kanë nevojë për

trajtim të drejtë për të përmbushur aspiratat

e tyre. Ky edicion përforcon Deklaratën e

Edicionit të 2020-tës mbi Trajtimin e Drejtë

për Gratë Rurale për t’u mundësuar atyre të

jenë jo vetëm nëna të mira, por edhe

sipërmarrëse të suksesshme dhe pjesëtarë

aktive të komunitetit.

https://ata.gov.al/2021/07/07/mbeshtetje-te-rinjve-ne-komunitetet-rurale-prezantohet-projekti-rural-albanian-youth/?fbclid=IwAR1gvo0IgE93qeTMBG3gRyxlVMgTtq009-i7nbNdARwdIXv9-yqLOVMHM-o
https://ata.gov.al/2021/07/07/mbeshtetje-te-rinjve-ne-komunitetet-rurale-prezantohet-projekti-rural-albanian-youth/?fbclid=IwAR1gvo0IgE93qeTMBG3gRyxlVMgTtq009-i7nbNdARwdIXv9-yqLOVMHM-o
https://ata.gov.al/2021/07/07/mbeshtetje-te-rinjve-ne-komunitetet-rurale-prezantohet-projekti-rural-albanian-youth/?fbclid=IwAR1gvo0IgE93qeTMBG3gRyxlVMgTtq009-i7nbNdARwdIXv9-yqLOVMHM-o
https://ata.gov.al/2021/07/07/mbeshtetje-te-rinjve-ne-komunitetet-rurale-prezantohet-projekti-rural-albanian-youth/?fbclid=IwAR1gvo0IgE93qeTMBG3gRyxlVMgTtq009-i7nbNdARwdIXv9-yqLOVMHM-o
https://ata.gov.al/2021/07/07/mbeshtetje-te-rinjve-ne-komunitetet-rurale-prezantohet-projekti-rural-albanian-youth/?fbclid=IwAR1gvo0IgE93qeTMBG3gRyxlVMgTtq009-i7nbNdARwdIXv9-yqLOVMHM-o


Kontribuo në fushatën e ngritjes së
fondeve “Ti Nuk Je e Harruar!”

Të dhurosh në dobi të fushatës së ngritjes së fondeve të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural

“Ti Nuk Je e Harruar! Mbështet me mjete pune për jetën gruan në fshat sot dhe ajo do të

ushqejë veten, familjen dhe komunitetin për gjithë jetën” është një hap konkret për të

ndihmuar pjesën më vulnerabël të grave rurale ato që janë jashtë radarit të mbështetjes

publike, mbështetjes së donatorëve dhe institucioneve të tjera për shkak të statusit

vulnerabël familjar, të qenit viktima të dhunës në familje, të mungesës së pronësisë mbi

tokën, mundësive të kufizuara të kreditimit, aksesit të ulët në informacion dhe njohjeve të

pamjaftueshme. 

Mbështet me mjete pune për jetën gruan në fshat sot dhe ajo do të ushqejë
veten, familjen dhe komunitetin për gjithë jetën’

Për më tepër lexoni:Për më tepër lexoni:  
https://anrd.al/uncategorized/kontribuo-financiarisht-ne-fushaten-e-ngritjes-se-fondeve-ti-nuk-je-e-harruar/https://anrd.al/uncategorized/kontribuo-financiarisht-ne-fushaten-e-ngritjes-se-fondeve-ti-nuk-je-e-harruar/

https://ata.gov.al/2021/07/07/mbeshtetje-te-rinjve-ne-komunitetet-rurale-prezantohet-projekti-rural-albanian-youth/?fbclid=IwAR1gvo0IgE93qeTMBG3gRyxlVMgTtq009-i7nbNdARwdIXv9-yqLOVMHM-o
https://ata.gov.al/2021/07/07/mbeshtetje-te-rinjve-ne-komunitetet-rurale-prezantohet-projekti-rural-albanian-youth/?fbclid=IwAR1gvo0IgE93qeTMBG3gRyxlVMgTtq009-i7nbNdARwdIXv9-yqLOVMHM-o
https://anrd.al/uncategorized/kontribuo-financiarisht-ne-fushaten-e-ngritjes-se-fondeve-ti-nuk-je-e-harruar/


Në Rezidencën e Ambasadës së Francës në Tiranë, nën kujdesin e veçantë të  ambasadores,

zonjës Elisabeth Barsacq, u organizua dorëzimi i medaljes “Merite Agricole” për zonjën Liljana

Isakaj. Titulli i akorduar nga Qeveria Franceze Kalorës Nderi në urdhërin “Meritë Bujqësore”

është një nder për zonjën Isakaj si dhe për gjithë Adad Malore. Ky titull është vlerësim i punës

dedikuar zhvillimit të bujqësisë dhe të kooperimit bujqësor franko-shqiptar.

Liljana Isakaj prej shumë vitesh punon pranë organizatës ADAD Malore, e cila është

organizatë anëtare e ANRD dhe ka një profil të konsoliduar me përvojë 25 vjeçare në çështjet

e zhvillimit bujqësor dhe rural në rajonet malore si Dibra, Korca, Kukësi, Malësia e Madhe,

Shkodër etj. Liljana ka qenë në krye të shumë nismave dhe projekteve që kanë mbështetur

fermerët e zonave malore në drejtim të prodhimit, përpunimit, promovimit, diversifikimit e

vlerësimit.

“Meritë Bujqësore” për më të mirën

Tiranë, 20 tetor 

Lexoni:Lexoni:  https://www.facebook.com/1713287332285409/posts/3045843012363161/?sfnsn=mohttps://www.facebook.com/1713287332285409/posts/3045843012363161/?sfnsn=mo

Takimi i Parë Kombëtar i Grupeve Lokale të Veprimit
(GLV) dhe GLV-ve potenciale

Më 23 shtator 2021, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural në bashkëpunim të ngushtë me

Autoritetin Menaxhues të IPARD në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural organizoi

Takimin Kombëtar të Grupeve Lokale të Veprimit (GLV) dhe GLV potenciale. Qasja Leader në

Shqipëri: Si mund ta shndërrojmë mbështetjen IPARD III në instrumentin kryesor për zbatimin

e suksesshëm mbarëkombëtar të qasjes Leader? Ky aktivitet u organizua në kuadër të

projektit “Mbështetje për BRDN në zhvillimin institucional për të revitalizuar komunitetet

rurale në Ballkanin Perëndimor”, mbështetur financiarisht nga We Effect.

Synimi kryesor i takimit ishte për t’i dhënë një hov të ri zbatimit të Qasjes Leader në Shqipëri

pas një periudhe të gjatë pritje për të pasur një autoritet kombëtar që mbështet qasjen Leader

në komunitetet rurale të vendit tonë. Takimi bëri bashkë 35 pjesëmarrës në rolin e drejtuesve

të GLV-ve, GLV-eve potenciale, përfaqësues të shoqërisë civile, autoritete kombëtare dhe

lokale, donatorë që mbështesin sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural të tillë si: FAO, UN

Women, GIZ etj.

https://www.facebook.com/1713287332285409/posts/3045843012363161/?sfnsn=mo


Në kuadër të zbatimit të projektit NAGE-

Rrjetëzim dhe Advokaci për Ekonominë e

Gjelbër, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural

prezantoi “Udhërrëfyesin për Ekonominë e

Gjelbër në Ballkanin Perendimor – diskutime

mbi hapat dhe veprimet e propozuara” si pjesa

më e rëndësishme e veprimit advokues të

projektit NAGE. Ky aktivitet shënoi edhe

përmbylljen me sukses të këtij projekti.

Udhërrëfyesi erdhi në vijim të punës së

ekspertëve të njohur të ANRD me komunitetin

e studiuesve, shoqatat dhe OSHC-të rurale,

mjedisore dhe të fermerëve si edhe

vendimmarrësit në nivelin lokal e kombëtar të

politikëbërjes të cilët kontribuuan për të

hartuar segmentin kombëtar të këtij

dokumenti.

Organizimi i Forumit realizoi pikërisht

prezantimin e këtij segmenti që ofron njohuri

mbi perceptimin në nivel kombëtar të

mundësive dhe sfidave për zbutjen e rreziqeve

që mund të kalojë vendi gjatë procesit të

përafrimit si dhe ndarjen e përvojës me vendet

e tjera të përfaqësuara nga projekti, si mjete

për t’i përgatitur ato për të ardhmen e procesit

të përafrimit.  Ai shënon fillimin e një procesi të

gjatë dhe gjithpërfshirës për krijimin e një

kuadri mundësues për zhvillimin e ekonomisë

së gjelbër në Shqipëri.

Prezantohet Udhërrëfyesi
për Ekonominë e Gjelbër
në Ballkanin Perëndimor  

Tradita vazhdon - Puka
Agro-Fest 

Për të nëntëmbëdhjetin vit, më 25

shtator, sheshi kryesor i Pukës priti

qindra vizitorë që erdhën për të shijuar

dhe blerë produktet tipike të

Shqipërisë veriore. Frutat, perimet,

reçelët, djathrat, punimet e dorës dhe

shumë më tepër kanë shtuar bukurinë

e sheshit të Pukës gjatë gjithë

mëngjesit.

Si çdo vit, origjinaliteti i produkteve

dhe pasuria e traditave vendase ishin

yjet e vërtetë të ditës, të karakterizuar

nga një atmosferë e madhe festive

edhe për festimin e 20 vjetorit të Agro

Pukës, organizator i ngjarjes.

Për më shumë lexoni:Për më shumë lexoni:  https://anrd.al/evente-https://anrd.al/evente-
anrd/prezantohet-udherrefyes-per-ekonomine-e-gjelber-ne-anrd/prezantohet-udherrefyes-per-ekonomine-e-gjelber-ne-

ballkanin-perendimor-ne-kuader-te-projektit-nage/ballkanin-perendimor-ne-kuader-te-projektit-nage/

Për më shumë lexoni:Për më shumë lexoni:
https://www.shijaeveriut.al/sq/index.php/2021/10/01/festhttps://www.shijaeveriut.al/sq/index.php/2021/10/01/fest

e-te-malesise/e-te-malesise/  

“Kush vlerëson malësinë, vlerëson
Shqipërinë” (Prof. Enver Isufi)

https://anrd.al/lajme/postulatet-e-marreveshjes-se-gjelber-transferohen-ne-fermat-e-vogla-shqiptare-permes-investimeve-pilote-te-akademise-nga-ferma-ne-tryeze/?fbclid=IwAR2pSNDRP2zCFN94y-EjidSBElZy7bFFlL2tpxpExU34vHwBu0u_nhct7Yk
https://anrd.al/evente-anrd/prezantohet-udherrefyes-per-ekonomine-e-gjelber-ne-ballkanin-perendimor-ne-kuader-te-projektit-nage/
https://anrd.al/lajme/postulatet-e-marreveshjes-se-gjelber-transferohen-ne-fermat-e-vogla-shqiptare-permes-investimeve-pilote-te-akademise-nga-ferma-ne-tryeze/?fbclid=IwAR2pSNDRP2zCFN94y-EjidSBElZy7bFFlL2tpxpExU34vHwBu0u_nhct7Yk
https://www.shijaeveriut.al/sq/index.php/2021/10/01/feste-te-malesise/


Në kuadër të projektit RURAL-YOU, financuar nga Bashkimi Evropian, anëtarët e ANRD,

Volontari nel Mondo RTM, AgroPuka, ADAD Malore dhe PfD po zbatojnë një cikël

trajnimesh për zhvillimin rural me fokusin “Rinia në Zhvillimin Rural” që synon të rinjtë (18

deri në 35 vjeç), organizatat lokale dhe administratat publike nga zonat rurale të qarkut

Shkodër (Vau Dejës, Malësi e Madhe, Pukë dhe Fushë Arrëz), Kukës (Kukës, Has, Tropojë)

dhe Dibër (Dibër, Bulqizë, Klos, Mat).

Trajnimet synojnë të mbështesin të rinjtë pjesëmarrës për të ofruar kontribut efektiv në

jetën politike, sociale dhe ekonomike të komuniteteve rurale të cilave u përkasin. Në të

njëjtën kohë, të rinjtë pjesëmarrës kanë përmirësuar aftësitë për të aksesuar mundësitë e

ofruara nga programet e Bashkimit Evropian, institucionet shqiptare dhe donatorë të tjerë.

Trajnimet në Shkodër dhe Pukë janë zhvilluar dhe cikli i trajnimeve do të vazhdojë me

aktivitete në Dibër dhe Kukës gjatë gjithë nëntorit. Më pas, do të prezantohen një sërë

masash që synojnë ofrimin e mbështetjes financiare për organizatat vendore dhe nismat

rinore në zonat e projektit.

Rinia në Zhvillimin Rural 

Për më shumë lexoni:Për më shumë lexoni:  https://www.facebook.com/111188427817653/posts/203470631922765/?sfnsn=mohttps://www.facebook.com/111188427817653/posts/203470631922765/?sfnsn=mo

https://anrd.al/lajme/postulatet-e-marreveshjes-se-gjelber-transferohen-ne-fermat-e-vogla-shqiptare-permes-investimeve-pilote-te-akademise-nga-ferma-ne-tryeze/?fbclid=IwAR2pSNDRP2zCFN94y-EjidSBElZy7bFFlL2tpxpExU34vHwBu0u_nhct7Yk
https://www.facebook.com/111188427817653/posts/203470631922765/?sfnsn=mo


Që prej dhjetorit 2019, ANRD po bën përpjekje për të konsoliduar ANRD Rural Youth Hub

për të mundësuar të rinjtë, veçanërisht ata të zonave rurale, të ushtrojnë ‘zërin’ e tyre për të

ndikuar politikëbërjën bujqësore dhe rurale, për t’i bërë këto procese të orientuara dhe të

lidhura ngushtë me shqetësimet, interesat dhe prioritet e të rinjve. Me rastin e dy vjetorit të

krijimit të Qëndrës Rinore Rurale, ANRD organizoi më 21-22 dhjetor në Gjirin e Lalzit,

aktivitetin ‘Rinia Rurale: Shkëmbim i eksperiencave dhe njohurive mes anëtarëve të Rural

Youth Hub në lidhje me mundësitë, sfidat dhe nevojat e tyre për konsolidimin e Rural Youth

Hub’. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte shkëmbimi i eksperiencave dhe njohurive mes anëtarëve

të përfshirë në organizatat rinore. 

Përvjetori i Qendrës Rinore Rurale – Rural Youth Hub

Për më shumë lexoni:Për më shumë lexoni: https://anrd.al/lajme/pervjetori-i-qendres-rinore-rurale-rural-youth-hub/ https://anrd.al/lajme/pervjetori-i-qendres-rinore-rurale-rural-youth-hub/

BLOG – Evropa në Shqipërinë rurale, dritë jeshile për
zbatimin e instrumentit të politikës evropiane të

zhvillimit rural në Shqipëri
Që prej dhjetorit 2019, ANRD po bën përpjekje për të konsoliduar ANRD Rural Youth Hub

për të mundësuar të rinjtë, veçanërisht ata të zonave rurale, të ushtrojnë ‘zërin’ e tyre për të

ndikuar politikëbërjën bujqësore dhe rurale, për t’i bërë këto procese të orientuara dhe të

lidhura ngushtë me shqetësimet, interesat dhe prioritet e të rinjve. Me rastin e dy vjetorit të

krijimit të Qëndrës Rinore Rurale, ANRD organizoi më 21-22 dhjetor në Gjirin e Lalzit,

aktivitetin ‘Rinia Rurale: Shkëmbim i eksperiencave dhe njohurive mes anëtarëve të Rural

Youth Hub në lidhje me mundësitë, sfidat dhe nevojat e tyre për konsolidimin e Rural Youth

Hub’. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte shkëmbimi i eksperiencave dhe njohurive mes anëtarëve

të përfshirë në organizatat rinore. 
Për më shumë lexoni:Për më shumë lexoni:  https://anrd.al/publikime/blog-evropa-ne-shqiperine-rurale-drite-jeshile-per-zbatimin-e-instrumentit-te-https://anrd.al/publikime/blog-evropa-ne-shqiperine-rurale-drite-jeshile-per-zbatimin-e-instrumentit-te-

politikes-evropiane-te-zhvillimit-rural-ne-shqiperi/?fbclid=IwAR0Fg22g3mCziWQLEExr5FrGB6ZzA8bB-VOmtuMQPk7kqCmIIhckpqB7TG4politikes-evropiane-te-zhvillimit-rural-ne-shqiperi/?fbclid=IwAR0Fg22g3mCziWQLEExr5FrGB6ZzA8bB-VOmtuMQPk7kqCmIIhckpqB7TG4

https://anrd.al/lajme/postulatet-e-marreveshjes-se-gjelber-transferohen-ne-fermat-e-vogla-shqiptare-permes-investimeve-pilote-te-akademise-nga-ferma-ne-tryeze/?fbclid=IwAR2pSNDRP2zCFN94y-EjidSBElZy7bFFlL2tpxpExU34vHwBu0u_nhct7Yk
https://anrd.al/lajme/postulatet-e-marreveshjes-se-gjelber-transferohen-ne-fermat-e-vogla-shqiptare-permes-investimeve-pilote-te-akademise-nga-ferma-ne-tryeze/?fbclid=IwAR2pSNDRP2zCFN94y-EjidSBElZy7bFFlL2tpxpExU34vHwBu0u_nhct7Yk
https://anrd.al/publikime/blog-evropa-ne-shqiperine-rurale-drite-jeshile-per-zbatimin-e-instrumentit-te-politikes-evropiane-te-zhvillimit-rural-ne-shqiperi/?fbclid=IwAR0Fg22g3mCziWQLEExr5FrGB6ZzA8bB-VOmtuMQPk7kqCmIIhckpqB7TG4


Në datën 8 Tetor 2021, përfaqësues të partnerëve të projektit rajonal NAGE - Rrjetëzim dhe

Mbështetje për Ekonominë e Gjelbër, Rrjetet kombëtare në vendet e Ballkanit Përëndimor (

Shqipëri, Maqedoni e Veriut, Mali i Zi, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi) dhe në Kroaci  

festuan së bashku sukseset dhe arritjet në kuadër të projektit të përbashkët në konferencën

përmbyllëse.

Pjesëmarrësit dhanë një pasqyrë të aktiviteteve të projektit dhe rezultatet e arritura,

prezantuan platformën dixhitale dhe aplikacionin celular të Rrjetit Ballkanik të Zhvillimit

Rural, si dhe demonstruan praktikat e mira dhe shembujt pozitivë nga secili vend.

Përfaqësuesja e ANRD,  Lorena Totoni prezantoi dy nga projektet në mbështetje të

sipërmarrjes së gjelbërt në kuadër të programit të nëngrantimit të projektit NAGE në

Shqipëri: 

1. Rrjeti i Staneve të Tropojës dhe modeli i ekonomisë së gjelbër: të ardhura të qendrueshme

për fermerët i zbatuar nga Shoqata Iliria si dhe 

2. Gratë në gjelbërimin e zinxhirit të vlerës së grumbullimit, përpunimit dhe paketimit të

fiqve të Roshnikut i zbatuar nga Shoqata WSA – Gratë në Bujqësinë e Qendrueshme. 

Praktikat e ekonomisë së gjelbër nuk mbarojnë këtu. Organizatat partnere janë të

vendosura të vazhdojnë me aktivitetet e tyre për promovimin e konceptit të ekonomisë së

gjelbër si një model unik ndërsektorial sipërmarrës për zhvillim dhe qëndrueshmëri. 

Në përmbyllje të projektit ‘Rrjetëzim dhe Mbështetje
për Ekonominë e Gjelbër’ - NAGE

Bëhuni pjesë e aktiviteteve të ndryshme në nivel kombëtar dhe rajonal dedikuar zhvillimit
rural. Në këtë rubrikë, ju do të njiheni me mundësira të ndryshme. Jeni të mirëpritur për të

marrë pjesë, kontribuar dhe ekspozuar aftësitë dhe njohuritë tuaja në këto aktivitete.

THIRRJET PËR GRANTE – PROJEKTI RURAL ALBANIAN YOUTH 

JANAR 2022
N ë  k u a d ë r  t ë  p r o j e k t i t  R u a l - Y o u  h a p e n  t h i r r j e t  p ë r  g r a n t e  p ë r  t ë  r i n j t ë  e  z o n a v e  r u r a l e

q ë  k a n  i d e  p ë r  z h v i l l i m i n  e  k o m u n i t e t e v e  t y r e .  T h i r r j a  e  f o n d i t  t ë  s u b v e n c i o n i t  R u r a l

Y o u  s y n o n  t ë  m b ë s h t e s ë  p r o j e k t  i d e t ë  n o v a t o r e  n ë  s e k t o r i n  e  B u j q ë s i s ,  T u r i z m i t  t ë

Q ë n d r u e s h ë m  d h e  M b r o j t j e s  s ë  M j e d i s i t .  

P ë r  m ë  s h u m ë  i n f o r m a c i o n  k o n t a k t o n i  O f i c e r i n  e  g r a n t e v e  n ë  a d r e s ë n  e  e m a i l i t

b e n i t o . p r e n d i @ r t m . n g o

Aktivitetet e Ardhshme



Njihuni me njerëzit tanë - Roland Bardhi
Rolandi ka një përvojë pune mbi 25 vjeçare dhe
ekspertizë të spikatur në fushën ezhvillimit të
qëndrueshëm rural, me fokus zonat e
margjinalizuara, komunitetet e varfëra dhe malore
të vendit. Projekti i Bankës Botërore dhe IFAD
(Fondit Ndërkombëtar për Zhvillimin e Bujqësisë) i
fokusuar në reduktimin e varfërisë në zonën
verilindore të vendit (Kukës, Tropojë, Has dhe
Dibër) në 1995 shënon një nga përvojat e para të
punës për Rolandin që ende vazhdojnë deri më sot
me projekte të tjera zhvillimi në sektorin bujqësor
dhe rural. 
Përkushtimi ndaj punës zhvillimore në komunitet
rurale i hapi horizonte të reja për t’u përfshirë në
ekipin e Agjensisë së Zhvillimit të Zonave Malore,
institucion lider në mbështetje të zhvillimit rural të
21 rretheve malore të vendit. Përvoja e punës në
këtë institucion i dha mundësi Rolandit të njohë
nga afër dhe mirë realitetet rurale të Shqipërisë,
njerëzit dhe komunitetet, shqetësimet e tyre të
tashme dhe shpresat për të ardhmen. Përvoja
shumëvjecare në projekte të rëndësishme të
reduktimit të varfërisë rurale dhe zhvillimit të
qëndrueshëm social-ekonomik të komuniteteve
malore i dhanë mundësi Rolandit të krijojë një rrjet
të gjerë bashkëpunimi dhe në të njëjtën kohë
konsolidimin e ekspertizës së tij në çështje të
rëndësishme të zhvillimit bujqësor dhe rural të tilla
si: planifikimi i investimeve strategjike në bujqësi,
analiza dhe studime në lidhje me zinxhirin
furnizues për produktet bujqësore dhe blegtorale,
planet e zhvillimit vendor të komunave dhe
bashkive, hartimi dhe zbatimi i mekanizmave
financiarë në bujqësi (Skemat e Garancisë të
Kredisë në bujqësi), ruajtja e biodiversitetit të
lidhur me zhvillimin e markave cilësore (tregues
gjeografikë) për disa produkte tradicionale
bujqësore, e shumë të tjera.
Ndër shumë kontributeve të Rolandit, nuk mund
të lihet jashtë vëmendjes kontributi i dhënë në
krijimin e Rrjetit Kombëtar për Zhvillimin Rural.
Rolandi ka qenë ndër nismëtarët dhe themeluesit
ANRD dhe aktualisht, ai kontribuon me
ekspertizën e tij në nismat advokuese dhe të
ndërtimit të kapaciteteve që ANRD ka ndërmarë
për mirëqënien  e komuniteteve rurale.
Pavarësisht përvojës unike dhe ekspertizës së
gjerë që Rolandi ka ndërtuar, pasioni i tij më i madh 

 mbeten zhvillimi i produkteve unike tradicionale
dhe çertifikimi i tyre, platforma CLLD, Qasja
LEADER si dhe mbështetja e fermerëve të vegjël
dhe fermave familjare. Zhvillimi i qëndrueshëm i
Zonave Malore dhe sfidat për reduktimin e
varfërisë së këtyre zonave përmes politikave dhe
mekanizmave mbështetës janë çështje të mëdha
kombëtare për të cilat Rolandi do të vazhdojë të
kontribuojë duke ndarë përvojën e tij në të
ardhmen.
Ruajtja e biodiversiteti dhe çertifikimi i
produkteve me tregues gjeografik përbëjnë
përvojat profesionale më të veçanta, që Rolandi i
ka më shumë për zemër. Në bashkëpunim me
partnerët francezë të Agjensisë Franceze të
Zhvillimit dhe Institutin Agronomik Mesdhetar të
Montpeliesë, Rolandi dhe ekipi i tij kanë arritur të
ndërtojnë me përkushtim modelin e parë në
Shqipëri për produktet e boronicës, gështenjës,
mjaltit të gështenjës dhe mishit të kecave të
Hasit. Puna e palodhur dhe kontributi cilësor që
Rolandi i ka dhënë zhvillimit bujqësor dhe rural
janë mbështetur edhe nga puna dhe angazhimi
akademik në ekonomi dhe politika bujqësore,
përmes studimeve Master dhe Doktoraturë.
Përkushtimi, përvoja e gjatë dhe e konsoliduar,
përgatitja akademike dhe shumë cilësi të tjera, e
bëjnë Rolandin një koleg, bashkëpunëtor dhe
mentor të shkëlqyer për të planifikuar dhe
zbatuar nisma që adresojnë sfidat dhe nevojat e
komuniteteve rurale anembanë vendit. 

RRJETI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN RURAL
E-mail: info@anrd.al

Tel: +355 4 240 0241 

Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pazari i ri, Pallati nr.74, Kati 2

www.anrd.al

http://www.idmalbania.org/

