
KONTRIBUTI I VIS 

NE ZHVILLIMIN E PRODUKTIT TURISTIK

NE MALESI E MADHE

Tirane, 30 korrik 2018



VIS ne Malesi te Madhe
 I pranishem ne territor nga viti 2009

 Me projekte te financuara nga Ministria e Jashme Italiane – Kooperacioni Italian & BE

 Ne partneritet me Bashkine Malesi e Madhe & Njesite Administrative Kelmend e 
Shkrel - ne bashkerendim e bashkepunim me aktore te ndryshem qe veprojne ne territor

Projekte te zbatuara:
VERIU I SHQIPERISE: 2009-2013

BUKE, KRIPE E ZEMER: 2014-2017

Projekte ne zbatim:
ZANA E MALEVE: 2018-2021

FoRuM 2018 – 2020
GREEN LANDS 2018 – 2021



Projektet kane synyar:

• permiresimin e kushteve social-ekonomike te banoreve;

• diversifikimin dhe perforcimin e aktiviteteve prodhuese;

• permiresimin e kompetencave profesionale te prodhuesve vendas dhe ofruesve te 

sherbimeve turistike;

• vleresimin e territorit dhe te burimeve vendore;

• promovimin e dijeve tradicionale dhe te produkteve tipike;

• krijimin e mundesive te shkembimit midis komuniteteve. 
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Çfare eshte realizuar ne keto vite....
NGRITJA DHE FUNKSIONIMI I DY ZYRAVE TE INFORMACIONIT TURISTIK 

NE TAMARE DHE SHKREL PER PROMOVIMIN E TERRITORIT

MODULE TRAJNIMI PER NGRITJEN E KAPACITETEVE 

TE OPERATOREVE TURISTIK DHE  TE UDHERREFYESVE MALOR



RIKONSTRUKSION I SHTËPIVE PRITËSE 

Krijimi i standardeve për një funksionim sa më të mirë të tyre, 

ruajtje e strukturës tradicionale, sherbim cilesor

22 Bujtina – Kamping – Restorante

ne Shkrel

15 bujtina ne Kelmend



ZHVILLIMI I SHTIGJEVE PER ECJE MALORE

• Qellimi: rizbulimi dhe vleresimi i shtigjeve malore, kryesisht te shfrytezuara

nga banoret vendas gjate periudhes qe conin bagetite ne kullotat e bjeshkeve,

duke bere te mundur shfrytezimin e tyre nga turistet dhe vizitoret e zones

• Identifikimi i shtigjeve bazuar ne vlerat historike, natyrore, peizazhi,

aksesueshmeria, afersia me strukturat pritese.

Per identifikimin e shtigjeve u zgjodh nje metodologji me pjesemarrje bazuar ne perfshirjen

e udherrefyesve turistike, te trajnuar gjate zbatimit te projekteve.

• Markimi i shtigjeve per zhvillimin e aktiviteteve ne natyre & hartezimi i tyre me

GPS & te dhena te detajuara mbi veshtiresine, distancen, kohen, ngjitjen/zbritjen.

• Mirembajtja vjetore e shtigjeve

• Publikimi i shtigjeve (leter dhe ne forme dixhitale)

• Promovimi i tyre ne panaire dhe evente te ndryshme te mbeshtetura ne kuader te

projekteve, website, rrjete sociale.



TIPOLOGJIA E SHTIGJEVE

1. Shtigje rrethore brenda nje fshati;

2. Shtigje qe lidhin dy apo me shume fshatra;

3. Shtigje qe lidhin fshatrat e nje bashkie me fshatra te bashkive te ndryshme

Shtigjet e identifikuara jane klasifikuar mbi bazen e kater shkalleve te

veshtiresise: 

T1: Ecje;

T2: Ecje malore;

T3: Ecje jo e lehte malore;

T4: Ecje alpine.



SHTIGJET PER ECJE MALORE KELMEND

19 SHTIGJE
Shtigje rrethore: 11

Shtigje qe lidhin 2 ose me shume fshatra: 5

Shtigje qe lidhin NJA dhe Bashki: 3

Km: 330



SHTIGJET PER ECJE MALORE PNB SHKREL

19 SHTIGJE
Shtigje brenda PNB Shkrel: 13

Shtigje qe lidhin NJA te tjera: 4

Shtigje qe i lidhin me Theth: 2

Km: 167



FORMIM PROFESIONAL

 KURS PER UDHERREFYES TURISTIK

 KURS KUZHINE

 KURS PER MIREMBAJTJEN DHE MENAXHIMIN E BUJTINAVE

TRAJNIME PËR AFTËSIM TË MËTEJSHËM & THELLIM NJOHURISH

Trajnim mbi njohuritë për shpellat dhe biodiversitetin

Trajnim mbi mountain-bike si aktivitet i mundshëm ekonomik



ZHVILLIMI I TURIZMIT TE QENDRUESHEM
MARKETING & PROMOVIM TERRITORI
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• Materiale informative per promovim: fletepalosje, broshura, tabela, etj.

• Krijimi i faqes se internetit per promovimin e turizmit: www.kelmend-shkrel.org (e perditesuar ne 

kuader te projektit MONTEAL ne bashkepunim me FSHZH – aktualisht ne );

• Platforme e perbashket per Alpet ne bashkepunim me GIZ (www.albanian-mountains.com); 

• Botime periodike (4 botime ne vit x 2 vjet) mbi atraksionet turistike, gastronominë, traditat dhe

kulturën e Bashkise Malesi e Madhe në Revistën Travel;

• Promovimi i Kelmendit dhe Shkrelit ne Albania Green Guide;

• Udherrefyesi i Shkrelit dhe i Kelmendit ne bashkepunim me GIZ - CABRA

• Intervista të ndryshme në televizione lokale dhe kombëtare për promovimin e territorit dhe të

projektit; 

• Lançimi i “Shtegut të Shijes” në bashkëpunim me Viaggiare i Balcani.

http://www.kelmend-shkrel.org/
http://www.albanian-mountains.com/


ZHVILLIMI I TURIZMIT TE QENDRUESHEM
MARKETING & PROMOVIM TERRITORI
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• Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare;

• Promovim eventesh kulturore periodike, si: çelja e sezonit turistik, Hëna e Plotë, 

Logu i Bjeshkëve, Festa e Reçit, Eventi për promovimin e turizmit dimëror, Festa 

e Kaçimakut, Dita e Mishavinës.



ZHVILLIMI I TURIZMIT TE QENDRUESHEM
MARKETING & PROMOVIM TERRITORI
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• Mirëmbajtja e shtigjeve në zonat e përfshira në projekt; 

• Hapja e shtigjeve të reja për trekking (13 ne Shkrel);

• Hartëzimi i shtigjeve të reja për mountain-bike (12);

• Hartezimi i shpellave dhe vleresimi i biodiversitetit te tyre Shkrel (16)

• Dyfishimi i anëtarëve të konsorciumit “Fryma e Kelmendit”, zgjerimi i aktiviteteve

ekonomike të lidhur me të dhe vizita studimore jashtë shtetit për anëtarët e saj

(Kosovë, Mal i Zi, Itali, Rumani).



12 SHTIGJE PER BIÇIKLETE MALORE
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SHPELLAT NE PNB SHKREL

N. Cave/Shpella Village/Fshati

1 Shpella e Gurrës 2 Reç

2 Shpella e Bogdanave Reç

3 Shpella e Lopve Reç

4 Shpella e Gurrës Reç

5 Shpella e Straxhes Lohe

6 Shpella e Shtogur Razëm

7 Shpella e Majës Kryqaz Razëm

8 Shpella e Pëllumbave Razëm

9 Shpella e Gerebemit me ujë Razëm

10 Shpella e Dhenve Razëm

11 Shpella e Lujsit Razëm

12 Shpella e Hoxhës Razëm

13 Shpella e Teneqes Bogë

14 Shpella e Zanave Bogë

15 Shpella e Mullinit Bogë

16 Shpella e Madhe Bogë
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VLERE E SHTUAR
• Bashkepunimi me autoritetet vendore, institucionet dhe ministrite e linjes per perpjekje

te perbashketa ne favor te zhvillimit te komuniteteve dhe territorit permes turizmit dhe

produkteve vendore.

• Bashkepunimi me komunitetin vendas dhe ndergjegjesimi i tij mbi potencialet qe ka zona

dhe shfrytezimi i tyre ne respekt te mjedisit dhe territorit.

• Bashkepunimi me aktore te tjere qe punojne ne territor per zhvillimin e turizmit te

qendrueshem (Fondi BESA, GIZ, FSHZH, CEED Albania, shoqata, etj.)

• Asistenca dhe shoqerimi per krijimin e SH.B.R. “Fryma e Kelmendit” me aktivitete

ngritjeje kapacitetesh, ndergjegjesimi i operatoreve turistike per sa i perket tradites dhe

qendrueshmerise mjedisore dhe nje perditesim te vazhdueshem te materialeve

promovuese dhe te vizibilitetit, etj.

• Bashkepunimi dhe nisma te perbashketa me Slow Food per ruajtjen dhe vleresimin e

produkteve tipike vendore, duke i dhene vleren e duhur ushqimit, në harmoni me

mjedisin dhe ekosistemet, falë dijeve që i ruajnë territoret dhe traditat vendore.

• Bashkeorganizimi i dy konferencave mbi Sfidat e Zhvillimit te Qendrueshem ne Qarkun

Shkoder ne bashkepunim me GO2, Cospe dhe Universiteti «Luigj Gurakuqi» - Shkoder.

• ……………………………………



Faleminderit!

vis.nordalb@gmail.com

www.volint.it

http://www.volint.it/

