
Draft Axhenda 2017 

  
 

E enjte 30 Nentor 017 
Programi i ditës 
 
Arrivals - Check-in – Regjistrimet 
 
15:00 - 19:00 
Regjistrimet Universiteti Ismail Qemali i Vlorës / Hotel Pavaresia, Vlore 
 
11: 00- 12:00 
Leksion Publik mbi temën e Zhvillimit të Qëndrueshëm Rajonal dhe Lokal, nga 
Prof. Niko Pano. (Teatri "Petro Marko" i Vlorës - do të konfirmohet) 
  
Në këtë pjesë të Forumit gjuha zyrtare është shqipja. Përkthimi simultan në 
gjuhën angleze (nese eshte e nevojeshme).  
 
12: 00-13: 00 
Filmi dokumentar rreth ngrohjes globale: "Një e vërtetë e pakëndshme, një 
kërcënim global". (Teatri "Petro Marko" i Vlorës - do të konfirmohet) 
 
15:00 - 18:15 
Vizitë në zonat e trashëgimisë kulturore të Vlorës 
 
20:00 - 23:30 
Darka Zyrtare 
 
 

E premte 1 Dhjetor 2017 
Programi i ditës 
 
08:00 - 09:00 
Regjistrimet, Universiteti Ismail Qemali i Vlorës 
 



09:00 - 09:15                             Hapja | Mirëseardhja 
- Dritan Leli, Mayor of Vlora 
- Prof. Roland Zisi, Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, 
 
Paraqet forumin 
- Luiza Hoxhaj, CRLDS Albania 

 
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin 
 
09:15 - 09:30                         Hapja | Inaugurimi i Forumit 

- Z. Damian Gjiknuri, Minister i Infrastruktures dhe Energjise, Shqiperi 
- Henri Malosse, ish-presidenti i KESE- Komitetit Ekonomik dhe Social 

Europian - "Avantazhet e qasjes së zhvillimit lokal të udhëhequr nga 
komuniteti" 

- Petrit Selimi, Koordinator Kombëtar për Sfidën e Mijëvjeçarit në Kosovë, 
Qeveria e Kosovës, ish-Ministre e Jashtme. 

- Aleksandar Andrija Pejović, Ministër i Çështjeve Evropiane të Malit të Zi - 
Kryenegociator për bisedimet e pranimit në BE - Koordinator Kombëtar për 
Fondet e BE-së (to be confirmed). 

 
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin 
 
09:30 - 10:30  

Sesioni I | BE- Ballkani, “Çfarë të ardhmeje për Ballkanin Perëndimor? Një vizion 

nga perspektiva lokale dhe rajonale” 

- Përse normat e rritjes janë të ndryshme? Rruga e inovacionit në Rajonet 

- Politikat e Bashkëpunimit Territorial dhe Kohezionit: midis rezultateve dhe 

perspektivave. 

Dr. Franz Schausberger, Kryetar i Grupit Punues për Ballkanin Perëndimor, 

Komiteti i Rajoneve - CoR. 

Dr. Elena Miteva, Këshilltare e Lartë e Divizionit të OECD për Evropën Juglindore. 



Prof. Arben Malaj, Rektor i Universitetit "Luarasi", Tiranë, Konsulli Nderi i Austrisë 

në jug të Shqipërisë. 

"Angazhimi i grave dhe i të rinjve si shtytëse ekonomike për rritjen ekonomike", 

Znj. Madi Sharma, anëtare e KESE-së / Kryetare e Komitetit Konsultativ BE-Fyrom 

të KESE-së. 

Jasha Menzelxhiu dhe përfaqësues të tjerë nga vendet e Ballkanit Perëndimor.  

Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin 
 
10:30 - 11:00                            Pushim Kafeje  
 
11:00 - 12:15    Sesioni II a. Zhvillimi i rrjeteve të zgjuara për energjinë e 

rinovueshme me një qasje rajonale: praktikat dhe perspektivat më të mira (Jan 

Harzmann / Stephan Ressl). 

Panelist. Dr. Lorenc Gordani; Prof. Maks Shuli, Prof. Gjergj Simaku. 

Rast Studimor: Projekti TAP (për tu konfirmuar) 

Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin 
 
12:15 - 13:15                         Pushimi i drekes 
 
13:30 - 14:45                    
Sesioni III |         Ekonomia dixhitale dhe inovacioni  
 
Teknologjitë e reja të aplikacioneve për zhvillimin rajonal (Nelu Neacsu) 
 
Mjetet e reja të zhvillimit lokal: Efekti i infrastrukturës digjitale në krijimin e 
vetëpunësimit. Analiza e rasteve të aplikuara në Shqipëri dhe në rajonin e 
Ballkanit Perëndimor. 
Anila Busho, Drejtor Ekzekutiv në EiPass Albania: "Sot është e domosdoshme 
mbyllja e hendekut në TIK, Rasti i Eipass Albania". 
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin 
 
14:45 - 16:00         



Sesioni IV | Riorganizimi i qendrave të qytetit (“Rilindja Urbane”) - aspektet e 
mobilitetit, gjallërimi i tregtisë lokale, tërheqja turistike, qëndrueshmëria  
Rasti i Shqiperise (Dr. Eglantina Gjermeni (per tu konfirmuar))  
Rasti i Rumanise (prof. Ionica Oncioiu)  
 
“Cilat janë shanset për një qytet apo një rajon brenda planeve kombëtare 
urbanistike të lëshuara nga qeveria shqiptare? (përshkrimi i temës, mundësia, 
sfidat, mundësitë, citymarketing, zhvillimi rajonal) (arch Dean Fushekati) 
 
“Potenciali i bashkë-krijimit për zhvillimin e qyteteve të qëndrueshme - Krijimi i 
qyteteve të angazhuara dhe bashkëpunuese”, Luiza Hoxhaj (CRLDS Albania). 
 
“Roli i medias në promovimin e vlerave territoriale dhe zhvillimit rajonal”, Keti 
Gjipali. 
 
“Agjencitë e Zhvillimit Ekonomik Lokal: mjete të efektshme për zhvillimin 
ekonomik rajonal dhe lokal”, Mirela Koci (AULEDA) 
 
 
16:00 - 16:30                         Pushim kafeje 
 
16:30 - 17:45  
Sesioni V | Bujqësia, shëndeti, mjedisi, përdorimi i burimeve "trajtimi i 
problemeve të përbashkëta dhe eksplorimi i potencialeve" 
 
Drejt një ekonomie rrethore - riciklimi i mbetjeve si lëndë e parë dhe përfshirja e 
rajoneve në proces (Louis Delcart) 
 
Përfshirja e rajoneve në vendimmarrjen e kujdesit shëndetësor - rasti i 
mbështetjes mekanike të qarkullimit të gjakut për terapinë e dështimit të zemrës 
(Richard Murrugarra-Centurion) 
 
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin 
 
17:45 - 18:00                         Konkluzione |   Fundi i punimeve të Dita-1 
 
20:00 - 23:30                         Darka Zyrtare  |   Hotel..... 



 
 

E shtunë, 2 Dhjetor 2017  
Programi i ditës 
 
Gjuha zyrtare e forumit është anglishtja. Përkthimi simultan në shqip 
 
08:00 - 08:45            Regjistrimet Universiteti Ismail Qemali i Vlorës 
 
09:15 - 09:15              Shënime Mirëseardhjeje 
 
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin 
 
09:15 - 10:30 
Sesioni VI | Rritja Blu, Detaria, Infrastruktura, Transporti & Hubs "Bashkëpunimi 
rajonal, punet në progres!" 
 

- Integrimi i transportit detar në zinxhirin logjistik global si një përfitim i 

përgjithshëm për komunitetin lokal dhe rajonal. 

- Integrimi i Qëndrueshëm i Marikulturës dhe Peshkimit Artizanal pranë Zonës së 

Mbrojtur Detare Karaburun-Sazan (Prof. Asoc. Rigers Bakiu). 

Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin 
 
10:30 - 10:45                 Pushim Kafeje    
 
10:45- 12:00 
Sesioni VII | Turizmi Kulturor dhe i Qëndrueshëm "Turizmi Kulturor, Çelësi i 
Zhvillimit të Qëndrueshëm" 
 
Shikoni më shumë informacion mbi temën e sesionit, folësit dhe moderatorin 
 
12:00-13:30   
 



Sesioni VIII-  Politikat Rajonale të Kërkimit dhe Inovacionit dhe Sfidat e Vendeve 

të Ballkanit Perëndimor. 

- Roli i Universiteteve në Inovacionin dhe Zhvillimin Rajonal 

- Universitetet si agjentë të ndryshimit në rajone dhe qytete  

- Si të vlerësojmë ndikimin e spin-offeve akademike në zhvillimin rajonal? 

Aktivitet special me të rinjtë e Qëndrës Rajonale Rinore Vlorë:  

"Mundësitë e aplikimit të talentin në Shqipëri, përfitimet nga administratat 

shtetërore dhe fondet e huaja" nga Dr. Evis Pano. 

 
13:30 - 14:30                 Dreke Recepsion 
  
 
14:30 - 15:00                  
Deklarata e Forumit  | Konkluzione | Mbyllja e Forumit 
 
13:30 - 18:30 
Program sociale | Udhëtim në qendra të Trashëgimisë Kulturore në Bashkinë 
Vlorë 
 
20:30 - 23:30 | Darkë lamtumire tradicionale. | ... fshat 
  

E dielë 3 Dhjetor 
 
Check out & Nisjet 
 
20:00 - 23:00 | Festë lamtumire për vullnetarët  
 
Ky program mund t'i nënshtrohet ndryshimeve në renditjen e seksioneve. 
 
Partner 

 

 



                              

    

Këshilli i Qarkut Vlorë 
 
 

Logo e Forumit të Dytë për Zhvillimin Ekonomike Rajonale dhe Lokale 
sponsorizohet nga Cardone Consulting bvba, Bruksel. 

                                           

 

 


