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BASHKIA MIRDITË 

NJESIA E INTEGRIMIT EVROPIAN DHE NDIHMËS SË HUAJ 

 

Lista e projekteve me donator të huaj të përfunduar/ në zbatim nga Bashkia Mirditë 

për periudhën 2015-2021. 

1- Donatori: Albania Austria Partnerschaft -Marianne Graf 

Infokulla Mirdita, qendër për zhvillimin e turizmit që shërben si info-point edhe muze për 

ekspozimin e historisë, artit, kulturës, natyrës së zonës në mënyrë flash e cila ka përfunduar 

se ndertuari ne Dhjetor 2017. (2016-2017) 

 

2- Donatori: Albania Austria Partnerschaft -Marianne Graf 

Restaurimi i godines 2kt ne Rubik me qellim kthimin ne nje shtepie ditore per te gjitha 

gjeneratat. Perfunduar dhe vene ne funksion ne Shkurt 2018. (2017-2018) 

 

3- Donatori: Bashkimi Evropian (CBC MNE-ALB) 

Nëpërmjet Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi- Shqipëri Projekti ‘’Feminine side of 

equality’’ është përmbyllur si projekt në Dhjetor 2019. (2018-2019) 

https://www.cbc-mne-alb.org/projects-of-the-1st-cfp/the-feminine-side-of-quality/   

 

4- Donatori:  Regional Development Programme Albania/Programi Për Zhvillimin 

Rajonal     Shqipëri 

Projekti: ‘’Promovimi i turizmit malor ne Bashkine Mirdite nepermjet kthimit te resurseve 

natyrore ne produkte turistike te vizitueshme dhe te aksesueshme’’ Rezultatet: 417 km 

shtigje të markuara sipas standarteve ndërkombetare turistike, Infrastrukturë teknike e krijuar 

(GPS, aparat fotografik profesional, dron, laptop, Gopro, Videoreklamues), Faqe interneti 

www.hikingmirdita.com, Harta të shtigjeve të botuara (3500 kopje hartash te aksesueshme 

edhe ne web), Dokumentar për turizmin në Mirditë i publikuar. (2018-2019) 

 

5- Donatori: Albania Austria Partnerschaft -Marianne Graf 

Projekti ‘’Shtëpia e Bletëve" vendosur prane Infokulla Mirdita me qellim ndërgjegjësimi mbi 

rëndësinë e bletëve (dhe insekteve); ngritja e kurseve bazë e të specializimit si edhe punësimi 

i të rinjve. (2019) 

 

6- Donatori: Bashkimi Evropian  

Nëpermjet DG-ECHO (Directorate General for European Civil Protection and Humanitarian 

Aid Operations) nën drejtimin e Landit Steiermark Austri në bashkëpunim me Bashkinë 

Mirditë dhe me pjesmarrjen e institucioneve Qëndrore (Prefektura, Ministri të linjës) ne 

kuader te projektit "Mbrojtja Ndërkombëtare Civile - Mbështetja e Vendit Pritës" organizuan 

“Trajnimin Ndërkombëtar të Emergjencave Civile” të tipit TTX(Top Table Exercise) në 
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muajt Prill dhe Korrik 2019 me ekspert ndërkombetar dhe vendas për menaxhimin e situatave 

të tërmetit. 

 

7- Donatori: VIZION OJF (Përmes donatorëve Zviceran të tyre) 

Pajisja e laboratorëve të Shkollës së Mesme profesionale në Rubik, me baze materjale 

mesimore. 

 

8- Donatori: Projekti ‘’Bashki të Forta’’  

Hartimi i ‘’Planit te Menaxhimit te mbetjeve te Integruara Urbane 2020-2025’’ (2020) 

 

9- Donatori: Programi “Leave No One Behind” i Kombeve të Bashkuara 

Hartimi i ‘’Planit Social 2021-2023’’ 

 

10- Donatori: Projekti ‘’Bashki të Forta’’ 

Pajisja me mjete teknike (laptop, kamera, mikrofon, pult komandimi) per transmetimin e 

mbledhjeve live të Këshillit Bashkiak Mirditë.  

 

11- Donatori: IADSA 

Tema: ‘’Rivitalizimi i jetës kulturore në Mirditë’’ i cili ka për qëllim rikonstruksionin e 

Pallatit të Kulturës ‘’Mirdita” në qytetin e Rrëshenit nga dëmet e pësuara nga tërmeti i 

Nëntorit 2019 si dhe përmirësimi i kushteve të brendshme në sallat e vogla të artistëve. 

 

12- Donator: Regional Development Programme Albania/Programi Për Zhvillimin 

Rajonal     Shqipëri 

Tema: ‘’Rehabilitimi i kanalit vaditës Malaj- Tarazh’’ i cili ka për qëllim zhvillimin 

ekonomik të nën-rajonit bujqësor Malaj -Tarazh nëpërmjet rehabilitimit të 9.8 km kanal 

vaditës i cili do të mundësojë ujitjen e rreth 300 ha tokë bujqësore. Organizimi i Panairit të 

produkteve lokale u mbajt në sheshin Abat Doci në date 30 Mars 2022.  

 

13- Donatori: Ambasada Japoneze                                                                                                                        

Tema: “Projekti për sigurimin e një kamioni për grumbullimin e mbeturinave dhe 

kontejnerëve të mbeturinave për Bashkinë e Mirditës”. Projekt nga i cili bashkia përfitoi një 

kamion të ri teknologjik si dhe 130 kosha mbeturinash të cilët do të bëjnë të mundur 

zgjerimin e skemës së grumbullimit të mbetjeve urbane në territor. (2021) 

 

14- Donatori: Bashkimi Evropian, Programi EU4SCHOOLS 

Ndërtimi nga e para e Kopshtit dhe çerdhes për fëmijë në qytetin e Rubikut dëmtuar nga 

tërmeti i Nëntorit 2019. Projekti është miratuar gjat vitit 2021 dhe punimet fillojnë gjat vitit 

2022 pas përfundimit të procedurave përkatëse. (Bashkia është përfitues i projektit, jo njësi 

zbatuese e tij) 

15- Donatori: Albania Austria Partnerschaft -Marianne Graf 

Ndërtimi dhe pajisja e godinës 2kt në Rubik në shërbim të promovimit dhe marketimit të 

produkteve agroushqimore dhe artizanale të zones së Mirditës. (2021- Në proces) 
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