
 

Projekti është i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse. 

 

 

Gjatë thirrjes së dytë të hapur të INTERREG IPA Program për bashkëpunim ndërkufitar midis 
"Republikës së Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut 2014 - 2020", të shpallur më 
datën 10 dhjetor 2019, në bashkëpunim me partnerët tanë nga Greqia fqinje morëm pjesë në 
përgatitjen e 2 aplikacioneve të projektit, mbajtësi i të cilave është UKLO. 

Njëkohësisht, në kuadër të Programit, vazhdon realizimi i gjashtë projekteve, për të cilët, me 
kërkesë të partnerëve të projektit, kohëzgjatja është zgjatur nga ana e Organit Drejtues të 
Programit dhe Sekretariati i Përbashkët dhe kanë përfunduar aktivitetet administrative për 
regjistrimin e tyre me kohëzgjatje të zgjatur. Njëkohësisht, për kontrolleve të përfunduara të 
nivelit të parë për verifikimin e kostove të projekteve, kërkesat u përcollën tek Ministriapër 
Vetëqeverisje Lokale si Organ Kombëtar i programit përgjegjës për bashkëfinancimin kombëtar 
të projekteve IPA në vend, me çka mundësohet zbatimi ipapenguar të aktiviteteve aktuale të 
projekteve tona:  

1. Krijim të mundësive për punësim të kuadrove të reja të diplomuara në rajonin 
ndërkufitar/(PUNËSO TË RINJ) 

2. Iniciativa ndërkufitare për shërbime të integruara shëndetësore dhe sociale që 
mundësojnë plakje të sigurt, parandalim të hershëm dhe jetë të pavarur për të 
gjithë/(Cross4all) 

3. Mbrojtje shëndetësore e fëmijëve me vështirësi kardiologjike dhe vështirësi respiratore në 
rajonin ndërkufitar/ (Ne kujdesemi) 

4. Intervenime psikologjike-sociale dhe shëndetësore për mirëqenie të fëmijëve nga 
popullatat më të prekura/(Bashkë për fëmijët) 

5. Rritje të mundësive për zhvillimin e turizmit nëpërmjet përdorimit të resurseve/(I-Tour) 

6. Ruajtjen e popullatave autoktone të racave të deleve të pelargonisë në rajonin ndërkufitar 
/ (PAPESHE) 
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Në këtë seksion informativ, vlen të përmendet se nga gjithsej tre projekte, përfundoi me sukses 
realizimi i dy projekteve, dhe vazhdoi me kohë zë zgjatur realizimi i një projekti nga Programi 
Mesdhetar Ballkanik INTERREG 2014 - 2020. Bëhet fjalë për projektet e mëposhtme: 

1. Aleanca e njohurive në Sipërmarrjen Eko - Inovative për  nxitjen e konkurrencës së MSP/ 
(MSekoMP) 

2. Stimulimi i njerëzve në lidhje me procesin e riciklimit përmes implementimit të 
përfitimeve / (Përfitim nëpërmjet kursimit) 

3. Përmirësim të efikasitetit të mbrojtjes së sipërfaqeve ujore/(WetMainAreas) 

Aktivitetet e realizuara dhe rezultatet e arritura në fushën e shkencës dhe kërkimit të UKLO, janë 
një konfirmim për përkushtimin e Universitetit për kërkimin shkencor-hulumtues si një nga 
aktivitetet thelbësore në punën e tij për çka dëshmon edhe kjo pasqyrë e shkurtër e përfshirjes së 
UKLO në Programin INTERREG IPA "Programi për bashkëpunim ndërkufitar midis Republikës 
së Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut 2014-2020"dhe programi trans-nacional 

- 2020". 
Në këtë kontekst, si veçanërisht i rëndësishëm është bashkëpunimi me partnerët tanë nëpërmjet 
komunikimit intensiv, për zbatimin efektiv dhe efikas të aktiviteteve nga interesi i përbashkët për 
bashkëpunimin rajonal, me përgjegjësi në qasjen për përdorimin e resurseve të përgjithshme. E 
gjithë kjo, në kuadër të angazhimeve për krijimin kushteve për punësime të reja, për mbrojtje të 
mjedisit jetësor dhe për trashëgiminë kulturore si qëllime specifike të gjeneratave të sotme dhe të 
gjeneratave të ardhshme. 
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Krijimi i mundësive për punësim për të rinjtë e diplomuar në zonën ndërkufitare (PUNËSO 
TË RINJ), me pjesëmarrje, në vetinë e partnerittë Fakultetit të Teknologjive të Informacionit 
dhe Komunikimit në Manastir. Partner nga Republika e Maqedonisë së Veriut është edhe 
Fondacioni për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik - Preda - Prilep, ndërsa partnerë nga 
Greqia janë Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Serres, në cilësinë e partnerit kryesor, 
Komiteti i Hulumtimeve të Universitetit të Maqedonisë Perëndimore, Departamenti i 
Inxhinierisë Mekanike në Kozani, Kompania përkërkim dhe zhvillimit në Kilkis dhe Dhoma e 
Tregtisë dhe Industrisë në Pella. 
 
Qëllimi i projektit është zhvillimi dhe mbështetja e ekonomisë lokale, promovimi i punësimit, 
lëvizshmëriae fuqisë punëtore dhe përfshirja shoqërore dhe ndërkufitare, nëpërmjet krijimit të 
mundësive për punësim për ata persona që janë diplomuar, me shfrytëzimin e përparësive të 
krahasueshme që i ofron rajoni ndërkufitar dhe me përdorimin e veglave dhe praktikave inovative. 

Projekti është në kuadër të Aksit Prioritar nr. 1 Zhvillim dhe mbështetje e ekonomisë lokale dhe 
do të realizohet në periudhën prej36 muajsh, nga data 02.04.2018 deri më datën 31.03.2021. 

Në vijim ju paraqesim një pjesë të aktiviteteve të realizuara të projekteve të FIKT  Manastir dhe 
rezultatet e arritura që e shënuan këtë periudhë. 

Dhënia në përdorim e pjesës së rindërtuar të ndërtesës me sipërfaqe prej 800 m² 
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Iniciativa ndërkufitare për shërbime të integruara shëndetësore dhe sociale që mundësojnë plakje 
të sigurt, parandalim të hershëm dhe jetë të pavarur për të gjithë (Cross4all) është një projekt në 
të cilin Fakulteti i Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit përsëri merr pjesë si partner 
nga Republika e Maqedonisë së Veriut, së bashku me Komunën e Ohrit dhe Institutin për 
Parandalim , trajtim dhe rehabilitim të sëmundjeve kardiovaskulare "Sveti Stefan" - Ohër. 
Partnerë nga Greqia janë Laboratori i Informatikës Mjekësore (Shkolla e Mjekësisë) pranë 
Universitetit Aristotel në Selanik, si një partner kryesor, Departamenti i Greqisë Veriore i 
Konfederatës Kombëtare Greke të Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Komuna e Neapolis- 
Sykeon. 

Qëllimi i projektit është zhvillimi dhe mbështetja e ekonomisë lokale, promovimi i punësimit, 
lëvizshmëria e fuqisë punëtore dhe përfshirjen sociale dhe kulturore ndërkufitare, nëpërmjet 
përmirësimit të mbrojtjes shëndetësore parandaluese dhe shërbimeve sociale për fëmijë dhe të 
rritur. 

Projekti është në kuadër të Aksit Prioritar nr. 1 Zhvillim dhe mbështetje e ekonomisë lokale dhe 
do të realizohet në periudhën prej 33 muajsh, respektivisht nga data 02.04.2018 deri më datën 
01.01.2021. 

Në vijim ju paraqesim një pjesë të aktivitete të realizuara të projektit nga FTIK  Manastir dhe 
rezultatet e arritur që e shënuan këtë periudhë: 

Takim pune në Manastir. 
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Aplikime për përvetësimin e të dhënave nga sensorët e matjes, të destinuara për matjen e 
parametrave jetësorë të pacientëve, nga distancë.
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WE CARE  
Health care for children 
with Cardio and  

 

Kujdesi shëndetësor i fëmijëve me vështirësi kardiologjike dhe respiratorë në rajonin ndërkufitar 
(Ne kujdesemi), një projekt në të cilin si partner merr pjesë Shkolla e lartë mjekësore nga 
Manastiri, së bashku me Asociacionin për Zhvillim të Qëndrueshëm SFERA MAKEDONIJA. 
Partnerë nga Greqia janë Organizata për mbrojtjen sociale, solidaritetin dhe Edukimin / 
O.S.P.S.E. nga Komuna e Volvi, si një partner kryesor, Organizata Pan-Greke e Grave, 

-  

Projekti ka për qëllim promovimin e shëndetit dhe mirëqenien e të gjithë fëmijëve në rajonin 
ndërkufitar, përmes implementimit të një programi depistimi (skrining) për fëmijët me fokus ndaj 
popullatave më të prekshme për parandalimin dhe detektimin e astmës dhe sëmundjeve 
kongjenitale të zemrës, nëpërmjet sigurimit të kujdesit shëndetësor primar dhe nëpërmjet 
këshillimit për sëmundjet e mësipërme, nëpërmjet trajnimit të prindërve dhe mësuesve dhe 
nëpërmjet implementimit të teknologjive inovative të informacionit - komunikimit. 

Projekti është në kuadër të Aksit Prioritar nr. 1 Zhvillim dhe mbështetje e ekonomisë lokale dhe 
do të realizohet në periudhën prej 30 muajsh, respektivisht nga data 09.05.2018 deri më datën 
08.12.2020. 

Në vijim ju paraqesim një pjesë të aktivitete të realizuara të projektit nga Shkolla e lartë e 
mjekësisë  Manastir dhe rezultatet e arritura që e shënuan këtë periudhë: 

Depistim (skrining) i fokusuar në popullatën pediatrike për identifikimin e fëmijëve me 
vështirësi të zemrës dhe respiratorë. 
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Regjistrim elektrokardiografik të fëmijëve në automjet të destinuar për realizimit të depistimit 
(skriningut). 
  

  

Implementim të trajnimeve të destinuara për prindërit, për menaxhimin e gjendjeve urgjente me 
prezantim praktik. 
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Intervenime psikologjike-sociale dhe shëndetësore për mirëqenien e fëmijëve nga popullata të 
prekshme (Bashkë për fëmijët) me ri-pjesëmarrje në vetinë e partnerit nga ana e Shkolla e lartë e 
mjekësisë, dhe partneri është Shoqata Qytetare Lifestart - Manastir. Nga pala greke, si partnerë 
janë Shoqata Qytetare ARSIS si partneri kryesor dhe Shoqata Qytetare UNESCO nga Serres. 

Qëllimi i Projektit është  sigurimi i mbrojtjes psikologjike sociale dhe edukim inovativ për fëmijët 
e popullatave më të prekshme në rajonin ndërkufitar. 

Projekti është në kuadër të Aksit Prioritar nr. 1 Zhvillim dhe mbështetje e ekonomisë lokale dhe 
do të realizohet në periudhën prej 34 muajsh, respektivisht nga data 23.05.2018 deri më datën 
22.03.2021. 

Në vijim ju paraqesim një pjesë të aktivitete të realizuara të projektit nga Shkolla e lartë e 
mjekësisë  Manastir dhe rezultatet e arritura që e shënuan këtë periudhë: 

  

  

Intervenime edukative për të drejtat e njeriut sipas metodologjisë së Kompas dhe Kompasito 
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Trajnim të trajnerëve për edukim për të drejtat e njeriut sipas metodologjisë së Kompas dhe 
Kompasito 
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 Rritja e mundësive për zhvillimin e turizmit përmes shfrytëzimit të resurseve (I - Tour) është një 
projekt në të cilin Fakulteti i Turizmit dhe Hotelerisë nga Ohri merr pjesë si partner nga 
Republika e Maqedonisë së Veriut, së bashku me Parkun Kombëtar Pelister dhe Qendrën për 
Zhvillim të rajonit planifikues të Pelagonisë - Manastir. Nga pala greke, partnerë janë Parku 
Kombëtar i Prespës dhe Fakulteti i Administrimit të Biznesit pranë Universitetit Maqedonia në 
Selanik. 
Qëllimi i Projektit është rritja e atraktivitetit (tërheqjes) dhe promovimin e turizmit në zonën 
ndërkufitare në drejtim të rritjes së punësimit në turizëm, nëpërmjet vlerësimit të produkteve të 
turizmit, nëpërmjet zhvillimit të produkteve konkurruese dhe produkteve të synuara turistike në 
rajonin ndërkufitar dhe nëpërmjet promovimit të produkteve të qëndrueshme turistike 
ndërkufitare, si edhe markën e tyre ndërkombëtare. 

Projekti është në kuadër të Aksit Prioritar nr. 1 Zhvillim dhe mbështetje e ekonomisë lokale dhe 
do të realizohet në periudhën prej 36 muajsh, respektivisht nga data 09.03.2018 deri më datën 
09.03.2021. 

Në vijim ju paraqesim një pjesë të aktivitete të realizuara të projektit nga Fakulteti i turizmit dhe 
hotelerisë - Ohër dhe rezultatet e arritura që e shënuan këtë periudhë: 

  

Testimi i Turit për zbulimin kulturor të rajonit të Pelagonisë 

Vizitë në Mariovo 
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Vizitë në Krushevë 
  

  
Vizitë në Zoviç 
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PAPESHE   
  
  
Ruajtja e popullatave autoktone të racave të deleve të pelagonisënë rajonin ndërkufitar 
(PAPESHE) me pjesëmarrjen e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare nga Manastiri, komuna Dolneni 
dhe Qendra për Zhvillim Rural JIE - Strugë, si partnerë nga pala maqedonase. Partnerë nga 
Greqia janë Shkolla e Mjekësisë Veterinare pranë Universitetit Aristotel në Selanik, si një partner 
kryesor, Organizata Bujqësore e Greqisë DEMETER - Instituti shkencor i shkencave të kafshëve 
dhe Dhoma Gjeo-Teknike e Greqisë si partnerë. 

Qëllimi i Projektit është ruajtja, mbrojtja dhe zhvillimi i popullatave ekzistuese të racave 
autoktone të deleve në rajonin e Pelagonisë, me prioritet ndaj përmirësimit të menaxhimit të 
shumimit të tyre, dhe me atë edhe karakteristikat e tyre prodhuese dhe reproduktive.  

Projekti është në kuadër të Aksit Prioritar nr. 2 Mbrojtja e mjedisit jetësor  transport dhe do të 
realizohet në periudhën prej 32 muajsh, respektivisht nga data 31.07.2018 deri më datën 
31.03.2021. 

Në vijim ju paraqesim një pjesë të aktiviteteve të realizuara të projektit nga Fakulteti i mjekësisë 
veterinare  Manastir dhe rezultatet e arritura që e shënuan këtë periudhë: 

 

Karakteristika të cilësisë së qumështit tek raca e deleve të pelagonisë. 
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Marrja e mostrave të gjakut në farmadestinuese dhe vlerësimi i hematologjisë dhe biokimisë. 
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Aleanca e Njohurive në sipërmarrjen Eko - Inovative për nxitje të konkurrencëssëMSP 
(MSekoMP) me pjesëmarrjen e Fakultetit i Ekonomisë ngaPrilepi dhe Agjencisë për avancimin e 
sipërmarrjesnë Republikëne Maqedonisë së Veriut, si partnerë maqedonas. Nga Greqia partnerë 
janë: Fakulteti i Ekonomisëpranë Universitetit Maqedonia në Selanik si një partner kryesor, së 
bashku me Federatën Industriale të Greqisë Veriore, Sipërmarrjen e të Rinjve dhe Dhomën e 
Tregtisë - Industrisë, në Janinë, si partnerë nga Bullgaria janë Asociacioni Bullgar i Industrisë
Unioni i Biznesmenëve në Bullgari dhe Universiteti i Trakisë, dhe partneri nga Qipro është Rrjeti 
Ekonomik i Qipros (CEL). 

Qëllimi i Projektit është krijimi një aleancë njohurish midis institucioneve të arsimit të lartë dhe 
bizneseve, me qëllim promovimin e sipërmarrjeseko-inovative në Ballkan, me implementim të 
përbashkët të një seriegjithëpërfshirëse të aktiviteteve kushtuar promovimit të inovacionit në 
fushën e menaxhimit, të sipërmarrjes eko-inovative dhe ekonomisë së qëndrueshme. 

Projekti është në kuadër të Aksit Prioritar nr. 1 Sipërmarrje dhe inovacione dhe do të realizohet 
në periudhën prej 39 muajsh, respektivisht nga data 01.12.2017 deri më datën 28.02.2021. 

Në vijim ju paraqesim një pjesë të aktiviteteve të realizuara të projektit nga Fakulteti i Ekonomisë 
 Prilep dhe rezultatet e arritura që e shënuan këtë periudhë: 

Laboratori për sipërmarrje eko - inovative 

Punëtoria e parë për sipërmarrje dhe menaxhimi eko  inovativ, me pjesëmarrësit në projekt 
nga Fakulteti i Ekonomisë  Prilep. 
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Nga Ide eko inovative deri në koncept biznesi

Punëtori hyrëse të mbajtur më datën 23.09.2020, Lapidarium, Muzeu i qytetit të Prilepit 

  

  

Punëtori Online, prezantim i koncepteve eko  biznes nga ana e pjesëmarrësve, para mentorëve 
të përzgjedhur nga UKLO dhe APSRMV 
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Stimulimi i njerëzve për procesin e riciklimit përmes implementimit të përfitimeve (Përfitime 
nëpërmejt kursimit) është një projekt në të cilin Fakulteti Teknologjik  Teknik në Veles merr 
pjesë si partner nga vendi ynë; Partnerë nga Greqia janë Komuna e Vari - Vula - Vuligmeni si një 
partner kryesor dhe Komuna Filadelfea - Chalkidona, partner nga Qipro është Komuna e 
Limassol, nga Bullgaria është Komuna e Sofjes, dhe partnerë nga Shqipëria janë Qendra për 
Zhvillimin e Arsimit dhe Rrjeteve Mjedisore dhe Bashkia e Tiranës. 

Projekti ka për qëllim stimulimin e njerëzve për procesin e reciklimit nëpërmjet implementimit të 
përfitimeve, përfitime nga mbrojtja e mjedisit jetësor. 

Projekti është në kuadër të Aksit Prioritar nr. 2 Mjedisi jetësor, u realizua në periudhën prej 36 
muajsh, respektivisht nga data 01.12.2017, dhe përfundoi në mënyrë të suksesshme më datën 
27.11.2020. 

Në vijim ju paraqesim një pjesë të aktiviteteve të realizuara të projektit nga Fakulteti Teknologjik 
 Teknik  Veles dhe rezultatet e arritura që e shënuan këtë periudhë: 

  

 Veles me rastin e Ditës 
botërore të ekologjisë 
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Studentët nga Fakulteti Teknologjik  Teknik Veles para materialit promovuesposter  
projektues. 
  

  
  

Elemente infrastrukturore projektuese për selektimin (përzgjedhjen) e plastikës, të vendosura 
- Veles 
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Përmirësimi i efikasitetit të mbrojtjes së sipërfaqeve ujore (WetMainAreas) është një projekt që si 
partner nga Republika e Maqedonisë së Veriut përfshihet Fakulteti i Turizmit dhe Hotelerisë - 
Ohër, nga Bullgaria janë Universiteti i Pylltarisë dhe Ekologjisë dhe Arkitekturës së Peizazhit  
Sofje, si partner kryesor, Fakulteti i Ekonomisë, pranë Universitetit Jugperëndimor "Neofit Rilski" 
- Blagoevgrad dhe Komuna Goce Dellçev si partnerë. Partnerë nga Greqia janë Muzeu i Historisë 
Natyrore - Gulandris nga Selaniku, Observatori Kombëtar në Athinë dhe Rajoni i Thesalisë në 
Larisa, ndërsa partneri nga Shqipëria është Agjencia Kombëtare e Mjedisit në Tiranë. 

Qëllimi i Projektit është mbrojtja, rruajtja dhe zhvillimi i sipërfaqeve ujore si pasuri e përbashkët 
në territorin e Ballkanit dhe Mesdheut. 

Projekti është në kuadër të Aksit Prioritar nr. 2 Mjedisi jetësor, u realizua në periudhën prej 36 
muajsh, respektivisht nga data 01.10.2018 dhe përfundoi në mënyrë të suksesshme më datën 
31.08.2020. 

Në vijim ju paraqesim një pjesë të aktiviteteve të realizuara të projektit nga Fakulteti për turizëm 
dhe hoteleri  Ohër, dhe rezultatet e arritura që e shënuan këtë periudhë: 

  

Takim pune në Manastir 
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Punëtori teknike / trajnim në Sofje
  

  
   

Prezantim të përfitimeve nga Projekti 

  


