
12. janar 2021 

E thoni mendimin tuaj për Programin e ri 

për vitin 2021 - 2027! 

Organi drejtues i Programeve territoriale 

evropiane për bashkëpunim nën moton “Thoni 

mendimin tuaj për Programin e ri për vitin 2021 

- 2027“ filloi hulumtim nëpërmjet Internetit me 

të cilin kërkoi mendim për përmbajtjen dhe 

zbatimin e Programit të ardhshëm INTERREG 

IPA CBC “Greqi – Republika e Maqedonisë së 

Veriut 2021-2027’’. 

Duke i marrë parasysh kufizimet kohore dhe operative të shkaktuara nga pandemia e COVID-19, Organi 

drejtues në bashkëpunim me organin i caktuar kombëtar në Republikën e Maqedonisë së Veriut i 

sinkronizoi aktivitetet me qëllim që të shkaktohet ndjenjë më e madhe e palëve relevante të interesuara 

dhe qytetarëve në debatin publik nga të dyja vendet – partnere. 

Pjesëmarrja ishte tërësisht elektronike, që veçanërisht kishte të bënte me zgjerimin e vëllimit dhe bazës 

për pjesëmarrje dhe tejkalim të kufizimeve sipas normës së pranisë në proceset tradicionale. Gjithashtu, 

për shkak të pandemisë më Covid-19, ajo është vegla themelore në kohën kur shmangen  mbledhje me 

qëllim që të mbrohet shëndeti publik. 

Forma elektronike e hulumtimit online ishte e hartuar nga tre (3) pyetësorë (fusha) të strukturuara sipas 

llojit të palës së prekur: A. Qytetarë,  B. Partnerë potencialë – përdorues, C. Organe programuese, që ishin 

të përcaktuar sipas llojit të organizatës së palës së interesuar. Pjesëmarrja elektronike ishte e 

disponueshme në gjuhët zyrtare të Programit dhe ishte e hapur për një muaj, domethënë, nga fillimi zyrtar 

më datën 12 janar deri në datën 12 shkurt të vitit 2021. 

Formulari ishte vendosur në faqen e internetit të Programit http://www.ipa-cbc-programme.eu/ 

article/376_Have-your-say-for-the-new-2021-2027-Programme!, link për të cilin kishte edhe në llogaritë 

e mediave sociale (LinkedIn, Twitter), si edhe në faqen e internetit të Ministrisë për vetëqeverisje lokale 

për një qasje sa më të lehtë të mundshme nga ana e të gjitha palëve relevante të përfshira  të Programit. 

Si mbështetje shtesë të thirrjes për aksion, NA dërgoi mesazh elektronik me “Ftesën për konsultim publik” 

të bashkëngjitur në 358 adresa elektronike të organeve publike, krijues të politikave dhe ekspertë. 

Dokumenti ishte i disponueshëm në gjuhën lokale sipas vendit të palës së prekur.  

Raport dhe informacione për versionin e parë të punës në kapitujt nga Programi në bazë të fazës së 

analizës së të dhënave dhe përmbyllja përfundimtare do të publikohen në numrin e ardhshëm të gazetës 

elektronike (numër 8), që është e parashikuar të jetë e publikuar deri në fund të qershorit të vitit 2021. 

Informacione themelore shtesë, mund të gjeni në Shqyrtimin e të ardhmes së Programeve të financuara 

nga BE, siç janë të përcaktuara nga Komisioni Evropian (Outline of the future of EU-funded Programmes 

as set by the European Commission). 

 

 

 


