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Projekti: “Ndihma teknike për implementimin, menaxhimin dhe kontrollin e 
programit për bashkëpunim ndërkufitar INTEREG IPA ndërmjet Greqisë – 

Republikës së Maqedonisë së Veriut 2014-2020“ 

(CCI 2014TC16I5CB009) 

Partneri i projektit: Organi nacional, (Ministria e vetëqeverisjes lokale) 

 

Punë aktuale të Struktura operative e organit nacional në kuadër të Programit 
 

31 maj 2021 
 
Mbledhja e dytë e Komitetit të programit në periudhën e re të programit në vitin 2021-2027 
 

Komiteti i programit të INTERREG IPA Programit për bashkëpunim ndërkombëtar “Greqi – 
Republika e Maqedonisë  së Veriut 2021-2027“ e mbajti takimin e tij të dytë më datën 31 maj 
2021 nëpërmjet telekonferencës, me ftesë të Organit drejtues  të programeve evropiane për 
bashkëpunim territorial. 

Zotëria Zoran Dimitrovski, zëvendës ministri për vetëqeverisje lokale të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, në vetinë e kryetarit të Komitetit të Programit, së pari i përshëndeti pjesëmarrësit, i 
falënderoi përfaqësuesit e KE, si edhe përfaqësuesit e të dyja vendeve dhe i uroi një mbledhje të 
suksesshme të dytë Komitetit të Programit. 

Ai e shprehu gatishmërinë dhe dëshirën e vendit partner ta përfundojë periudhën aktuale të 
programit për vitin 2014-2020 me indikatorë të arritur dhe ta vazhdojë bashkëpunimin e 
suksesshëm në periudhën e re të programit. 

Pas diskutimit, Komiteti i programit unanimisht vendosi që IPA Programi i ri për bashkëpunim 
ndërkufitar për vitin 2021-2027 ta miratojë këtë: 

1. Miratim të politikave për qëllime (Policy Objectives - PO): 

• PO 2: Evropë më të gjelbër 
• PO 3: Evropë akoma më të lidhur 
• PO 4: Evropë akoma më sociale 
• ISO 1: Menaxhim më të mirë me bashkëpunimin 

2. Zgjedhja e qëllimeve tematike: 

• Fokus strategjik i zonës së Prespës 
• Tranzicion ndaj ekonomisë me më pak karbon 
• Ruajtje të vendbanimeve dhe biodiversitetit dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor natyror dhe 

mjeteve ndërkufitare 
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• Përmirësim – mbindërtim të shërbimeve shëndetësore dhe sociale 
3. Gjeografi e programit: përfshirje të Kozhani si pjesë të Zonës funksionale të Programit 

Janar - tetor 2021 
Menaxhim me procesin e verifikimeve 

Sipas kërkesave të rregulloreve të BE, neni 23 (4) nga Reg. 1299/2013 dhe neni 125 (4) nga Reg. 
1303/2013 në lidhje me programin për bashkëpunim dhe në bazë të rregullave të procedurës të 
përshkruara në sistemin për menaxhim dhe kontroll (MSC), procesin për emërim dhe kontroll të 
FLC të çdo kërkese të përdoruesit të IPA është miratuar në kohë dhe në mënyrë të rregullt nga 
Zyrtari për financa dhe kontroll. 

Tabela më poshtë i ilustron arritjet dhe rezultatet e lidhura me implementimin e proceseve të 
deritanishme të menaxhimit me verifikimet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Menaxhimi me verifikime në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

Kontroll për nivelin e parë - FLC e përditësuar më datën 12.10.2021 

Numri i përdorueseve të IPA Kontrollit të shpenzimeve të projektit 

1st CfPPs Kërkesa të dorëzuara 
Gjithsej e   
vlerësuar Gjithsej e njohur 

Vërtetuar në  
vitin 2021 

Gjithsej e 
vërtetuar 

89 78 445 221 43 221 

100% 87,6% 100% 49.7% 9,7% 49.7% 

Organi nacional me qëllim sigurimin e cilësisë së menaxhimit me verifikimet kryen mbikëqyrje 
sistematike mbi aktivitetet dhe rezultatet e kontrollorëve. Në kuadër të aktiviteteve për ndjekje 
dhe kontroll të performancave të FLC, Organi nacional, gjithashtu, siguron kontrollet në vend të 
zbatohen të paktën një herë në për çdo partner dhe për çdo projekt gjatë ciklit të jetës së projektit. 

Megjithatë, kontrollet e cilësisë zbatohen gjithmonë kur konsiderohet se është e nevojshme, me 
qëllim që të vërtetohet efektiviteti i sistemit të themeluar FLC në vend. 

 

Bashkëfinancimi kombëtar 

 

Sipas rregullave të procedurës të përshkruara më lart në Sistemin për menaxhim dhe kontroll 
(MCS) të Programit, për përdoruesit në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
bashkëfinancimi kombëtar (15%) sigurohet nëpërmjet buxhetit kombëtar të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut dhe administrohet nga ana e Ministrisë për vetëqeverisje lokale (Organi 
nacional i Programit). 

Në bazë të të gjitha kontrolleve administrative nga Struktura e emëruar Operative, të gjitha 67 
kërkesat për pagesë deri më sot ishin të vendosura në sistemin informativ në periudhën janar – 
tetor të vitit 2021 (deri më sot). Me miratimin e Menaxherit të Organi nacional, shërbimi i 
kontabilitetit (SOZR) ishte e autorizuar që të kryejë pagesë përkatëse në shumën prej 15% si 
bashkëfinancim shtetëror. Pagesa për bashkëfinancim kryhet sipas shpenzimeve të pranueshme të 
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dëshmuara / të konfirmuara të IPA partnerëve të projektit dhe pas miratimit të Organi drejtues të 
Programit. 

Tabelat më poshtë i ilustrojnë pagesat për periudhat vjetore deri më sot: 

Bashkëfinancimi kombëtar – Certifikata të miratuara 

(Kontribut kombëtar prej 15%) e përditësuar më: 12.10.2021 

Shfrytëzues të projekteve IPA - 1st CfPPs 
Kërkesa për bashkëfinancim Pagesa vjetore 

Gjithsej e 
Vlerësuar 

Dorëzuar Përpunuar   2019 2020 2021 

445 191 179 43 69 67 

100% 42.9% 40.2% 9.7% 15.5% 15.1% 

Bashkëfinancimi kombëtar - IPA përdorues 

(Kontribut kombëtar prej 15%) e përditësuar më: 12.10.2021 

Kërkesa për përdorues të IPA - 1st CfPPs Pagesave vjetore nga një përdorues i IPA 

Gjithsej e 
Vlerësuar Dorëzuar Përpunuar 2019 2020 

 
  2021 

89 73 67 21 42 53 

100% 82.0% 75.3% 23.6% 47.2% 59.6% 

 

 

 
Punë aktuale të  Strukturës operative të organit nacional në kuadër të Projektit 

për ndihmë teknike për zbatimin e Programit 
 

Shënimi i botimit të 10-të në Ditën e bashkëpunimit evropian 

QËLLIMI: Ndërgjegjësim për bashkëpunim 
territorial ndërmjet qytetarëve dhe tërheqjen 
e interesit të mediumeve.                                                                                                                                                

AKSION: Aksion i bashkuar i trupave për 
menaxhim me Programin (МА / ЈS me 
mbështetje të NА / ОS) 

Që ta shënojnë ditën, Struktura operative e organit nacional pranë Ministrisë për vetëqeverisje 
lokale dhe z Nëpunësi i antenës të JS me seli në Manastir iniciuan aksion me idenë që sipas 
përmbajtjes së saj ishte inovative, emocionuese dhe argëtuese, sepse ishte e kombinuar nga disa 
lloje aktivitetesh të bashkuara në një, dhe të përshtatura në mënyrën që përshtatet më së miri ndaj 
nevojave dhe qëllimeve të Programit tonë. 
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Koncept i orientuar në mënyrë të detajuar me përshkrimin e të gjitha 
aktiviteteve dhe aktorëve që duhet të përfshihen dhe punët që duhet 
të bëhen në afatin e caktuar kohor i përcaktoi qëllimet që duhet të 
kryhen në mënyrë të qartë. Dokumenti që pari ishte miratuar nga 
menaxheri i Organi nacional dhe ishte i miratuar nga Organi drejtues 
edhe nga Sekretariati i përbashkët i Programit, duke krijuar kushte 
për automatizimin e detyrave rutinë që duhet të zbatohen në mënyrë 
të njëpasnjëshme.                                                  

Detyra e projektit ishte e përpunuar në mënyrë që mundësonte që 
të implementohet nën-aktiviteti i parë, domethënë përpunimi i 
videos së përshtatshme të Programit. Sipas kushteve të kontratës 
për shërbim, filmimi i skenave zhvillohet në Selanik dhe në vendet e përdoruesve përfundimtare 
të IPA projekteve paraprakisht të përzgjedhura në vend. 

Për mbështetje të aktiviteteve tona në vend, zyrtari për komunikim i JS, Eleftheria Votsari, 
intervenoi me paketë sendesh – materiale promovuese që ishin përdorur gjatë kohës së filmimit të 
skenave në Videon për Programin, si edhe për dorëzimin e shumicës së lëndëve tek pjesëmarrësit 
në vetë ditën e eventit. 

Videoja e programit me përkthim në gjuhën angleze është e disponueshme në faqen e internetit 
të Programit tonë në këtë link: http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/417_European-
Cooperation-Day-2021---Programme-video. 

Që ta shikoni videon e Programit me përkthim në  gjuhën MAK/ALB klikoni këtu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://newsletter-mls.mk/wp-content/uploads/2021/06/Concept-proposal-for-EC-Day-2021-campaign-in-RNM-NEW.pdf
https://newsletter-mls.mk/wp-content/uploads/2021/10/TOR-for-Programme-Video-in-the-frame-of-EC-Day-campaign-2021-13.07-1.pdf
http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/417_European-Cooperation-Day-2021---Programme-video
http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/417_European-Cooperation-Day-2021---Programme-video
https://www.youtube.com/watch?v=RImYIbsW7Gc
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Verifikimi FLC i 6-të i shpenzimeve të Projektit për ndihmë teknike 

Përgatitja dhe shpërndarje kohore e ekzekutimit (aktivitete të njëpasnjëshme) 

Të gjithë dokumentet kontabiliste dhe përcjellëse të 
nevojshme për ekzekutimin e verifikimit të gjashtë të 
shpenzimeve të projektit për ndihmë teknike në vitin 
2021 do të sigurohen në kohë dhe të jenë të 
disponueshme për kontrollorin e FLC deri në fund të 
muajit nëntor të vitit 2021. Verifikimi do t’i përfshijë të 
gjitha shpenzimet  në periudhën deri në datën 4 mars deri 
në fund të muajit nëntor, duke e përfshirë edhe pagesën 
e fundit të paraqitur  në certifikatën nga llogaria bankare 
të lëshuar në fund të muajit nëntor të vitit 2021. 

Sipas Udhëzuesit për ndihmë teknike të projektit, plani shumëvjeçar i buxhetit për vitin e ardhshëm 
do të përshtatet në mënyrë të përshtatshme në nevojat e Programit të inkorporuara në planin e 
aktiviteteve të Projektit për ndihmë teknike dhe do të projektohet në bazë vjetore, duke përfshirë 
për vitet 2022 dhe 2023, vitin përfundimtar sipas periudhës së programit.                                                                                                   

• Publicitet, informacione, promocion 

Të gjitha dokumentet elektronike dhe të printuara për pagesa për publikime, informacione dhe 
promocion, janë të siguruara për kontrollin e ardhshëm të 6-të FLC të shpenzimeve të projektit 
për ndihmë teknike, si për shembull: kontrata dhe dokumente nga procedura për dhënien e 
(thirrjeve, tenderave, vlerësimit, njoftimeve për vendim etj.); vërtetim për pranimin e produkteve 
dhe shërbimeve; faturave dhe fletë-dërgesave në të cilat janë të përcaktuara Projekti i Programi; 
dokumente për pagesë etj. 

 

Për më shumë informacione për programin tonë:  
 

 

Ju lutemi, vizitoni faqen tonë të internetit në: www.ipa-cbc=[rpgramme.eu 

 
 

bashkohuni me ne në mediat sociale:  

https://europa.eu/youreurope/index.htm
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