
Rikualifikim Urban 2020-2021

Rajoni Qarku Bashkia Emertimi I Objektit Pershkrim i Nderhyrjes
 Vlera e 

Investimit  
 Statusi Drejtimi

Programi I 
Financimit

1 Shkoder Shkoder Riorganizimi urban i Tamares (faza e dyte) dhe rindertimi i rruges  ne Vermosh Ky projekt konsiston rruge +ure +mbrojtje lumore +shesh +fasada                      75,570,070  Perfunduar Urban-Mjedis PK IV-CEB

1 Shkoder Shkoder
Rikualifikimi I Waterfrontit te Liqenit te Shkodres, zona Shiroke - Zogaj (hapesira 
publike, plazh publik dhe aktivitete te shtuara) 

Ky projekt mundeson hapesira te reja dhe aktivitete rekreative prane 
Liqenit. Waterfronti I Liqenit te Shkodres do te sherbeje si nje hapesire 
kryesore publike e qytetit, duke terhequr banoret e zonave perreth dhe 
turistet. 

                   156,250,000 Zbatim Urban-Mjedis BERZH - IPA

1 Shkoder Shkoder
Nderhyrje turistike ne kodrat perreth Shirokes ( shtigje, pika panoramike, aktivitete 
rekreacionale)

Nen kete projekt jane propozuar shtigje te reja ne kodrat e Liqenit te 
Shkodres, ndertim pikash panoramike dhe aktivitete rekreative

                     91,500,000 Zbatim Urban-Mjedis BERZH - IPA

1 Shkoder Shkoder Lidhje multimodale ujore midis Zogaj-Shiroke-Shkoder-  Mal I Zi dhe Itali 
Krijimi I lidhjeve ujore midis Barit (Itali), Bar (Mal I Zi), dhe Shengjin (Al) 
dhe lidhje ujore ne Liqenin e Shkodres midis Malit te Zi (porti Virpazar) 
dhe Shkodres. 

                   450,000,000  Zbatim Urban-Mjedis IPA

1 Shkoder Shkoder Nderhyrje e integruar ne kalane e Rozafes

Restaurimi dhe ruajtja e parkut arkeologjik te Shkodres, Kalaja e 
Rozafes, muret rrethuese, kisha, garnizonet, depot, ndertesa 
administrative dhe objektet e sherbimit. Nderhyrjet arkitektonike dhe 
strukturore, instalimet, ndriçimi, pajisjet teknologjike, rivitalizimi i 
monumentit.

                   312,500,000  Programim Urban-Mjedis BERZH - IPA

1 Shkoder Shkoder Nderhyrje e integruar ne Zogaj

Qëllimi është kthimi i fshatit Zogaj pjesë edhe e programit të 100 
Fshatrave në një fshat shumë tërheqës, përmes përmirësimit të 
hapësirave publike, qendrës kryesore të fshatit, zonës së bregut të detit, 
infrastrukturës tjetër të lidhur publike dhe turistike, etj.

                   120,000,000  Programim Urban-Mjedis BERZH - IPA

1 Shkoder Shkoder Nderhyrje e integruar ne hyrje te Bunes, shiroke

Ndërhyrja konsiston në rikualifikimim e frontit ujor, përmirësimin e 
peizazhit dhe lidhjes midis qytetit dhe bregut të liqenit perëndimor të 
Shkodrës (pika e hyrjes në Shiroka nga Ura e Bunës), etj.                    240,000,000  Programim Urban-Mjedis BERZH - IPA

1 Shkoder Shkoder Rikonstruksioni I Sheshit te Shirokes 

Projekti konsiston ne  rehabilitimin e plote te sheshit dhe fasadave ku 
perfshihet ndricimi ,arredimi urban dhe gjelberimi. •20.000 m² sheshi
• 2000 m² fasada
• 1500 m² cati

                   309,007,954  Perfunduar Urban-Mjedis GoA 2018-2020

1 Shkoder Puke Ndertimi I Parkut te Aventurave Puke 
Ndertimin e ziplines nga mali I Pukes ne liqen, ndertimin e parkut per 
sportet e ngjitjes me litar, etj

                     69,817,510  Lidhur kontrata Urban-Mjedis IVR 2019-2021

1 Shkoder Malesi e Madhe
Nderhyrje e Integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe atraksionit 
turistik ne zonen e Alpeve Shqiptare. 

Ndërhyrja e integruar për përmirësimin e aksesit, shërbimeve dhe 
atraksionit turistik në zonën e Alpeve të Shqipërisë do të bazohet në tre 
komponentë:
1. Ndërhyrje për përmirësimin e aksesit 
2. Përmirësimin e atraksionit turistik natyror duke ndërhyrë në 
përmirësimin e zonave të caktuara urbane, përmirësimin e sigurisë dhe 
informacionit përgjatë rrugëve dhe shtigjeve, elemente interaktiv 
përgjatë itenerarit që gjenerojnë ekonomi lokale dhe shtojnë 
kohëzgjatjen e qëndrimit, infrastrukture e lehtë turistike si ura, pika 
vrojtimi, shkallë, parmaqe etj. Si edhe elemente të interpretimit duke 
ndërthurur atraksionin natyror me mitologjinë shqiptare
3. Përmirësim të shërbimeve bazë në destinacionet kryesore duke 
synuar të rrisim segmentin e tregut të targëtuar me qëllim shtimin e të 
ardhurave në destinacion.

                   274,327,692  lidhur kontrata Urban-Mjedis GoA 2020-2021

1 Kukes Kukes Rehabilitimi i lagjeve 4,5 dhe 6, qyteti Kukes

Rehabilitimi i këtyre lagjeve synon të sistemojë sheshet e pallateve dhe 
të krijojë disa ambiente rekreative për banorët që jetojnë dhe punojnë 
aty, si dhe të zgjidhë problematikën e parkimit nisur nga qarkullimi i 
përditshëm i automjeteve. Projekti i rehabilitimit duhet të realizojë dhe 
mundësojë studimin dhe analizimin e problemeve ekzistuese, si dhe 
dhënien e zgjidhjes më optimale. Në mënyrë që të rritet aksesueshmëria 
dhe siguria e levizjes si të banorëve ashtu edhe të automjeteve.

                   276,031,718  Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2021
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1 Lezhe Lezhe
Rikonstruksioni i fasadeve te objekteve pergjate lumit Drin ne qytetin e Lezhes 
Blloku Nr.1 si dhe ruga Lalmiri , Naim Frasheri

Rruga “Naim Frasheri” shërben si aks kryesor dhe për disa rrugë si 
Qendër Lalm, dhe Gjelbërimi dhe gjatë gjithë gjatësisë së saj lidh 
sheshet e pallateve. Sheshet e pallateve ndodhen në gjendje natyrale, 
ku paketat e shtresave rrugore mungojnë. Objektivi i përgjithshëm i 
projektit është sistemimi i zonës së banimit, për rritjen e cilësisë së 
jetesës për banorët dhe të gjithë qytetin, lidhjen e kësaj zonë të re 
banimi me rrjetin ekzistues të qytetit.
Ndërkohë në objektivat specifike mund të përmendim:
– Ndërtimi i rrugës me shtresat e paracaktuara në projekt
– Realizimi i sistemit të ndricimit rrugor
– Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit
– Drenazhimi i ujrave të shiut.
– Realizimi i sinjalistikës sipas standarteve
– Gjelbërimi i rrugës

                   148,067,013  Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2021

2 Tirane Kavaje
Nderhyrje e integruar per permiresimin e konektivitetit dhe rikualifiim urban ne 
Bashkine e Kavajes

Ndërhyrja parashikon rikonstruksionin e unazës Kavajë, rrugës Skuraj 
dhe bllokun e rrugëve brenda varrezave. Sipas detyrës së projektimit 
për unazën Kavajë është parashikuar të kryhet skarifikimi i asfaltit 
ekzistues në pjesën ku është i amortizuar, prishjen e strukturave të 
betonit (kuneta bordura) ekzistuese, shtrim i asfaltit të ri, furnizim 
vendosje e bordurave dhe kunetave të betonit në të gjithë gjatësinë e 
unazës. Gjithashtu është parashikuar dhe ndërtimi i trotuareve të reja 
në të dy kahet e rrugës, mbjellja e pemëve të llojit Bli çdo 6 m. Do të 
kryhet vijëzim i asfaltit dhe do të vendosen kurrize artificiale si pjesë e 
sinjalisitikës horizontale.

                   114,194,040 Proces kolaudimi Urban-Mjedis GoA 2018-2020

2 Diber Diber Sistemim i Perrojit te llixhave, Segmenti Ura e Pazarit dhe rikualifikimi urban i zones

Për zhvillimin e këtij projekti janë parashikuar 3 ndërhyrje:

1-Sistemimi i përroit te llixhave

Ndërhyrja ka të bëjë me sistemimin e përroit te llixhave, duke ndërtuar 
një sistemim me mure gabioni përgjatë gjithë gjatësisë. Sistemimi i 
kanalit është krijuar në dy zona në lartësi të ndryshme bazuar dhe në 
studimet hidrologjike për prurjet. Zona e parë me lartësi 3m përbëhet 
nga nje mur gabioni të vazhduar dhe që  konturon një kanal me gjerësi 
8m. Zona e dytë është me lartësi 2 m dhe është llogaritur që për pjesën 
më të madhe të vitit të jetë e shkelshme nga njerëzit pra të ketë dhe 
rolin e një zone rekreative, pasi është menduar të jetë e gjelbëruar.
2- Ndërtimi i shëtitores përgjatë përroit

                   150,281,750 Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2021

2 Diber Mat Rehabilitimi i sheshit Ahmet Zogu dhe parkut Geraldine ne Qytetin e Burrelit

Parku “Geraldinë” konsiderohet një nga lulishtet më të vjetra në 
Ballkan. Një dhuratë nga Nëna Mbretëreshë, pasi ishte dhe vendlindja e 
mbretit Ahmet Zogu. 81 vjet më pas, parku që nderon emrin e 
mbretëreshës gjendet i vendosur në pjesën veriore të qytetit dhe është 
ende një ndër parqet me bimësinë më të rrallë, jo vetëm në vendin tonë 
por edhe në Ballkan.  Sipërfaqja është rreth 30000 m2, ku përfshihen 
një Xhami dhe Pallati i Kulturës së Burrelit. Aktualisht parku “Geraldinë” 
ka kalime të brendshme të dëmtuara, të cilat kanë nevojë për 
rehabilitim, si dhe zona që duhen të sistemohen.

Ndërkohë pjesë e projektit është dhe rikonceptimi i sheshit “Ahmet 
Zogu” përpara bashkisë së qytetit, rreth 4900 m2. Ndërhyrja synon të 
krijojë një hapësirë multifunksionale e të përshtatshme për aktivitete të 

                     81,956,666 Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2021
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2 Tirane Kavaje Rikualifikim urban i zones turistike Golem, Kavaje 

Shumica e segmenteve rrugorë duhet të trajtohen si rrugë urbane, me 
të gjitha kategoritë e punimeve. 
Ndërhyrjet e propozuara në projekt të jenë:
- Ndërtimi i shtresave rrugore;  
- Sistemimi i shesheve dhe mobilimi urban;
- Ndërtimi i trotuareve;
- Ndërtimi i shëtitores;
- Ndërtimi i parkimeve;
- Kanalet e ujërave të larta; 
- Zgjidhja e drenazhit të rrugës
- Ndërtimi i mureve mbajtëse dhe pritëse.
- Ndërtimi i tombinove dhe veprave të artit në rrugë;
- Sinjalistikën vertikale dhe horizontale;
- Masat mbrojtëse inxhinjerike;
- Punimet elektrike, ndricimi dhe fibrat optike;

                   667,323,740 Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2021

3 Elbasan Belsh Ndertimi I Pedonales dhe Korsise se Bicikletave te Liqeni Belshit,  Faza III

Projekti konsiston ne rikonstruksionin e  Segmentit Rrethrrotullim 
Imesht- Ngurrez, Fier i Ri  - Kashtbardh, Qerret - Kadiaj -Saver me gjatesi 
11.1 km dhe gjeresi 5 m ku perfshihen ndertimi i  veprave te artit si Ura, 
tombino, KUB dhe sinjalistike horizontale dhe vertikale .

121,804,201                  Perfunduar Urban-Mjedis GoA 2018-2020

3 Elbasan Belsh Ngritja e qendres se agroturizmit ne zonen e Dumrese (Zhvillimi i turizmit në liqenin Marinëz, në zonën turistike Seferan dhe rehabilitimi i shtigjeve turistike që lidhin liqenet e Rrahmanit-Marinzë (Dumreja))

Në këtë nënobjekt ka një sërë projektesh, të cilat do të zhvillohen, duke 
filluar me:
Parkim 1, Në ndërhyrjet e Liqenit të MarinzësMoli, Ndërhyrje në Liqenin 
e MarinzësParkim në zonën e depove të përpunimit të duhanit/ Zonë 
pushimi për kampera ndërhyrje në liqenin e Marinzës/ Zonë kampingu 
për tendat ndërhyrje në liqenin e Marinzës/Zona e piknikut, ndërhyrje 
në liqenin e Marinzës/ Ura, ndërhyrje në liqenin e Marinzës/ Shtigjet 
Turistike nga Liqeni Rrahmanit – Liqeni Merhojes me L=8KM/ Vendosja e 
Shtepizave & Restorantit, Ndërhyrje në Liqenin e Marinzës/ Ndërtim, 
Asfaltim i rrugës për te Depot – Seferan

157,919,761                  Zbatim Urban-Mjedis IVR 2019-2021

3 Elbasan Elbasan  Rikualifikimi I Lulishtes ne Qender te qytetit te Elbasanit 
Projekti konsiston ne rehabilitimin e lulishtes qendrore te qytetit te 
Elbasanit dhe kthimin e saj ne nje lulishte me cilesi mjedisore, publike e 
me mjaft rendesi ne pamjen e qytetit.

22,010,756                    Zbatim Urban-Mjedis IVR 2019-2021

3 Korce Kolonje
Rikualifikim Blloku Urban qe kufizohet nga rruget F. Noli, M.Pepi, A.Bektashi si dhe 
rivitalizimi i Parkut Rinia, Erseke

Punime shtresash rrugore, ndertim trotuaresh, ndertim infrastruktura 
inxhinjerike nentokesore, ndricim. Gjithashtu parashikohet rehabilitimi i 
fasadave, ndertimcatish per kater godina, ndertim parkime is dhe 
rivitalizimin e parkut "Rinia"

44,128,458                    Perfunduar Urban-Mjedis IVR 2019-2021

3 Korce Pogradec Rehabilitimi total I vijes liqenore ne Pogradec; Hyrja e qytetit - Tushemisht, Lin

Koncepti I pergatitur nga FSHZH perfshin rehabilitimin e vijes liqenore 
nga hyrja e qytetit te Pogradecit deri ne Tushemisht. Ne kete koncept 
perfshihet rehabilitmi I hapesirave publike ekzistuese, rikonstruksion 
objektesh, ndertim moli, aktivitete sportive dhe rekreative, permiresim i 
zonave te plazhit, ndertim pedonaleje etj

3,000,000,000              Programim Urban-Mjedis KFW

3 Korce Pustec
Rehabilitimi I vijes liqenore dhe zones urbane ne fshatin Zaroshke dhe rruga e 
aksesit

Ndertim sistemi ujesjelles - kanalizime, rikonstruksion I rruges kryesore, 
nderhyrje ne zonene  bregut te liqenit, restaurim I kishave etj

1,035,000,000              Programim Urban-Mjedis KFW

3 Berat Berat
Ndertimi I rruges se re pergjate lumit te Osumit dhe nderhyrje permiresuese ne 
bypassin e rruges Antipatrea  dhe rehabilitimi i rruges lidhese ndermjet rruges 
Shetitorja Osumi dhe rruges Antipatrea

Projekti parashikon ndertim shtresash rrugore,  riparim te trotuareve, 
KUB, KUZ e sinjalistike. 

110,555,850                  Zbatim Urban-Mjedis IVR 2019-2021

3 Berat Berat Rikualifikim Urban i Unazes se re, Berat

Qëllimi i ndërhyrjes në zbatim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit është 
vazhdimi i unazës së Beratit. Gjithashtu do të ndërtohet një rrugë e re 
nga kryqëzimi me rrugën “Santa Lucia” deri te bashkimi me rrugën 
“Antipatrea” në dalje të Uznovës. Lidhja e rrugës së re (Unaza e re) me 

408,044,036                  Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2021

3 Berat Berat Rehabilitim urban i sheshit Iliaz Vrioni

REZULTATET E PRITSHME
01. 8,500 m2 hapësire publike urbane të rehabilituar.
02.Rrjet i integruar i levizjes këmbësore në qendër të qytetit, në 
koherencë me sistemin e ri të parkimeve të parashikuar përgjatë lumit.
03.Mundësi për zhvillimin e bizneseve të vogla

             226,644,000.00 Programim Urban-Mjedis PZHIUT-BB
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3 Berat Berat Restaurimi i peizazhit historik urban të Mangalemit

Rezultatet e pritshme:
01.Ruajtje e vlerave arkitektonike dhe urbane të lagjes së Mangalemit.
02.Mundësi të reja për zhvillimin e bizneseve të vogla (bed and 
breakfast, dyqane, etj.) në zonënhistorike.
03.5,240 m2hapësirë publike të rehabilituar (4,650 m2 rrugica të 
rehabilituara).
04.1,5 km kalime këmbësore të rehabilituara.
05.14,000 m2 mure rrethuese të rehabilituara.

             360,468,000.00 Programim Urban-Mjedis PZHIUT-BB

3 Berat Berat Rigjenerim i zonës përreth Muzeut  Etnografik dhe rruges Mihal Komnemo

REZULTATET E PRITSHME:
01. Ruajtje e vlerave arkitektonike dhe urbane të strukturës së 
përgjithshme urbane.
02. Rreth 6,455 m2 hapësirë publike urbane të rehabilituar.
03.1,150 rrugë me përmirësim të ndriçimit urban.
04.1,150 m kalime këmbësore të rehabilituara.
05.Rrreth 8,850 m2 mure rrethuese/fasada të rehabilituara. 

             312,834,000.00 Programim Urban-Mjedis PZHIUT-BB

3 Berat Berat 
Përmirësim pamor i siluetës urbane përgjatë rrugës Antipatrea në Qendër të 
Qytetit

REZULTATET E PRITSHME:
01. Mjedis urban të integruar dhe miqësor për këmbësorët ndërmjët 
qytetit Modern dhe zonës Historike. 
02. Përmirësim i sigurisë së këmbësorëve.
03. Përmirësim i lëvizjes së turistëve. 
04. 14,350  m2  hapësirë  publike  të  rehabilituar  të  ndarë  në:  8,120  
m2  hapësirë  për  këmbësorë  dhe  7,520  m2karrexhatë. 
 9,620 m2 fasadë të rehabilituar. 

             373,422,000.00 Programim Urban-Mjedis PZHIUT-BB

3 Berat Berat 
Restaurimi dhe ripërdorimi me përshtatje i ish Selamllëkut të Vrionasve dhe zonës 
rrotull.

REZULTATET E PRITSHME:
01. Ruajtje e vlerave urbane dhe arkitektonike të dy monumenteve të 
Kategorisë I.
02.Rreth 4,595 m2 hapesire urbane e rehabilituar.  

             157,386,000.00 Programim Urban-Mjedis PZHIUT-BB

3 Berat Berat Zhvillimi I Integruar Urban I Beratit (Paketa 1) Gorica

Krijimi i një parkimi makinash pranë Urës së Vjetër të Goricës    
REZULTATET E PRITSHME:
01. Hapesira e publike e parkimit do te kete nje shtrirje prej 2,400 m2, 
ne krah te Ures se Vjeter                                                        Sinjalistika 
turistike dhe tabelat informuese, Gorice                               REZULTATET E 
PRITSHME:
01. Përmirësim i përjetimit të turistëve dhe i sigurisë së vizitës në Berat.
02. Rreth  8,500  m  rrugica  turistike  të  identifikuara  të  pajisura  me  
sinjalistikë  drejtuese  (rreth  170  sinjalistikë  rrugicash dhe 120 
sinjalistikë horizontale rrugicash).
03. Rreth 2,000 shteg turistik në pyll.
04. 5 zona turistike të pajisura me harta orientuese dhe harta të 
detajuara orientuese dhe 35 site turistike të pajisura me sinjalistikë 
informuese.                                                                         REHABILITIMI I 
SHTEGUT PËR NË KALANË E GORICËS DHE SIGURIMI SHTESË I 
MUNDËSIVE TURISTIKE PËRRETH MONUMENTIT.                 Restaurimi i 
peizazhit historik urban të lagjes Goricë                             REZULTATET E 
PRITSHME
01.Ruajtje e vlerave arkitektonike dhe urbane të strukturës së 
përgjithshme urbane.
02. Mundësi të reja për zhvillimin e bizneseve të vogla (bed and 
breakfast, dyqane, etj.) në zonën historike.
03. 16, 525m2hapësirë publike të rehabilituar (9,525m2 rrugica në 
zonën historike, anëlumi dhe sheshi i Martirëve të Luftës)dhe 7,0   00 
m2 sistemim gjelbërim përgjatë bregut të lumit.
04.0.7km r  rugë urbane e rehabilituar.
05.1,076 m2trotuare për këmbësorë të rehabilituara.
06.8,0 00 m2 fasada dhe mure rrethuese të rehabilituara.                   

             407,148,638.44 Zbatim Urban-Mjedis PZHIUT-BB

3 Berat Ura Vajgurore Rehabilitim urban pergjate zones se mbrojtur Osum dhe rijetwzimi i fasadave 

Ky projekt konsiston në rijetëzimin e fasadave të 28 objekteve dhe në 
total shkon në mbi 14000 m2.
Rijetëzimi i këtyre fasadave të qytetit përgjatë pedonales do të 
realizohet me një koncept arkitektonik

84,850,520                    Zbatim Urban-Mjedis IVR 2019-2021



Rajoni Qarku Bashkia Emertimi I Objektit Pershkrim i Nderhyrjes
 Vlera e 

Investimit  
 Statusi Drejtimi

Programi I 
Financimit

3 Korce Pogradec Rehabilitim i rrugeve, shesheve e fasadave Blloku tek lagjia nr 2, Pogradec 

Projekti është i ndarë në seksione që vijojnë:

Sistemim i rrugës “Rinia” dhe rrugës “Reshit Collaku”
Është parashikuar që rruga “Rinia” dhe rruga “Reshit Collaku”, nga 
kryqëzimi tek Kisha deri te kryqëzimi në afërsi të Postës të asfaltohet 
pasi, si dy akse kryesore të përballimit të fluksit të lëvizjes së makinave 
në qytet gjendja e tyre është e amortizuar dhe shfaq probleme 
qarkullimi. Gjithashtu në këto dy rrugë do të ndërhyhet dhe në trotuarë 
në të dy krahët, në kanalizimin e ujërave të shiut si dhe në vendosjen e 
ndriçimit më të mirë.Sistemimi i trotuarit të rrugës “Gani Butka”
Ne këtë pjesë do të trajtohet trotuari, i cili ka probleme si dhe do të 
sistemohen shkallët dhe sheshet para njësive të biznesit.

Sistemimi i bllokut nr.2
Projekti synon të përmirësojë infrastrukturën e bllokut nr. 2. Ndërhyrja 
do të kryhet në rrugë, trotuare, sheshe, parkime dhe në rikonstruksionin 

146,787,359                  Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2021

3 Berat Polican
Krijimi i qendrave te fshatrave me siperfaqe qendrimi , pushimi, parkimi dhe 
lulishte, fshati Fushe - Peshtan

Projekti parashikon rehabilitim te shesheve , trotuareve, mobilim urban, 
ndertim parkimi,  ndriçim, gjelberim dhe sinjalistike.

31,457,022                    Perfunduar Urban-Mjedis IVR 2019-2021

3 Berat Polican
SISTEMIM DHE RIJETËZIM I QENDRËS BOGOVË DHE RRUGA LIDHËSE
PËR TEK UJËVARA SKRAPAR”

Nderhyrja
Objekti i shtrati i përroit i cili do të rehabilitohet duke ndjekur hapat e 
mëposhtëm.
1- Pastrimi nga aluvionet I shtratit të përroit duke krijuar nje sipërfaqe 
të lëmuar dhe
lineare në mënyrë të tillë që përcjellja të jetë maximale dhe pa pengesa.
2- Largimi I tyre në një destinacion që e cakton Bashkia
3- Sistemimi I skarpatave (ndërhyrja për përforcimin e skarpatave) dhe 
krijimi I shtratit të
ndërtimit të mureve mbajtës përgjate dy anëve të segmentit që do të 
reabilitohet me
gabiona me permasa (1x1x1)m.
4- Sistemimi I ambientit per shëtitoren. Në krahun e majtë të rrjedhës 
së lumit të
realizohet një shëtitore e realizuar në një kuotë të tille që prurjet max të 
ujrave të mos
përmbytin lokalet që ndodhen në pjesën anësore të shtratit të këtij 
përroi gjë e cila
aktualisht kur ka rreshje përmbyten.
5- Realizimi I infrastrukturës për PAK
6- Ndricimi
7- Sinjalistika horizontale dhe vertikale
8- Realizimi I ambienteve shlodhës si dhe vendosja e disa sporteleve për 
reklamimin e
produkteve vendase

57,774,320                    Zbatim Urban-Mjedis IVR 2019-2021

3 Berat Skrapar Rikualifikim I qendrës Corovode (Faza II)

Elementët e ndërhyrjes në fazën e dytë janë:
Rivitalizimi i hapësirës së parkut ekzistues dhe krijimi i një sheshi të ri në 
ndërthurje me të
Rikonstruksioni i fasadave të Pallatit të Kulturës
Trajtimi i hapësirës përreth Pallatit të Kulturës
Në vijim të konfigurimit të ri të akseve rrugore dhe trajtimit të Sheshit 
“Riza Cerova”, hapësira e parkut ekzistues dhe ish markatës, që 
pozicionohen pas Pallatit të Kulturës kanë paraqitur nevojën për tu 
rikualifikuar, pasi funksiononin si dy hapësira të shkëputura nga njëra 
tjetra dhe  në një gjendje të degraduar për sa i përket aksesimit, shtrimit 
dhe detajeve të tjera të arredimit urban. Trajtimi ndërmjet dy 
hapësirave nuk duhet të perceptohet si një ndarje, por si një integrim 
dhe ndërthurje ndërmjet tyre, ndërmjet ekzistueses dhe konceptit të ri, 
me funksione të përbashkëta dhe në shërbim të njëra tjetrës, duke 
krijuar kështu një shesh të ri në hapësirën publike në të cilin përfshihet 
edhe parku ekzistues.

179,721,628                  Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2021

3 Berat Kucove Rikualifikim i Parkut Industrial Kuçove

Parku i propozuar në qytetin e kuçovës ndodhet në afërsi të qendrës së 
qytetit.Në pjesën perëndimore kufizohet me stadiumin e kucovës nga 
rruga "Stanisllav Zuber".Në pjesën jugore kufizohet me zonën 
industriale nga rruga "Naftëtari".Në pjesën lindore me rrugën e re dhe 
në atë veriore rruga "5 Qershori".Vetë sheshi më përpara ka qënë zonë 
industriale

152,845,673                  Zbatim Urban-Mjedis GoA 2018-2020



Rajoni Qarku Bashkia Emertimi I Objektit Pershkrim i Nderhyrjes
 Vlera e 

Investimit  
 Statusi Drejtimi

Programi I 
Financimit

4 Fier Fier Rivitalizimi i rruges Andon Pofka dhe hapesirave perreth saj, Bashkia Fier

Qëllimi kryesor është ripërtëritja urbane e zonës së marrë në studim 
dhe qendrueshmëria e
zhvillimit mjedisor, ekonomik dhe kulturor.
Objektiva të tjerë:

84,561,323                    Proces Kolaudimi Urban-Mjedis GoA 2018-2020

4 Fier Fier Rikualifikimi dhe sistemimi i lumit Gjanica , Loti II

Projekti është në vijimësi të projektit për rikonceptimin e qendrës së 
qytetit dhe të ndërtimit të Pallatit të Sportit të lojërave me dorë.
Punimet e fazës së parë për rehabilitimin e qendrës së Fierit dhe lumit 
Gjanica po shkojnë drejt përfundimit.

630,577,556                  Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2021

4 Fier Mallakaster
Rikualifikimi urban qendres se qytetit Ballsh dhe krijimi i hapesires rekreative ne 
zonen e liqenit te qytetit Ballsh

Ndërhyrja është ndarë për efekt studimi, si më poshtë vijon:
Pjesa e parë është pastrimi i rezervuarit artificial
Sipërfaqja e përgjithshme që zë liqeni artificial është 12 000 m2, 
sipërfaqe e cila duhet ti nënshtrohet pastrimit. Pastrimi i kësaj sipërfaqe 
do të ndikonte në rritjen e thellësisë së rezervuarit artificial, si dhe në 
zgjerimin e shtratit të tij.

Pjesa e dytë është ndërtim shëtitore rreth e qark ambientit të liqenit.
Kjo pjesë përfshin ndërtim shëtitore në zonën rreth e qark liqenit, si dhe 
ndërtim piste për biçikleta. Shëtitorja do të zërë një ambjent prej 3388 
m2 dhe do të shtrihet përreth perimetrit të pistës së biçikletave, ndërsa 
pista e biçikletave zë një sipërfaqe prej 956 m2, dhe do të shtrihet edhe 
kjo përreth perimetrit të rezervuarit artificial.

Pjesa e tretë është ndërtim i ambienteve shlodhëse dhe argëtuese.
Kjo pjesë është e ndarë në 6 zona si më poshtë vijojnë:

177,985,249                  Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2021

4 Fier Roskovec Ndertimi i parkut Agro turistik dhe rehabilitimi i rruges hyrese fshati Luar
Rikonstruksion rruge me gjatesi 2365 ml dhe ndertim fusha mini 
futbolli, shesh per panair, ndertim pedonaleje dhe vendosje stolash.

60,797,038                    Perfunduar Urban-Mjedis IVR 2019-2021

4 Vlore Vlore Ndertimi I shetitores se Vlores Segmenti Jugor Uji I Ftohte - Tunel 
Projekti parashikon vazhdimin e Shetitores se Vlores nga Fusha e Sportit 
deri te tuneli

                   462,207,966 Zbatim Urban-Mjedis GoA 2019--2021

4 Vlore Himare Rikualifikim urban ne fshatin Dhermi
Qendra historike ne Dhermi konsiston  ne ristaurimin e 230 SHTEPI, 
SUVA 22000M2, CATI 20000M2, KALLDREME 13500M2

                   500,612,812 Perfunduar Urban-Mjedis PK IV-CEB

4 Vlore Himare Rikualifikim urban ne fshatin Vuno
Rikualifikim urban rikonstruksion Vuno konsiston ne Cati te reja 
10800m2, Qeramosje catie 250m2, Suva 18000m2, Kalldreme 8000m2

                   427,835,982 Perfunduar Urban-Mjedis PK IV-CEB

4 Vlore Himare
Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit 
urban ne Zonen e Plazhit-Palase-Livadh

 Rehabilitim të zonës bregdetare ne Palasë dhe Livadhë, duke përfshire, 
por jo vetëm: shëtitore, zona rekreative – sportive, standartizim i 
plazheve publike, parkim publik, sigurim i nyjeve hidrosanitare etj
Po ashtu, për të përmbyllur zinxhirin e investimeve në vijën bregdetare, 
projekti parashikon dhe ndërtimin e tre moleve për të mundësuar 
ndërlidhjen mes plazheve në këtë vijë  bregdetare, konkretisht në 
Palase, Dryhmades dhe Livadhe.

                   597,563,015 Zbatim Urban-Mjedis GoA 2020-2022

4 Vlore Sarande Rikonstruksioni I Shetitores Naim Frasheri
Projekti parashikon nderhyrje te plote pergjate gjithe shetitores nga 
Hotel Butrinti deri te Porti

                   570,335,643 Zbatim Urban-Mjedis PZHIUT-BB

4 Vlore Sarande Nderhyrje te integruar ne Sarande
Projekti koniston ne rehabilitim te hapesirave publike, gjelberim, 
ndricim, infrastrukture, etj

               1,332,512,782 Programim Urban-Mjedis PZHIUT-BB

4 Gjirokaster Tepelene
Rikonstruksioni i rrugeve te brendshme te kalase Ali Pashe Tepelena, Sheshit Selam 
Musai & hapesirave Rreth kalase

Projekti parashikon ndertimin e e kater rrugeve te brendeshme, punime 
shtresash rrugore,  shtrese guri ne rruge dhe trotuare, KUB, 
KUZ,ndricim, sinjalistike dhe gjelberim. 

                   135,624,453 Zbatim Urban-Mjedis IVR 2019-2021

4 Gjirokaster Gjirokaster Rehabilitimi i rrugeve me kalldrem te Qafen e Pazarit

Projekti ka per qellim realizimin e nje rrjeti te ri te infrastruktures 
nentokesore, restaurimin e kalldremeve ekzistues, integrimin e 
hapesirave publike perreth zones se projektit me qellim kthimin ne nje 
zone pedonale, duke menaxhuar levizjen e kontrolluar te automjeteve 
te sherbimit publik dhe residencial

                   136,480,017 Perfunduar Urban-Mjedis PZHIUT-BB


