
Bashkia: KORÇË 

Kryetar: SOTIRAQ FILO 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të rehabilitohen rugët lidhëse të fshatrave me qytetin për të lehtësuar lëvizjen  

2. Do të shtohen linjat e transportit urban, zgjatja e orarit të funksionimit dhe modernizimit 

të shërbimit të transportit urban në qytet dhe fshatrat përreth 

3. Do të furniziohet me ujë të pijshëm çdo fshat brenda, 300 ditëve të para të mandatit 

4. Në të gjithë fshatrat e Bashkisë, brënda 300 ditëve të para të mandatit, do të kryhet 

ndriçimi i rrugëve 

5. Do të kryhet rikonstruksion i të gjitha qendrave shëndetësore dhe ambulancave si dhe 

ndërtimi i qendrave të reja atje ku mungojnë 

6. Do të rimodelohen funksionalisht dhe estetikisht të gjitha hapësirat në blloqe banimi për 

çdo lagje në territorin e bashkisë 

7. Do të kryhen sheshe të rikonceptuara në funksion të komunitetit në çdo fshat të bashkisë 

së re 

8. Në bashkëpunim me Zyrën Rajonale të Regjistrimit të Pasurive të Palujtshme do të 

zgjidhen problemet e pronësisë  

9. Do të kryhet shtrirja e rrjetit të kanalizimeve në kufijtë e bashkisë së re 

10. Do të kryhet urbanizim i të gjitha zonave informale brenda, 300 ditëve të para të mandatit  

11. Në kuadër të projektit "Korça e Madhe" do të kryhet kthimi i fshatrave afër Korçës në 

lagje të integruara të qytetit 

12. Do të kryhet përshtatje e transportit urban për persona me aftësi të kufizuar 

13. Do të vendosen 4 korsi biçikletash në të gjitha rrugët kryesore, parqet dhe hapësirat 

publike 

14. Do rikonstruktohet dhe rivitalizohet shëtitorja ‘Fan S. Noli’, duke nisur nga Fabrika e 

Birrës deri tek hyrja e Pazarit  

15. Do të kryhet ndërtimi i teminalit të autobuzëve në hyrje të qytetit 

16. Do të vendoset një kënd lojrash të sigurt për të gjithë të vegjëlit në Lagjjen 14   

17. Në 4-vjeçarin e ardhshëm, në bashkëpunim me komunitetin, do të përfundojë 

termoizolimi dhe suvatimi i të gjithë blloqeve të banimit në qytet; Kjo zgjidhje përvec 

efektit estetik, sjell edhe një ulje të ndjeshme të konsumit të energjisë për ngrohjen e 

banesave 

18. Do të kryhet, brenda 300 ditëve të para të mandatrit, sistemimi i kanalizimeve dhe 

rikonstruksion i infrastruktutës rrugore në lagjet e qytetit  

19. Do të kryhet rikonceprim i zonës së ish TEC-it dhe zbatimi i projektit brenda mandatiti  

20. Do të vendosen 2 linja të reja të transportit urban, për t’iu shërbyer fshatrave të ish-

Komunës Bulgarec, si pjesë e projektit “Korça e madhe” 

21. Do të ndërtohen dy ura mbi lumin Dunavec për të lidhur këto fshatra me tokat bujqësore 



 

 

22. Do te sistemohen rrugët hyrëse në fshatin Floq, Mollaj Pulahe dhe Kamenicë 

23. Në bashkëpunim me Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të zgjidhet 

regjistrimi i tokave në njësinë administrative Mollaj 

24. Brenda 300 ditëve të para do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në 5 fshatra e njësisë 

administrative Mollaj 

25. Brenda 300 ditëve të para të mandatit do të vendoset ndriçimi publik në çdo rrugë të 

njësisë administrative Mollaj 

26. Brenda 4 viteve do të zgjidhet problemi i kanalizimeve të ujërave të zeza në fshatrat e 

njësisë administrative Mollaj 

27. Banorët e Ravonikut, do të kenë, brenda 300 ditëve të para të mandatit, ndriçim dhe rrjet 

kanalizimesh në të njëjtin standard me qytetin 

28. Banorët e njësisë administrative Ravonik do të kenë, brenda 300 ditëve të para, ndriçim 

publik rrugor  

29. Brenda 300 ditëve të para do të vendoset furnizimi me ujë të pijshëm në fshatrat e njësisë 

administrative Ravonik 

30. Do të restaurohet lulishtja përreth bustit Asdreni në Drenovë 

31. Banorët e Ravonikut, do të kenë, brenda 300 ditëve të para të mandatit, rrjet kanalizimesh 

në të njëjtin standard me qytetin 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Bashkia Korçë në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Tenisit do e kthejnë në traditë 

organizimin e Kampionatit Kombëtar të Tenisit U-16 

2. Brenda 300 ditëve të para të mandatit, kati i parë i ish pallatit të oficerave do të kthehet 

në një qendër rinore polifunksionale moderne, për të nxitur dhe promovuar aktivizmin 

dhe talentet e këtij brezi  

3. Kopshtet dhe shkollat në territorin e bashkisë do të rikonstruktohen dhe hapësirat e tyre të 

jashtme do të rimodelohen për tu kthyer në qëndra komunitare me kënde lojrash dhe 

terrene sportive, 24 orë në shërbim të komunitetit 

4. 15 terrene sportive të reja do të ndërtohen në katërvjecarin e ardhshëm si në qytet ashtu 

dhe në fshat 

5. Do të hapet një qendër rinore në territorin e bashkisë 

6. Do të kryhet përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të tjera të shërbimit në kopshte; 

Më shumë ambiente do të qëndrojnë hapur edhe mbasdite me kujdestarë të kualifikuar, 

për të argetuar të vegjelit dhe për tu kthyer në ndihmë për nënat e reja në territorin e 

bashkisë 

7. Stadiumi “Skënderbeu”, pjese e projektit “Sport Planet” do të pësojë një tjetër ndërhyrje e 

cila do të sjellë modernizimin dhe zgjerimin e kapacitetit të tij 

8. Do të rikonstruktohet Pallati i Sportit “Tamara Nikolla”  



9. Do të ndërtohet një qendër e re e librit dhe Galeria e re e Artit  

10. Do të ndertohet " Tuneli i Harruar",  Muzeu i Komunizmit brenda tunelit të ish Ministrisë 

së Punëve të Brendshme, tek parku Rinia 

11. Do të kryhet mbështetje me grante dhe lehtësi fiskale për 10 sipërmarrje të të rinjve çdo 

vit  

12. Do të ngrihet një qendër e përbashkët Bashki - Universitet për mundësime intershipi dhe 

praktikash profesionale për çdo student të Universitetit "Fan S. Noli" 

13. Do të ngrihet "Qyteza e Fëmijëve", qendra e madhe multifunksionale e argëtimit, 

edukimit dhe sportit për fëmijë 

14. Do të vendosen kënde lojrash për fëmijë në çdo lagje dhe në çdo fshat 

15. Do të kryhet dyfishim i kurseve të qendrës "Artistët e Vegjël" 

16. Do të kryhet pajisja e të gjitha shkollave me kamera të sigurisë 

17. Do të kryhet ngritja e kantinave shkollore brenda çdo shkolle për ushqimin e sigurt të çdo 

fëmije brenda 300 ditëve të para të mandatit  

18. Do të rikonstruktohen palestrat në të gjitha shkollat 

19. Do të kryhet ndërtimi i Qendrës Kulturore të Artit dhe Kulturës, tek ndërtesa e 

Prefekturës dhe Këshillit të Qarkut 

20. Do të kryhet ndërtimi i Parkut të Muzeut të Artit Mesjetar 

21. Do të kryhet rikonstruksioni dhe modernizimi i Teatrit Andon Z. Cajupi  (1,2 milion 

dollar); Ky investim synon të realizojë jo vetëm teatrin më modern në Shqipëri, por edhe 

ambjentin me prodhimtari artistike më cilësore në vend 

22. Do të kryhet restaurim i fasadave të ansamblit rreth Sheshit të Çezmës së Amzos dhe 

Sheshit Mitropolia dhe kthimi i tyre në atraksione turistike 

23. Do të rijetësohet sheshi i Xhamisë "Iljaz Bej Mirahori" duke sjellë një hapësirë të re 

publike në shërbim të qytetarëve dhe rivlerësim i xhamisë së qytetit. Projekti synon 

gjithashtu edhe ngritjen e Kullës së Sahatit, brenda hapësirave të këtij sheshi sipas 

gjurmëve historike dhe arkitekturës autentike të tij 

24. Do të rikonstruktohen shkollat e Vinçanit dhe Polenës dhe do kthehen në qendra 

komunitare me kënde lojrash dhe terrene sportive 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kryhet zhvillimi i infrastrukturës rrugore në të gjitha zonat me bukuri të ralla 

natyrore për të lehtësuar lëvizjen e turistëve, për të afruar blegtorinë dhe prodhimet bio të 

kësaj zone me tregun e qytetit 

2. Do të realizohet unaza turistike e bashkisë që kryen lidhjen me infrastrukturë rrugore të 

zonave turistike me afërsi gjeografike 

3. Do të ketë një linjë të dedikuar për transportin turistik për fshtrat turistike Dardhë, 

Voskopojë dhe Vithkuq 

4. Do të kryhet mbështetja me grant për ndërtimin e rrjetit të 50 bujtinave tradicionale në 

qytetin e Korçës dhe zonave turistike 



5. Do të kryhet ndërtimi i pistës së skive dhe kompleksit turistik dimëror në Dardhë dhe 

Voskopojë 

6. Do të zbatohet program i integruar zhvillimi për të ndërtuar profile të veçanta dhe 

atraktive, si: 1.Rruga e shijes (Boboshticë-Drardhë)- Rrjet restorantesh, bujtinash që promovojnë gatimet 

tradicionale të zonës, tregje me produkte bio të zonës, festivale ushimesh tradicionale; 2. Rruga e 

Qumështit (Bulgarec - Çiflig) - Rrjet fermash të prodhimit dhe përpunimit të nënprodukteve të qumështit 

dhe përpunimit të mishit dhe zhvillimi i modelit të turizmit të fermave; 3 . Rruga e frymëzimit (Mborje – 

Drenovë)-Rivitalizmi i aksit përgjatë Përroit të Bozdovecit dhe Përroit të Mborjes me gjelbërim, hapësira 

çlodhëse, shëtitore buzë lumit, ura lidhëse duke krijuar një park frymëzimi mes Mborjes dhe Drenovës. 

Investimet në këto zona, si pjesë e programit të zhvillimit, do të realizohen përmes investimeve publike, 

partneritetit publik-privat dhe skemave të incentivave me taksa të ulta, grante dhe kredi të buta 

7. Do të kryhet ngritja e sistemit të grumbullimit të mbetjeve urbane në vendgrumpullimin e 

Maliqit brenda 300 ditëve të para të mandatit 

8. Do të kryhet pastrimi i shtretërve të lumenjve në territorin e bashkisë, brenda 300 ditëve 

të para të mandatit  

9. Do të kryhet ngritja e rrjetit të Zyrave të Informacionit Turistik në qytet dhe fshatra 

turistikë 

10. Do të përdoret Karta Turistike “Korça 360º”: Paketa të integruara me çmime të 

reduktuara për atraksionet turistike dhe muzeumet 

11. Do të vendosen guida audio në të gjitha muzeumet e qytetit, brenda 300 ditëve të para të 

mandatit 

12. Do të kryhet rikonstruksioni i Shtëpisë Muze të Vangjush Mios 

13. Do të kryhet organizimi i festave dhe eventeve të reja që promovojnë traditat, kulinarinë, 

artizanatin në bashkinë e re, duke shfrytëzuar traditat dhe karakteristikat e fshatrave 

përreth Korçës 

14. Do të kryhet parku zbavitës i Dunave rrëshkitëse pranë Drenicës 

15. Do të kryhet rigjenerimi i të gjitha sipërfaqeve pyjore në bashkinë e re 

16. Do të kryhet ngritja e sistemit të grumbullimit të diferencuar të mbeturinave dhe riciklimi 

i tyre në territorin e bashkisë 

17. Brenda vitit të parë të mandatit do të kryhet dyfishim i Parkut Rinia, do të ndërhyet edhe 

në kodrat rreth tij në rehabilitimin dhe kullimin e bimësisë si dhe krijimin e shtigjeve për 

këmbësorët 

18. Do të kryhet rigjenerimi i kurorës së gjelbët të Moravës  

19. Do të zhvillohet: Rruga e të jetuarit me natyrën (Dishnicë- Barç) që përmban hapësira të 

gjelbra, parqe, shtigje turistike, rrugë pedalimi, itinerare hipizmi etj 

20. Do të rehabilitohet përroi që kalon në qëndër të fshatit Voskop dhe do të sistemohet e 

gjithë fasha e gjelbër përgjatë tij 

21. Do të rigjenerohet Parku Kombëtar “Bredhi i Drenovës” (Bozdoveci) duke e kthyer këtë 

kurorë të gjelbër në një atraksion të rëndësishëm turistik dhe në një hapësirë 

frymëmarrjeje për gjithë zonën. 

 

 

 



Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

1. Do të rehabilitohen 40 km kanale kryesorë dhe rreth 50 km kanale dytësorë bashkë me 

rreth 30 vepra arti ndërlidhese 

2. Do të kryhet kullimi dhe vaditja e të gjithë territorit bujqësor të Bashkisë së madhe  

3. Fusha e Korçës do të ketë të gjithë infrastrukturën e nevojshme për zhvillimin e bujqësisë 

e për të rritur cilësinë dhe efikasitetin e shfrytëzimit të ketyre tokave 

4. Do të jetë një strukturë e posaçme në Bashki që do të shoqërojë fermerët nga momenti i 

planifikimit të mbjelljeve dhe deri tek gjetja e tregut për produktet e tyre 

5. Do të kthehet në funksional kanali ujitës i Gjançit dhe Ventrokut 

6. Në lagjen 14 do të kryhen ndërhyrje në kanalizime dhe infrastrukturë rrugore, brenda 300 

diteve të para të mandatit 

7. Në të gjithë fshatrat e ish Komunës Mollaj do të reabilitohen kanalet e kullimit dhe ujërat 

e zeza me të njëjtin standart të qytetit. 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të ndërtohet një platformë interaktive online për të qenë më të shpejtë në zgjidhjen e 

problematikave dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët 

2. Brenda 300 ditëve të para të mandatit, çdo shërbim i bashkisë do të jetë online 

3. Do të përdoret aplikacioni "Përmirëso qytetin", ku do të kryhet identifikim i 

problematikës në territorin e bashkisë së re dhe dhënia e zgjidhjeve brenda javës 

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të vendoset një ambient i ri për të zhvilluar takimet shoqata e ish ushtarakëve 

2. Do të jepet Karta e Pensionistit e cila krijon  mundësinë e ofrimit të shërbimeve falas ose 

me çmim të reduktuar 

3. Bashkisa vë në dispozicion truall falas të pajisur me infrastrukturë për 65 familje  

4. 10 Qëndra të reja Komunitare për Moshën e tretë do të hapen në qytet dhe fshat brenda 

katërvjeçarit të ardhshëm 

5. Në bashkëpunim me Entin e Banesave do të ndahen rreth 70 apartamente, brenda vitit të 

parë të mandatit, për të pastrehët  

6. Do të ngrihet një qendër për shërbimet për të varfrit në ndihmë të nevojave të familjeve të 

varfra 

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime: 

1. Do të ngrihet Agjensia e Mbështetjes së Investimeve 



2. Do të kryhet nxitja dhe mbështetja e punësimit në të  gjithë zonën, në bujqësi, blegtori 

dhe agrobiznes 

3. Një klimë e favorshme biznesi do të krijohet për hapjen e aktiviteteve të reja në fushën e 

turizmit, inovacionit dhe teknologjisë, tarifë regjistrimi zero 

4. Bashkia do të qëndrojë pranë komunitetit rom duke nxitur përmirësimin e tyre 

profesional me anën e trajnimeve dhe punësimeve sezonale. Hapja e Landfillit të Maliqit, 

rritja e territorit të Bashkisë dhe shtimi i sipërfaqeve të gjelbra do të hapë shumë mundësi 

të reja punësimi në këto sektorë 

5. Do të kryhet kthimi i shëtitores "Fan S. Noli" dhe bulevardi "Gjergj Kastrioti" në zona të 

zhvilluara biznesi shërbimesh 

6. Do të kryhet kthimi i Pazarit të Korçës në polin ekonomik dhe turistik të qytetit përmes 

ngritjes së rrjetit të njësive të shërbimeve turistike 

7. Brenda 100 ditëve të para të mandatit do të hapet Inkubatori i Biznesit në ndihmë të 

bizneseve të reja si dhe vihet në funksionim Tregu i Ri modern tek ish-UMB për të gjitha 

bizneset ambulante 

8. Do të mbështetet biznesi i vogël  

9. Do të vendosen taksa dhe tarifa të diferencuara për bisneset e fshatit  

10. Do të kryhen investime publike të cilat do të hapin vende pune të përkohshme 


