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PROJEKTI 3

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Dajç, Blinisht, Kallmet, Ungrej, Balldre, Zejmen, Kolsh, Shënkoll, 
Lezhë, Shëngjin.

Studimi i nevojave për investime për ndërtimin e një thertoreje në 
Zonën Funksionale të Lezhës dhe ngritja e saj

400,000 Euro

Zhvillim ekonomik 

Therja e kafshëve në Zonën Funksionale Lezhë është e fragmentarizuar dhe në një masë 
të konsiderueshme kryhet në fermë për konsum individual, apo për tregun jo formal, ose 
kryhet në pika therjeje të cilat nuk zbatojnë kërkesat e higjenës dhe ato mjedisore, sipas 
legjislacionit në fuqi. Pikat e therjes kanë teknologji të vjetëruara dhe kapacitet të kufizuar 
therjesh. 
Zbatimi korrekt i kontrollit zyrtar nga institucionet publike përgjegjëse për këto pika 
therjeje, do të sillte kolapsin e këtij shërbimi në këtë zonë.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillimin ekonomik, si dhe në 
standardet e higjenës dhe ato mjedisore të zonës, nëpërmjet mbështetjes së një prej 
sektorëve prioritarë të saj, si përpunimi i produkteve ushqimore me origjinë shtazore. 
Objektivat specifikë janë: 
· Të mbështesë futjen e sistemeve të cilësisë dhe sigurisë ushqimore në procesin e 
therjes së kafshëve për ushqim. 
· Të përmirësojë trajtimin dhe menaxhimin e mbetjeve dhe nënprodukteve me origjinë 
shtazore.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

Nga ky projekt pritet të përfitojnë të gjitha njësitë vendore të Zonës funksionale (10 njësi); 
përfshirë ato të cilat tipikisht janë të specializuara në blegtori. Numri i popullsisë përfituese 
është ajo banuese në të gjithë territorin e Zonës: 102792 banorë (sipas Regjistrit Civil 
2011) ose 65633 (sipas Census 2011). Thertorja do të ngrihet në një njësi e cila siguron 
akses për transportin e kafshëve nga të gjitha njësitë vendore të zonës funksionale dhe do 
të përzgjidhet sipas kërkesës dhe suportit logjistik përreth saj.
Parashikimi i shpërndarjes së kapacitetit të thertores është sipas tabelës së mëposhtme, 
duke u bazuar në llogaritjet e volumeve të aktivitetit për Zonën Funksionale sipas therrjes 
së derrave, viçave dhe qengjave.
Kapaciteti planifikuar i thertores
Përshkrimi Kapaciteti në ditë Ditë punë në vit Kapaciteti në vit
Therje viçash 80 100 8,000
Therje derrash 240 90 21,600
Therje qingjash 300 80 24,000
 Ky buxhet nuk merr parasysh koston për funksionimin e thertores, përfshirë burimet njerëzore të nevojshme.
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit
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Projekti, i cili do të përfshijë studim dhe zbatim investimesh, planifikohet të zgjasë 2 vjet. 
Aktivitetet janë:
1. Studim i fizibilitetit të zonës:
· Studim / analizë e tregut - përfshin vlerësim të mundësive të tregut në terma të 
shpërndarjes së produktit, çmimeve, logjistikës / kanaleve të tregut, tregtimit / promovimit 
(koha e nevojshme: 1 muaj; kosto: 5 mijë Euro);
· Identifikimi i vendndodhjes dhe projektimi i investimeve fizike – përcaktimi i 
specifikimeve teknike të infrastrukturës (koha e nevojshme: 2 muaj; kosto: 20 mijë Euro);
· Studime plotësuese – përfshin mbështetjen ligjore për realizimin e investimeve (krijimi i 
strukturës menaxhuese) dhe analizën financiare të kostove dhe përfitimeve (koha e 
nevojshme: 1 muaj; kosto: 5 mijë Euro).
2. Punime dhe pajisja me teknologji mbështetëse e thertores:
· Ndërtimi / rehabilitimi i infrastrukturës fizike – në varësi të gjetjeve të studimit të 
fizibilitetit (koha e nevojshme: 16 muaj; kosto: 150 mijë Euro);
· Pajisja me teknologjinë e nevojshme, përfshirë impiantin e trajtimit të mbetjeve – në 
varësi të gjetjeve të studimit të fizibilitetit (koha e nevojshme: 12 muaj; kosto: 200 mijë 
Euro);
· Asistenca teknike për zbatimin e “HACCP” (koha e nevojshme: 6 muaj; kosto: 20 mijë 
Euro).

Projekti përfshin hartimin e një studimi fizibiliteti për Zonën Funksionale Lezhë lidhur me 
nevojën për investim në ngritjen e një thertoreje. Projekti duhet të nisë me një studim 
fizibiliteti, i cili mungon për këtë sektor dhe më pas do zhvillohet më tej nëpërmjet zbatimit 
të investimit dhe krijimit të strukturës institucionale, që do ta menaxhojë këtë thertore. 
Nëse studimi nuk hartohet paraprakisht, do hasen vështirësi në përcaktimin e 
vendndodhjes së duhur të thertores, për ta ofruar këtë shërbim për të gjithë territorin e 
Zonës Funksionale. 

Burimet e financimit mund të jenë të diversifikuara: fonde publike dhe private, nga buxheti 
Bashkisë së madhe, fondet IPARD të BE-së, etj.. 
Aktor i përshtatshëm për zbatimin e projektit mund të jetë Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, 
në bashkëpunim me Bashkinë e madhe. 

Projekti mendohet të kushtojë 400,000 Euro:
· Studim i fizibilitetit: 30 mijë Euro;
· Punime dhe pajisja me teknologji mbështetëse: 370 mijë Euro;


