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Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Komunat Bujan, Tropojë, Lekbibaj

Ndërtimi i shtigjeve turistike në zonën e Tropojës

3,700,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Analiza e zhvillimit ekonomik të zonës funksionale Tropojë ka evidentuar potencialin e 
madh turistik të zonës dhe se bukuritë dhe pasuritë natyrore e bëjnë Tropojën një 
destinacion të rëndësishëm të turizmit malor. Njëkohësisht ka nënvizuar se Lugina e 
Valbonës është një ndër atraksionet kryesore të Tropojës, por edhe të mbarë Shqipërisë 
dhe rajonit. Por gjithashtu është theksuar se Tropoja ka shumë atraksione të tjera turistike 
të pashfrytëzuara, që duhet të jenë në vëmendjen e vendim-marrësve lokalë dhe 
qendrorë, si Ceremi, Curraj Epërm, Liqeni i Ponarëve, Vargmali i Bjeshkëve, etj. Eshtë e 
rëndësishme që këto destinacione të promovohen dhe të zhvillohet infrastruktura 
(rrugore, turistike, etj.) për në këto destinacione. Në këtë projekt propozohet ndërtimi i 
shtigjeve turistike nga Bujani drejt Majës se Hekurave dhe Currajt e Epërm, nga Lekbibaj 
drejt Currajt të Epërm dhe nga Tropoja drejt Ceremit. Aktualisht, shtigjet turistike nuk kanë 
infrastrukturën e nevojshme turistike (shenjat orientuese, tabelat informuese, ndërhyrje 
për sigurinë e vizitorëve, etj.).

1. Përmirësimi i infrastrukturës turistike në zonën e Tropojës.
2. Shtimi i atraksioneve turistike të vizitueshme në zonën e Tropojës.
3. Rritja e numrit të vizitorëve dhe ditëve të qendrimit të tyre në Tropojë.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Shtigje turistike me infrastrukturë të përmirësuar dhe të promovuara për turistët 
potencialë.
2. Numri i turistëve që vizitojnë zonat e Bujanit, Tropojës dhe Lekbibaj rritet.
3. Numri i ditëve të qëndrimit të turistëve kur ata vizitojnë Tropojën rritet.
4. Zhvillimi i turizmit malor në komunat Bujan, Tropojë dhe Lekbibaj dhe për pasojë të 
ardhurat e familjeve lokale në këto komuna rriten.

Popullsia që përfiton direkt nga këto ndërhyrje është ajo e komunave Bujan, Tropojë dhe 
Lekbibaj, që përbëjnë rreth 45% të sipërfaqes së zonës funksionale Tropojë dhe të 
popullsisë së saj. Indirekt përfitojnë banorët dhe bizneset e bashkisë së Bajram Currit. 
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit
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1. Dizenjimi i shtigjeve turistike 
- Bujan-Markaj-Cervena-Cukal-Maja e Hekurave
- Bujan-Markaj-Velesht-Qafa e Kolshit-Qereq-Mulaj-Curraj i Epërm
- Lekbibaj-Vrana-Qafa e Mrrisë-Curraj i Epërm
- Lekbibaj-Shëngjergj-Btoshë-Qereq-Mulaj-Curraj i Epërm
- Lekbibaj-Curraj i Poshtëm-Curraj i Epërm (bregut të lumit të Lekbibaj)
- Tropojë-Sulbicë-Dobërdol-Valbonë-Cerem
2. Realizimi i punimeve për shtigjet turistike
- Vendosja e shenjave/tabelave orientuese (100 tabela orientuese)
- Dizenjimi i hartave turistike për secilin shteg (6 shtigje turistike)
- Vendosja e tabelave informuese me hartat përkatëse në fillim të secilit shteg (6 shtigje 
turistike).
- Ndërtimi i zonave të soditjes (3 vende--në Majën e Hekurave, Cukal, Curraj i Epërm)
- Ndërtimi i urave të vogla dhe gardheve mbrojtëse në zona të rrezikshme për turistët (10 
ndërhyrje).
3. Ndërgjegjësimi i komunitetit për ruajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës turistike 
dhe promovimin e turizmit malor.

Kohëzgjatja e realizimit të ndërhyrjes është 8 muaj.

Ky projekt është në fazën e projekt-idesë. Nuk ka ndonjë projekt apo ndonjë ndërhyrje 
lidhur me vendosjen e infrastrukturës turistike në këto zona (drejt Currajt të Epërm, 
Qeremit dhe Majës së Hekurave). 

Financuesit e mundshëm të projektit mund të jenë projektet e ndryshme të realizuara nga 
organizata vendase dhe të huaja (si për shembull ato ndërkufitare me Kosovën apo Malin 
e Zi) ose njësia e qeverisjes vendore.

Kostoja totale e projektit është 3,500,000 lekë, përfshirë:

1. Dizenjimi i shtigjeve turistike (6 shtigje turistike, 300,000 lekë) 
2. Realizimi i punimeve për shtigjet turistike
- Vendosja e shenjave/tabelave orientuese (100 tabela orientuese, 800,000 lekë).
- Dizenjimi i hartave turistike për secilin shteg dhe printimi i tyre (6 shtigje turistike, 
360,000 lekë)
- Vendosja e tabelave informuese me hartat përkatëse në fillim të secilit shteg (6 shtigje 
turistike, 540,000 lekë). 
- Ndërtimi i zonave të soditjes (3 vende; 900,000 lekë).
- Ndërtimi i urave të vogla dhe gardheve mbrojtëse në zona të rrezikshme për turistët 
(10 ndërhyrje, 600,000 lekë).
3. Ndërgjegjësimi i komunitetit për ruajtjen dhe përmirësimin e infrastruktures turistike 
dhe promovimin e turizmit malor (përgatitje dhe printim fletëpalosjesh, 200,000 lekë).


