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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

Kam, përfitues janë banorët e komunës Bytyç, si dhe ato të zonës së 
Hasit.

Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në komunën e Bytyçit. 

900,000,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Në analizën e zhvillimit ekonomik dhe të gjendjes së shërbimeve publike në zonën 
funksionale Tropojë, një nga gjetjet kryesore është se infrastruktura rrugore në disa pjesë 
të Tropojës, sidomos në komunën Lekbibaj dhe Bytyç, është e vështirë. Një alternativë 
për banorët e Bytyçit, sidomos fshatrave Kam, Kepenek, Zogaj, Prush, për t'u lidhur me 
Kukësin dhe Kosovën është edhe nëpërmjet pikës kufitare të Qafë Prushit. Kjo rrugë 
është malore, që lejon shpejtësi të vogël (30-40 km/orë) dhe e vështirë në dimër kur ka 
borë. Kjo rrugë përdoret kryesisht nga banorët e komunës Bytyç, që kufizohen me Hasin. 
Gjendja e rrugës që lidh Kamin me Qafë Prushin është e keqe. Gjatësia e kësaj rruge 
është 20 km.

1. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për banorët e komunës së Bytyçit.
2. Lehtësimi i lëvizjes së banorëve të komunës Bytyç drejt Kosovës dhe Hasit/Kukësit.

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Infrastruktura rrugore e komunës Bytyç e përmirësuar.
2. Lëvizja e njerëzve dhe mallrave mes komunës Bytyç, Hasit dhe/ose Kosovës është 
lehtësuar.
3. Cilësia e jetesës së banorëve të Bytycit është përmirësuar

Nga ky projekt do të përfitonin rreth 1600 banorë të fshatrave Kam, Kepenek, Zogaj, dhe 
Prush, që përbëjnë rreth 60% të banorëve të komunës Bytyç. Komuna Bytyç përbën rreth 
15% të sipërfaqes së zonës funksionale Tropojë dhe 8% të popullsisë. 
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit

PROJEKTI 17
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Aktivitetet kryesore janë:

1. Zhvillimi i projektit teknik.
2. Tenderimi i punimeve.
3. Realizimi i punimeve. 

Projekti është në fazën e projekt-idesë. Nuk ka ndonjë projekt teknik të zhvilluar. Kostoja 
është e përafërt, e vendosur bazuar në projektet e ngjashme në zonë.

Burimet e financimit mund të jenë fondet publike (nga njësia e qeverisjes vendore. apo 
qeverisja qendrore) dhe donatorët potencialë. 

Në rastin e realizimit nga Bashkia, realizimi i punimeve do të bëhet nëpërmjet kontraktimit 
të kompanive të ndërtimit fituese të tenderit publik të zhvilluar nga Bashkia.

Kostoja totale e përafërt e projektit është 900,000,000 lekë.


