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FSHATI ZGËRDHESH

Fshati Zgërdhesh, pjesë e Njësisë Administrative Fushë Krujë, shtrihet mbi një kodër 
në jug të rrugës automobilistike që lidh Krujën me Fushë Krujën. Monumenti më i 
rëndësishëm i këtij fshati është Kështjella e Albanopolisit një ndër dëshmitë historike 
më të rëndësishme të periudhës së antikitetit. Mbërritur në ditët tona si një rrënojë, 
kjo Kështjellë i ngjitet shpatit të një kodre, karakteristikë kjo e qytetërimeve të 
hershme Ilire. 

Kështjella e Albanopolisit gjendet në jug-perëndim të Krujës dhe zë një sipërfaqje prej 10 ha. 
Origjina e saj e hershme dokumentohet nga Klaud Ptolemeu (90-160) në veprën e tij “Gjeografia”, 
ku është shkruan për popullin Alban dhe përmend toponimin Albanopolis. Sot, nga ky qytet 
antik ruhet një fragment muri 90 metra i gjatë që lidh rrënojat e tre kullave. Qyteti përbëhet nga 
tre rrethime; Akropoli, më i hershmi, Qyteti i Mesëm dhe Qyteti i Vogël. Dy janë monumentet 
kryesore të fshatit, Kalaja e Zgërdheshit dhe Rrënojat e Kishës në Kodrën e saj, që të dyja dëshmi 
të kohëve të ndryshme të historisë së vendit. 

Një gjurmë e rëndësishme që përbën karakterin e këtij vendi është udha e lashtë që shpie në 
kështjellën e Krujës, simbol Ilidhës mes dy qytetërime, atij ilir me atë arbëror. Përgjatë kësaj udhe 
tashmë të harruar gjenden tunelet e bazës ushtarake të periudhës socialiste, një epizod arkitektonik 
i kohëve moderne që stolis historinë e këtij vendi me origjinë të lashtë. Ky varg zgavrash prej 
betoni që përshkojne shkëmbin, duket sikur me hijen e tij i bën roje udhëtarit përgjatë rrugës së 
vjetër për në Krujë. 

Nuk i mungojnë këtij vendi stolitë natyrore si Liqeni i Bacungut dhe Kodra e Zgërdheshit. Zona 
përreth kodrës së Zgërdheshit përshkohet nga përronjtë e Cinarit dhe të Lanës. Pozicioni strategjik 
i kështjellës trashëgon një pamje panoramike të rralle. Kodra e Zgërdheshit me një lartësi prej 180 
mbi nivelin e detit shikon në veri Malin i Krujës me kështjellën e saj, mali i Gramtit, kodrat e 
Krastës dhe në perëndim gjithë pjesa fushore e Fushë Krujës me një fushëpamje që përfundon 
deri në kodrat e Ishmit. 

Sot fshati Zgërdhesh është krejtësisht i braktisur, në fushën pranë tij, 1,3 kilometra larg shfaqet 

Fshati Zgërdhesh
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Halili, një fshat me traditë bujqësore e infrastrukturë dinjitoze. Për këtë arsye është menduar që e 
ardhmja e Zgërdheshit është pashmangshëm e lidhur me jetën e fshatit Halil. 

Objektivi i përgjithshëm i projektit të Lot-it 6 është kthimi i fshatrave në studim, në vende 
tërheqëse për banorët dhe vizitorët, të përshtatshëm për të jetuar, punuar dhe qëndruar. Në rastin 
e Zgërdheshit, matrice jetësore e projektit parashikohet të jetë fshati Halil, ndërkohë që rrënojat 
e braktisura do të shfrytëzojnë heshtjen e tyre, vlerën historike dhe panoramike si një skenografi 
shfaqesh artistike.Ky objektiv synon të udhëhiqet nëpërmjet një vizioni të vecantë për cdo fshat. 
Në këtë projekt, e ardhmja e Zgërdheshit parafytyrohet si fshati i heshtjes; ri-jetësimi kulturor dhe 
artistik i rrënojave antike të Albanopolisit propozohet si një lidhje mes së shkuarës dhe të tashmes 
nëpërmjet krijimit të një qendre të  zhvillimit të artit bashkëkohor.

Vizioni synon të realizohet nëpërmjet objektivave specifike për cdo fshat që lindën si rezultat i 
analizës dhe hulumtimit të kryer gjatë Akademisë së 100 fshatrave. Për Zgërdheshin, objektivat 
janë Krijimi i hapësirave të nevojshme për Art House (rezidencë artistësh), krijimi i infrastrukturës 
së nevojshme për aksesin në hapësirën e ekspozimit si dhe krijimi i kapaciteteve akomoduese/
pritëse për artistët pjesë te Art House (rezidencës së artistëve).

Disa prej projekteve strategjike në funksion të objektivave të synuara janë: rehabilitimit i Kalasë 
së Albanopolisit, nëpërmjet shfrytëzimit të rrënojave arkeologjike si një ‘skenë’ ekspozimi për 
vepra të artit bashkëkohor, kthimi i Kalasë në pjesë të rrjetit të qendrave kulturore dhe artistike të 
Tiranës dhe përfshirja e saj në programin aktiviteteve të kryeqytetit si dhe identifikimi i strukturave 
pritëse në fshatin Halil, të mundshme për akomodimin e artistëve gjatë periudhës së qëndrimit të 
tyre në programin e Art House. 

Rrënojat antike mendohet të kthehen në disa dhoma në qiell të hapur që mikpresin skulptura 
ose instalacione të artit bashkëkohor. Ndërthurja e të resë me të vjetrën ri-jeteson kështjellën 
e braktisur duke i dhënë kështu një funksion të ri për t’u vizituar nga art-dashësit, ndërkohë që 
muret e braktisura dhe peisazhi përreth shërbejnë si një sfond që nxjerr në pah veprat e artit. 
Një projekt i rëndësishëm është themelimi i Art House (rezidencës së artistëve), krijimi i një 
eksperience për artistë dhe vizitorë që zhvillon e nxjerr në pah vlerat e vendit duke i sjellë gjithashtu 
edhe një zhvillim të rëndësishëm. 

Për sa i përket objektivit që synon krijimi i kapaciteteve akomoduese/pritëse për artistët pjesë 
te Art House (rezidencës së artistëve), një projekt i rëndësishëm është ritrajtimi i strukturave 
ekzistuese (ish-industriale apo bujqësore) të fshatit Halil për t’i shndërruar ne atelier për artistët.
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FSHATI ZGËRDHESH

Shqipëria është një vend i cili nuk i ka të shumta 
në numër rastet referuese të strategjive të zhvillimit 
me karakter rural, prandaj na ka lindur nevoja 
të hartojmë një metodologji pune për mënyrën 
e studimit të këtyre fshatrave, elementeve të 
domosdoshëm për analizën e tyre dhe mënyrën e 
hartimit të strategjive apo objektivave për realizimin 
e projekteve për secilin fshat.
Metodologjia e punës është mbështetur në tre 
shtylla kryesore që udhëheqin dhe strukturojnë këtë 
studim, duke ngritur te pyetje kryesore bazë:

• Ku jemi?
• Ku duam të shkojmë?
• Si do të arrijmë atje

Secila prej këtyre shtylla ka ndarjet e saj për ti 
dhënë përgjigje pyetjes së ngritur duke analizuar 
komponentë të ndryshëm që na ndihmon për të 
bërë një analizë sa më të detajuar, në mënyrë që 
të jemi të qartë me objektivat dhe projektet për 
scilin fshat. Duke u udhëhequr nga kjo llogjikë, 3 
shtyllat e mësipërme, përbëhet nga komponentët e 
mëposhtëm:

1/ KU JEMI?
5 fshatrat e LOT 6, janë analizuar në bazë 
të 5 komponentëve kryesorë të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm Rural:

1. Dimensioni human (demografia, edukimi, 
struktura sociale, kultura, urbanizimi)
2. Dimensioni ekonomik (agrikultura, pylltaria, 
industria rurale, shërbimet, turizmi, ekonomia e re)
3. Shkenca & teknologjia (Bioteknologjia, IT dhe 
internet, trende të tjera)

Metodologjia e punës 

4. Mjedisi dhe burimet (ndotja, biodiversiteti, 
degradimi, fragmentarizimi)
5. Dimensioni politik (zgjerimi i be-së, siguria 
ushqimore, subvencionet, lobimi)

Leximi / diagnoza territoriale 
• Vizita në terren
• Grumbullimi i të dhënave 
• Të dhëna & direktiva nga PINS Durana dhe PPV 
TR030
• Të dhëna nga ish PPV / Plane Komunash 
• Të dhëna nga njësitë administrative 
• Interpretimi i të dhënave dhe ilustrimi i tyre grafik

Analiza e gjendjes ekzistuese 
• Pozicionimi i zonës në studim, fshatrat në raport 
me bashkitë ku shtrihen 
• Leximi i shtresave historike, të trashëgimisë dhe 
kulturës
• Trashëgimia e paprekshme (Arti dhe kultura e 
spikatur, Historia (persona, data, etj.), Folklori / 
etnografia, Artizanati)
• Leximi i topografisë dhe elementeve të fortë 
territorialë
• Identifikimi i fortesave, mbrojtja e territorit
• Lumi Erzen & 4 zonat që krijon
• Mardhënia midis qendrave urbane dhe lokale 
o partneritet territoriale
o Distancat me qendrat kryesore, arritshmëria në 
kohë dhe aksesi
o Leximi i tipologjisë së fshatrave
• Potencialet turistike të secilit fshat 

Shërbimet publike 
• Infrastruktura publike (sistemi infrastrukturor dhe 
inxhinierik)
• Ndërtesat me funksion administrativ dhe publik 
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(institucione arsimore, shëndetësore, zona ushtarake, 
sportive, administrative, etj.)
• Tipologjia e banesave (ndërtimet dhe elementet 
karakteristikë)
• Transporti publik 
• Aktivitet (Kalendari i produkteve bujqësore dhe i 
festave zyrtare / jo zyrtare)

• Demografia 
• Turizmi (Potencialet turistikë të fshatrave)

Individët, kapavitetet njerzore me potenciale
• Grupi i aktorëve me influencë në fshat
• Agjentët e ndryshimit për fshatin
• SËOT, Problematikat dhe prioritetet

2/ KU DO SHKOJMË? 
Koncepti i zhvillimit për 5 fshatrat dhe Vizionet
Pasi kryem vizitat në terren dhe i prekët nga 
afër fshatrat në studim, në mënyrë të natyrshme 
lindën dhe konceptet e para se si mendonim se 
do të zhvilloheshin këto fshatra, duke u bazuar në 
potencialet që paraqisnin. Në këtë mënyrë hodhëm 
idetë për secilin prej fshatrave, duke strukturuar 
në këtë mënyrë mendimin dhe punë tonë për 
të na udhëhequr më pas edhe me vizionet se si 
do dëshironim që këto fshatra të dukeshin në të 
ardhmëen.
Sado të ndryshëm në identitet, 5 fshatrat në studim 
përsa i përket karakterit të tyre rural, mbartin dhe 
synojnë një mision të vetëm dhe të përbashkët, 
i cili është kthimi i fshatrave, në vende atraktive 
për të gjithë banorët dhe vizitorët, tërheqës dhe të 
përshtatshëm për të jetuar, punuar dhe qëndruar. 
Sigurisht që mënyra se si do arrihet ky mision, 
është i ndryshëm për secilin prej fshatrave dhe 
është menduar specifikisht duke identifikuar edhe 
objektivat, projektet dhe instrumentat për realizimin 
e këtyre vizioneve. 

3/ SI DO ARRIJMË ATJE?
Parimet (tematike) 
• Arkitektura, si shprehi e identitetit lokal – ndërtimi
• Zhurma / heshtja – peizazhi (raporti i ndërtimit 
me peizazhin)  
• Uji (Rrjedha e Erzenit), si një element jetësor i 

fshatrave (elementi lidhës midis të dyjave)

Parimet (e zhvillimit ekonomik / modeli i 
zhvillimit ekonomik)
• LEADER
• LAG 
• SPILL OVER  EFFECT 
• VALUE CHAIN

Objektivat, projektet strategjike, modelet e 
zhvillimit

Projektet (për realizimin e objektivave strategjikë)

• Çfarë propozojmë / duhet të ndodhi?
• Ku e propozojmë?
• Si do të realizohet?

3 tipe / paketa projektesh:

1. Lehtësimi i procedurave administrative (në nivel 
qëndror dhe vendor) për komunitetin
2. Sigurimi i shërbimeve bazë për komunitetin 
(infrastrukturë, kub, kuz, elektrik)
3. Projektet me fokus turizmin dhe zhvillimin 
ekonomik

Modelet e zhvillimit ekonomik

Për të kuptuar gjithë skemën e realizimit të 
projekteve, aktorët dhe grupet e interesit që do të 
marrin pjesë, rolin e secilit prej tyre, për secilin fshat 
është hartuar modeli i zhvillimit ekonomik.
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FSHATI NË SHIFRA 

Natyrë Pasuri Ujore Bujqësi Blegtori Kulturë Male Veti kurative Agropërpunim
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INFRASTRUKTURA DHE SHËRBIMET PUBLIKE

Rrjeti rrugor dhe i lëvizshmërisë në fshat

Aksesi kryesor 

Brënda fshatit nuk ka rrugë të asfaltuara, edhe 
ato pak, janë të degraduara, të shtruara me cakull 
dhe zhavorr. Rrugët në brëndësi të fshatrave janë 
të ngushta, mund të përshkruhen me makina të 
posaçme për këto rrugë. Kushtet e mira janë për 
rrugën deri në qendër të fshatit. Nuk ka periudha që 
aksesi është i bllokuar. Problematike është rruga nga 
fshati Halil deri në Rrënojat e Zgërdheshit.

Duke marrë në konsideratë faktin që fshati është 
i braktisur, nënkuptohet që shërbimet nuk janë 
prezente në zonë. Shërbimet ka vetëm fshati Halil 
që është afër me Zgërdheshin.

Aktualisht fshati nuk ka shkollë, kopësht, ambulancë, 
transport publik, nuk ka rrjet të furnizimit me ujë, 
nuk ka rrjet KUZ/KUB, është i papërfunduar. Nuk 
ka probleme me rrymën. Gjithashtu mungojnë 
hapësirat e ndriçuara, nuk ka menaxhim të mbetjeve 
urbane si dhe infrastrukturë bujqësore. Në fshat ka 
valë telefonie si dhe rrjet internet.

INFRASTRUKTURA DHE SHËRBIMET PUBLIKE
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RESURSET EKONOMIKE DHE ATRAKSIONET TURISTIKE

Resurset ekonomike dhe atraksionet turistike

Natyra
Zgërdheshi ka një natyrë kodrinore e cila të ofron 
pamje panorameske të të gjithë zonës. Kodra e 
Zgërdheshit e cila ka një lartësi prej 180 mbi nivelin 
e detit, ofron pamje ku në veri është Mali i Krujës 
dhe Gamtit, Kalaja e Krujës, kodrat e Krastës, në 
perëndim e gjithë pjesa fushore e Fushë Krujës dhe 
fushëpamje deri në kodrat e Ishmit. Kodra është 
e rrethuar me fusha pjellore dhe kodra të buta që 
shërbejnë si kullota për bagëtinë. Kjo zonë dikur 
ishte pranë rrugëve që përshkronin krahinën nga 
bregdeti në thellësi të vendit. Në këtë kodër shtrihen 
dhe rrënojat e Kalasë së Albanopolis. Fshati ndër vite 
është i njohur për disa lloje produktesh të ndryshme 
bujqësore që prodhon. Produktet kryesore të fshatit 
janë: hurma, rrushi, misri, fiqtë etj.

Burimet ujore
Fshati i Zgërdheshit dhe zona përreth përshkruhet 
nga përroi i Cinarit dhe i Lanës. Në pjesën fushore 
të fshatit Halill afër me Zgërdheshin është liqeni 
artificial i Bacungut. Ky liqen me sipërfaqe të 
konsiderueshme përdoret për vaditje nga banorët e 
fshatit Halil, por edhe për mbarështimin e peshkut. 
Kjo sigurisht është në sasi modeste për ekonominë 
familjare të zonës.

Pyjet
Terreni i saj kodrinor është i rrethuar me sipërfaqe 
pyjesh edhe pse nuk ka të dhëna konkrete mbi 
sipërfaqen e saj. E gjitha pjesa kodrinore-malore e 
fshatit është e përbërë nga bimësi e ndryshme dhe 
lloje të ndryshme pemësh. Pjesa pyjore nga vizita në 
terren ishte e ruajtur dhe e pa dëmtuar. Kjo është 
pozitive pasi problematikat që shkaktojnë prerjet 

TURIZMI

e pyjeve dëmtojnë ndjeshëm zhvillimin dhe të 
ardhmen e fshatit.

Turizmi
Potenciali më i madh i Zgërdheshit në zhvillimin 
ekonomik të tij, është turizmi. Pavarësisht kësaj ky 
sektor nuk ka patur një zhvillim shumë të madh 
për shkaqe të ndryshme si mungesa e popullsisë, 
mungesa e investimeve në infrastrukturën rrugore 
dhe turistike, mosmirëmbajtja e aseteve turistike, 
mungesa e promovimit janë disa nga shkaqet. 

Pazari i Vjetër dhe Kalaja e Krujës, është 7 km nga 
Kalaja e Zgërdheshit dhe kjo tregon se sa i madh është 
hendeku i zhvillimit turistik të këtyre potencialeve 
turistike. Në fshat nuk ka pika informimi, hotele 
të cilat të mirëpresin turistët. Pavarësisht këtyre 
fakteve, Zgërdheshi ka shumë potencial me asetet 
e tij turistike. 

Bashkia Krujë ka caktuar disa ditë në vit me festa të 
ndryshme lokale në mënyrë që zona të promovohet 
dhe të sjellë turistë. Përvec potencialeve kulturore 
si kalaja dhe kisha, të cilat me disa investime në 
restaurim dhe në mirëmbajtje mund të kthehen në 
site të mirëfillta arkeologjike, potencialet natyrore si 
Kodra e Zgërdheshit dhe Liqeni i Bacungut mund të 
zhvillohen duke krijuar aktivitete dhe sporte ujore. 
Krijimi i paketave turistike, itinerareve natyrore 
dhe kulturore, organizimeve sportive dhe të festave 
lokale është një promovim i mirë për zonën.
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Figura 1.2 Myslym Peza
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Historia
Kalaja e Zgërdheshit është një dëshmi mbi historinë 
dhe vjetërsinë e këtij fshati. Fshati Zgërdhesh 
mendohet se ka qenë Albanopolisi i përmendur 
nga Ptolemeu në shekullin II të erës sonë. Prej 
këtej mendohet që trashëgohet emri i sotëm për 
Shqipërinë “Albania”. Qyteti në Zgërdhesh ndodhet 
pranë qytetit të Krujës, në cakun e takimit të Ultësirës 
Perëndimore me Malin e Skënderbeut. Nga ky qytet 
antik është ruajtur një pjesë prej 90 metrash mur 
prej guri, ku janë vendosur tre kulla, në një qytet të 
ndarë në tre pjesë: Akropoli, Qyteti i Mesëm dhe 
Qyteti i Vogël. Ndërtimi më i hershëm mendohet të 
jetë Akropoli, shek IV P. Kr me blloqe guri shumë 
pak të punuara, që përkon me periudhën e Hekurit. 
Periudha e Dytë e shek III P. Kr, dëshmohet nga 
muri rrethues në pjesën perëndimore, me një sistem 
të fortifikuar të qytetit me mure një trashësi prej 2.70 
m me blloqe kuadrate e faqe te rrafshët. Në fund të 
Shek të III para Krishtit, kemi periudhën e tretë me 
blloqe kuadrate, blloqe të gufmuara dhe të rrethuar 
anash me një shirit 7-8 cm. Periudha e katërt e qytetit 
përkon me rënien e plotë, si rezultat i luftrave Iliro-
Romake. Dallohen mure me blloqe kuadrate masive 
të punuara trashë, herë-herë të ripërdorura dhe me 
lidhje të keqe mes tyre. 

Në këtë qytet ka patur ndërtime të herëshme të kultit 
Kristian sic është dhe kodra ku ndodhen rrënojat e 
kishës së Zgërdheshit. Kjo kishë daton që nga shek 
V-VI dhe tregon shumë për qytetërimin që ka patur 
ky qytet ilir në lashtësi. 

Gjatë kodrës së Zgërdheshit e gjithë zona është e 
rrethuar nga tunele si pjesë e bazës ushtarake që 
u ndërtua nga sistemi komunist i viteve 45-90, ku 
numërohen rreth 10 të tilla.

Shtegu Iliro – Arbëror, eshtë rruga që kanë përdorur 
albanet, kur u zhvendosën drejtë Krujës në shek V, 
ku ka mbetur kalldremi i vjeter. Lidhja e dy kalave, 
njëra e antikitetit dhe tjetra e mesjetës përbën një 
atraksion turistik. 
Kroi i Albanëve, që është mes fshatit Barkanesh dhe 
Halil, i cili mendohet si burimi prej ku furnizohej 

qyteti Albanëve me ujë të pijshëm. Këto janë pjesë 
të historisë së fshatit Zgërdhesh.

Kultura / Etnografia / Tradita. 
Zgërdheshi është një zonë e pasur për sa i përket 
trashëgimisë kulturore. Ndër to mund të përmendim:  
Kalaja e Albanapolis, Rrënojat e Kishës në 
Zgërdhesh, Kroi i Albanëve, shtigjet Iliro-Arbërore 
etj. Të gjitha këto flasin për kulturën dhe historinë 
e Zgërdheshit ndër vite. Pavarësisht braktisjes së 
fshatit nga banorët, e gjitha etnografia dhe tradita 
e saj i përkasin zonës së Shqipërisë së Mesme dhe 
konkretisht asaj krutane.

Gastronomia – Kuzhina tradicionale. 
Një nga potencialet ekonomike të fshatit dhe të të 
gjithë zonës është artizanati. Kjo pasi zona ka qenë 
e njohur në prodhimin e enëve të baltës, por sot e 
gjejmë vetëm për përdorim familjar dhe në shumë 
pak familje. Një nga synimet kryesore është pikërisht 
rivitalizimi i artizanatit duke e rikthyer këtë traditë 
shumë të vjetër të zonës. Zhvillimi i mëtejshëm i 
këtij sektori është shumë i rëndësishëm pasi një 
nga vlerat kryesore të turizmit janë produktet e 
artizanatit të cilat tërheqin vëmëndjen e grupeve të 
ndryshme të turistëve.
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Aktivitetet turistike

Në Zgërdhesh janë disa lloje turizmesh që mund të 
zhvillohen aktivitete si: turizmi historik, natyror dhe 
kulturor. Aktivitetet që mund të zhvillohen janë të 
ndryshme duke filluar që nga ecjet në natyrë, hiking, 
zhvillimi i itinerareve kulturore dhe natyrore etj. 

Duka parë monumentet e kulturës së Zgërdheshit si 
kalaja, rrënoja kishash të vjetra si dhe monumentet 
e natyrës si liqenet, lumenjt, kodrat të shumta janë 
aktivitetet që mund të bëhen, si ngjitja dhe ecja 
në natyrë nëpër kodrën e Zgërdheshit ku ofrohen 
pamje panorameske. 
Aktivitetet ujore janë gjithashtu të mundshme,  
pasi duke patur liqenin e Bacungut, mund të bëhet 
ecje me varka, pedalim apo dhe sporte dhe gara të 
ndryshme sportive ujore. 

Gjithashtu gjithë zona mund të përshkruhet me 
bicikletë për të apasionuarit pas pedalimit, pasi 
terreni është i përshtatshëm për këtë aktivitet. 
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Figura 1. Rrënojat e kalasë së Albanopolisit



TURIZMI

35

Emri i atraksionit

Vendndodhja

Status - Ekzistues/Potencial

Monument kulture/natyre

Sezonaliteti

Aksesueshmëria

Përshkrimi i atraksionit 
turistik

Kalaja e Albanopolis

Bashkia Krujë, Njësia Administrative Fushë Krujë, fshati Zgërdhesh

Turizëm historik 

Monument Kulture, kategoria I

Pranverë – Verë – Vjeshtë

Kalaja e Zgërdheshit ndodhet 15km larg qendrës së Fushë Krujës dhe 
33 min larg.  Infrastruktura deri ne fshatin Halilaj është jo e mire por 
e kalueshme. 

Fshati Zgërdhesh mendohet se ka qenë Albanopolisi i përmendur 
nga Ptolemeu në shekullin II të erës sonë. Prej këtej mendohet që 
trashëgohet emri i sotëm për Shqipërinë “Albania”. Me braktisjen e tij 
në fillim të Mesjetës banorët gjetën një vend më të mbrojtur në Krujë 
ndaj me kalimin e kohës qyteti mori rëndësi për gjithë krahinën. 

Qyteti në Zgërdhesh ndodhet pranë qytetit të Krujës, në cakun e 
takimit të Ultësirës Perëndimore me Malin e Skënderbeut. Në afërsi 
të qytetit kalonte rruga përgjatë bregut të Adriatikut dhe Jonit. Qyteti 
shtrihet mbi një pllajë trekëndëshe shkëmbore e cila zbret drejt fushës 
me pjerrësi të vogël. Baza e trekëndëshit ndodhet në lindje, në terren 
të rrafshët, ndërsa kulmi 100 m më lart në një qafë të ngushtë në anën 
perëndimore. Rreth shek. 6-5 p. Krishtit në pjesën e sipërme të kodrës 
lindi vendbanimi i fortifikuar paraurban me sipërfaqe 1,36 ha, muret 
e të cilit i përshtaten terrenit me vija të drejta e dhëmbëzime të cektë. 

Muret janë punuar me blloqe të mëdhej guri të palatuar me fuga të 
mëdha. Kësaj periudhe i përket hyrja në skajin të akropolit në trajtën e 
një korridori të harkuar. Qyteti në Zgërdhesh paraqet rastin e pastër të 
Qytetit të Shpatit me akropol të trashëguar nga periudha protourbane. 
Qyteti i mirëfilltë lindi në fund të shek. 4 fillim shek. 3 p. Krishtit. 

Sistemi urbanistik nuk ka qene i rregullt: rrugët gjatësore të gdhendura 
në shkëmb, vijojnë të çrregullta. Fragmentet arkitektonike (shtatore e 
Artemisit, tjegulla dhe një geizon), pjesë të një tempulli si dhe gjurmë 
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Figura 2. Pamje nga kodra e Zgërdheshit
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Emri i atraksionit

Vendndodhja

Status - Ekzistues/Potencial

Monument kulture/natyre

Sezonaliteti

Aksesueshmëria

Përshkrimi i atraksionit 
turistik

Kodra e Zgërdheshit

Bashkia Krujë, Njësia Administrative Fushë Krujë, fshati Zgërdhesh

Turizëm natyror dhe historik

-

Pranverë – Verë - Vjeshtë

Ky atraksion ndodhet në kodrën e fshatit Zgërdhesh, në veri të Njësise 
Administrative Fushe Krujë, ne anen jugore të aksit Krujë – Fushë 
Krujë, duke qenë e baraslarguar nga dy qendrat urbane të bashkisë 
Krujë, perkatesisht 5 km nga qendra e Fushë Krujës dhe 6 km nga 
qendra e qytetit Krujë.

Kodra e Zgërdheshit e cila ka një lartësi prej 180 mbi nivelin e detit, 
ofron pamje ku në veri është Mali i Krujës dhe Gamtit, Kalaja e Krujës, 
në pjesen veriore jane kodrat e Krastës, në perëndim e gjithe pjesa 
fushore e Fushë Krujës dhe fushëpamje deri në kodrat e Ishmit. Faqja 
e Kodrës mbi të cilën shtrihet qyteti antik, ka formën e një trekëndëshi 
dybrinijshmën me kulm nga lindja. Në të dy anët kodra kufizohet nga 
përroi i Cinarit dhe Lanës. Të dy këto kodra kanë krijuar pjerrtësi dhe 
buzë të thepisura shkëmbore që formojnë mbrojtje të mirë natyrore. 

Në pjesën më të lartë me një lëmë të vogël në majë të faqes që zbret 
drejtë perëndimit. Kodra ka një pozitë dominuese mbi pjesën fushore 
të zonës dhe është e rrethuar me fusha pjellore dhe kodra të buta që 
shërbejnë si kullota për bagëtinë. Kjo zonë dikur ishte pranë rrugëve që 
përshkronin krahinën nga bregdeti në thellësi të vendit. Në këtë kodër 
shtrihen dhe rrënojat e Kalasë së Albanopolis.
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Figura 3. Liqeni artificial i Bacungut
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Emri i atraksionit

Vendndodhja

Status - Ekzistues/Potencial

Monument kulture/natyre

Sezonaliteti

Aksesueshmëria

Përshkrimi i atraksionit 
turistik

Liqeni artificial i Bacungut

Bashkia Krujë, Njësia Administrative Fushë Krujë, fshati Zgërdhesh

Turizëm natyror

-

Pranverë – Verë - Vjeshtë

Ky atraksion ndodhet në fshatin Halil, Fushë Krujë dhe është një liqen 
artificial. Atje mund të shkohet me makinë, këmbë dhe me bicikletë.

Ky liqen artificial është ndërtuar në periudhën e komunizmit. Ai shërben 
për vaditje dhe përdoret nga banorët e zonës. Gjithashtu ky liqen i 
madh në sipërfaqe është një potencial i vërtetë i cili mund të kthehet 
në një zonë rekreative dhe turistike pasi ofron pamje panorameske dhe 
relaksuese.
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Emri i atraksionit

Vendndodhja

Status - Ekzistues/Potencial

Monument kulture/natyre

Sezonaliteti

Aksesueshmëria

Përshkrimi i atraksionit 
turistik

Rrënojat e Kishës në kodrën e Zgërdheshit

Bashkia Krujë, Njësia Administrative Fushë Krujë, fshati Zgërdhesh

Turizëm historik

-

Pranverë – Verë - Vjeshtë

Ky atraksion ndodhet në kodrën e fshatit Zgërdhesh, në veri të Njësise 
Administrative Fushe Krujë, ne anen jugore të aksit Krujë – Fushë 
Krujë, duke qenë e baraslarguar nga dy qendrat urbane të bashkisë 
Krujë, perkatesisht 5 km nga qendra e Fushë Krujës dhe 6 km nga 
qendra e qytetit Krujë.

Qyteti Ilir i Zgërdheshit mendohet se ka qenë Albanopolisi i përmendur 
nga Ptolemeu në shekullin II të erës sonë. Prej këtej mendohet që 
trashëgohet emri i sotëm për Shqipërinë “Albania”. Me braktisjen e tij 
në fillim të Mesjetës banorët gjetën një vend më të mbrojtur në Krujë 
ndaj me kalimin e kohës qyteti mori rëndësi për gjithë krahinën. Qyteti 
në Zgërdhesh ndodhet pranë qytetit të Krujës, në cakun e takimit të 
Ultësirës Perëndimore me Malin e Skënderbeut. Në këtë qytet ka patur 
ndërtime të herëshme të kultit Kristian sic është dhe kodra ku ndodhen 
rrënojat e kishës së Zgërdheshit. Kjo kishë daton që nga shek V-VI dhe 
tregon shumë për qytetërimin që ka patur ky qytet ilir në lashtësi.
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Emri i atraksionit

Vendndodhja

Status - Ekzistues/Potencial

Monument kulture/natyre

Sezonaliteti

Aksesueshmëria

Përshkrimi i atraksionit 
turistik

Tunelet e bazës ushtarake komuniste

Bashkia Krujë, Njësia Administrative Fushë Krujë, fshati Zgërdhesh

Turizëm historik

-

Pranverë – Verë - Vjeshtë

Ky atraksion ndodhet në kodrën e fshatit Zgërdhesh ku ndodhen dhe 
rrënojat e Kishës, në veri të Njësisë Administrative Fushë Krujë, në 
anen jugore të aksit Krujë – Fushë Krujë, përkatesisht 5 km nga qendra 
e Fushë Krujës dhe 6 km nga qendra e qytetit Krujë.

Tunelet e ushtrisë të ndërtuara gjatë sistemit komunist.
Gjate kodrës së Zgërdheshit e gjithë zona është e rrethuar nga tunele 
si pjesë e bazës ushtarake që u ndërtua nga sistemi komunist i viteve 
45-90, ku numërohen rreth 10 të tilla. Ka potencial për ti përdorur si 
vende ku mund të ekspozohet historia e Shqipërisë, në formën e Tunel 
Art.
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Burimet njerëzore / Aktorët Lokalë 

Në fshat nuk ndodhet një numër i konsiderueshëm 
aktorësh lokal të cilët kanë potencial për të sjellë 
zhvillim në zonë si dhe që kanë influence pasi është 
një fshat i braktisur pa banorë. Personat të cilët kanë 
potencial për zhvillimin e zonës janë: 

• Drini Masha 
Inspektor i Marrëdhenieve me Publikun 
Nj.A Fushë Krujë 
nr. Tel 0692604823
Email: drini.masha@kruja.gov.al 

• Xhemal Xhixha 
Administrator Nj.A Fushë Krujë 
nr. tel: 0682159149 

Restorante ekzistuese në fshatin Halil:

Emri i Biznesit
Bar Restorant “Halili”
Nr cel 
0682302009
Fshati/Bashkia 
Halil/Krujë
Lloji i kompanise
Bar-Restorant
Profili i kompanisë
E vendosur në hyrje të fshatit Halil, ky biznes 
familjar, shërben ushqime tradicionale të zonës, 
prodhime të fshatit të gatuara nga zonja e shtëpise. 
Prodhimet me bazë mishi, zenë menunë kryesore.
Kapaciteti(dhoma,shtretër, vende të ulura)
45-50 vende të ulura.

Emri i Biznesit
“Osmani”
Nr cel 
0692108856
Fshati/Bashkia 
Halil/Krujë
Lloji i kompanise
Bar-Restorant
Profili i kompanisë
E vendosur gjatë rrugës Krujë – Fushë Krujë ky bar 
restorant, ofron kuzhinë tradicionale shqiptare, me 
produkte të zonës dhe ku spikasin gatime me bazë 
mishin. 
Kapaciteti(dhoma,shtretër, vende të ulura)
100 vende të ulura.
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Potencialet. Nevojat. Mundësitë

Potencialet
Zgërdheshi zotëron potenciale në disa fusha të 
ndryshme. Këto potenciale janë:
• Potenciale turistike të Zgërdheshit që janë 

itinerare historike dhe kulturore, shtigje, që 
përfshijnë monumente të ndryshme historike si 
kala, kisha, cezma të vjetra etj.

• Potenciale natyrore ku përfshihen: liqene, 
lumenj, kodra etj.

Nevojat
Zgërdheshi edhe pse me burime natyrore, me 
potenciale të rëndësishme turistike, historike dhe 
kulturore si dhe nga pozita e favorshme gjeografike 
ka shumë nevoja të cilat mund të konsiderohen 
dhe ëeak points të saj të cilat në disa sektorë si ai 
i ekonomisë, infrastrukturës dhe popullsisë. Po i 
rendisim më poshtë: 
• Largimi i popullsisë, braktisja e zonës
• Mungesa e shërbimeve 
• Mosshfrytëzimi asetit turistik historik
• Mungesë e promovimit të aseteve turistike
• Mungesë e infrastrukturës turistike (nuk 

mirëmbahet kalaja, s’ka tabela informuese)
• Infrastruktura lidhëse për në fshat jo e mirë
• Mungesa e investimeve në rrjetin e KUZ
• Bujqësi dhe blegtori jo e zhvilluar
• Mungesa e vendeve të punës
• Mungesa e frymës së sipërmarrjes për të 

zhvilluar zonën
• Emigracioni 

Mundësitë
Të gjitha mundësitë që Zgërdheshi ka për të dalë 
nga braktisja totale dhe për tu futur në rrugën e 
zhvillimit janë të ndryshme sipas sektorëve. Ato 
janë:
• Specializim ekonomik i mbështetur nga 

infrastruktura përkatëse, në këtë rast në turizmin 
historik dhe    kulturor

• Zhvillimi i turizmit historik dhe natyror, krijimi i 
itinerareve turistike natyrore dhe historike

• Rivitalizimi i artizanatit (zonë e njohur për 

prodhimin e enëve të baltës)
• Mundësia për tu angazhuar në turizëm në 

fshatin e Zgërdheshit
• Kthimi i ish-ndërtesave industriale në Atelier 

Artistësh
• Akomodim i artistëve në shtëpitë e tyre
• Mundësia për të zhvilluar agroturizmin si 

ekonomia e re e zonës
• Zhvillimi i artizanatit
• Aktualisht në zonë nuk ka grupe lokale veprimi 

apo shoqata. Zgërdheshi nuk ka popullsi dhe 
është një fshat i braktisur.
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PARIMET TEMATIKE DHE EKONOMIKE

Parimet tematike dhe ekonomike

Një ndër elementët që ka udhëhequr hartimin e 
strategjive dhe projekteve të fshatrave të LOT 6, 
kanë qenë edhe parimet tematike dhe ekonomike. 
Parimet tematike lidhen me leximet territoriale 
dhe mardhënien që ekziston midis elementeve 
arkitektonikë dhe natyrorë, ndërkohë që parimet 
ekonomike janë identifikuar në bazë të potencialeve 
ekonomike që mbart secili prej fshatrave për t’u 
zhvilluar, për të na ndihmuar më pas me hartimin e 
modeleve të zhvillimit ekonomik.

Parimet tematike 

• Arkitektura, si shprehi e identitetit lokal – 
ndërtimi

Leximi i arkitekturës dhe vendbanimeve të zonës 
është kryer për të kuptuar identitetin e secilit 
fshat, tipologjinë e tyre dhe teknikat tradicionale 
të ndërtimit. Ky lexim na shërben për të lidhur 
të shkuarën e arkitekturës me të ardhmen e saj. 
Tipologjitë e shkuara janë zgjidhje arkitektonike që i 
kanë rezistuar kohës e që janë përsosur ndër shekuj 
duke iu përshtatur territorit e kërkesave të banorëve. 
Ato janë shprehia e identitetit të zonës dhe për këtë 
arsye ato përbëjnë shembujt më të qendrueshëm 
nga ku mund të nisë planifikimi dhe ri-ndërtimi i 
fshatrave

• Zhurma / heshtja – peizazhi (raporti i 
ndërtimit me peizazhin)  

Raporti i peizazhit me arkitekturës i qëndrueshëm 
dhe i lidhru fort me territorin, për të krijuar në këtë 
mënyrë një vazhdimësi me traditën ndërtimore të 
vendit. 

MODELI I ZHVILLIMIT

• Uji (Rrjedha e Erzenit), si një element 
jetësor i fshatrave

Erzeni, një damar ujor që lidh territorin e fshatrave 
në studim dhe ushqen projektin tonë: Shëngjergjin 
malor, me yjësinë e kullave të tij të gurta, pëllumbasin 
e shpellës parahistorike, Pezën e kujtesës heroike 
dhe Sheshin e vreshtave që shohin mesdheun. Kjo 
rrjedhë uji është gjeneza e fshatrave në studim; 
formon që në burim në Shëngjergj e derisa derdhet 
në Adriatik një sistem qendrash të banuara të cilat 
lidhen mes tyre për nga kultura, natyra bujqësore, 
historia dhe arkitektura. Me rëndësi është rruga 
natyrore që shtrihet përgjatë këtij lumi e që hedh 
themelet historike të Tiranës.

• Fortesat (peizazhi_raporti i peisazhit të 
ndërtuar me peizazhin natyror) 

Fortesat, majat shkëmbore që shoqërojne rrjedhën 
e paqtë te Erzenit kurorëzohen nga rrënojat e gurta 
që mbërrijnë ditët tona stolisur në histori legjendare. 
Petrela, Persqopi, Dorzi, Ndroqi, Lalmi e më tutje 
Albanopolisi e Kruja janë deshmitaret e lashta të 
betejave që pergjakën ndër shekuj fushën ku sot 
shtrihet kryeqyteti i Shqipërisë. 
Këto ndërtesa lindin për shkak arsyesh strategjike 
lidhur me kontrollin e territoreve përreth, bashkë me 
fortesat e bregdetit ato përbëjnë një sistem mbrojtës 
i cili në rast rreziku arrin të përcojë mesazhe nga 
një keshtjellë në tjetrën nëpërmjet sinjaleve të dritës. 
Këto arsye të shkuara për të cilat janë ndërtuar që në 
kohë antike, i japin edhe vlerën më të madhe që ato 
mbartin sot: peisazhin 360 gradë nëpërmjet të cilit 
sundojnë gjithë fushën e Tiranës, Luginën e Erzenit, 
malin e Dajtit e bregdetin e Adriatikut.
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Parimet e zhvillimit ekonomik

LEADER

“Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Économie Rurale“ / links betëeen actions for the 
development of  the rural economy”.

Është një model i cili shërben për mobilizimin e 
potencialeve të komuniteteve rurale ku eksperienca 
ka treguar që LEADER mund të çojë në përmirësimin 
e jetës së njerëzve që jetojnë në zonat rurale, mund 
të shërbejë si një instrument i rëndësishëm për të 
inkurajuar zgjidhje inovative të problemeve të vjetra 
dhe të reja të zonave rurale, duke u nërë në këtë 
mënyrë një laborator për ndërtimin e kapaciteteve 
lokale dhe testimin e mënyravë të reja që i përgjigjen 
nevojave të komunitetit rural.

• Parimet e LEADER:
Zhvillimi i qëndrueshëm rural – zhvillim i cili 
bazohet në ruajtjen dhe zhvillimin e balancuar të 
kapitalit mjedisor, social dhe ekonomik.
• Area – based approach 
Çdo zonë rurale ka karakteristikat e veta, potencialet 
e veçanta dhe dalluese - planifikimi i ardhshëm 
duhet të bazohet në to.
• Bottom-up approach 
Përfshirja e gjerë e të gjitha burimeve në dispozicion 
në komunitetet lokale, duke rezultuar në një mori 
idesh dhe zgjidhjesh të mundshme, do të kontribuojë 
në zhvillimin e duhur.
• Krijimi i partneriteteve lokale 
Iniciativat e fragmentuara shpesh janë të këqija, 
veçanërisht në mjedise të vogla, sepse ato nuk 
kanë forcë, besueshmëri dhe besim në komunitet; 
kështu, vendosja e lidhjeve dhe partneriteteve, si dhe 
zhvillimi i një fryme bashkëpunimi janë vendimtare.
Ideja origjinale e LEADER është krijimi i 
partneriteteve lokale publike-private në formën e 
grupeve lokale të veprimit – (LAG).
• Inovacioni 
Tradita në mënyrë të qartë formon bazën e zhvillimit 
të qëndrueshëm rural, por inovacioni është i 
domosdoshëm për të paraqitur vlerat tradicionale 

në një mënyrë të re dhe konkurruese.
• Qasje e integruar dhe multi-sektoriale 
Ndarjet sektoriale shpesh krijojnë probleme 
zhvillimi. Horizontalisht, ndërlidhja ndër-sektoriale, 
si dhe vertikalisht, lidhja midis institucioneve lokale 
rajonale dhe kombëtare, është me rëndësi të veçantë 
në arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm rural.
• Networking, krijimi i “rrjetit” 
Lidhja, mësimet nga rastet e praktikave më të 
mira, transferimi dhe shkëmbimi i njohurive 
dhe eksperienca shfaqet dukshëm në zbatimin 
e LEADER, pasi raste të ndryshme individuale 
integrohen në një model zhvillimi të përbërë.
• Bashkëpunimi 
Është një hap përtej krijimit të “rrjetit”, drejt 
vendosjes së gjërave në lëvije dhe zbatimin e 
projekteve të përbashkëta ndërmjet dy apo më 
shumë grupeve lokale të veprimit (LAG) brenda 
vendit, rajonit apo BE.

• Objektiva / Strategjitë ku mbështetet 
LEADER: 

• promovimi i zhvillimit rural nëpërmjet 
iniciativave lokale dhe partneriteteve

• ruajtja, mbrojtja dhe përdorimi i qëndrueshëm 
i mjedisit, peizazhit, natyrës dhe trashëgimisë 
kulturore

• përmirësimi i cilësisë së jetës në zonat rurale dhe 
zgjerimi i programit ekonomik për ekonomitë 
rurale

• përmirësimi i efiçencës së tregut nëpërmjet 
investimit në ferma dhe marketimin e 
produkteve bio. 

• përgatitja e planeve strategjike të veprimit lokal 
nga Bashkia për implementimin e strategjive për 
zhvillimin e qëndrueshëm rural 

• zhvillimi i ekonomisë rurale duke përmirësuar 
dhe zhvilluar inrastrukturën rurale dhe 
diversifikuar aktivitetet ekonomike.

• përmirësimi i jetës rurale dhe kushteve të punës 
në fshatra

• krijimi i mundësive të reja dhe të qëndrueshme 
për krijimin e të ardhurave të komunitetit

• inkurajimi dhe zhvillimi i aktiviteteve që 
përfshijnë popullsinë rurale në grupe 
të bashkuara nëpërmjet projekteve të 
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bashkëpunimit
• promovimi i iniciativave lokale dhe partneriteteve 

duke përfshirë komunitetet lokale, përfaqësues 
nga sektori i biznesit dhe pushtetin vendor.

• ndarja e arritjeve, eksperiencave, informacionit 
dhe vendimeve / konkluzioneve me komunitete 
të tjera rurale

• ngritja e kapaciteteve njerzore për popullatn 
rurale dhe antarët e grupeve lokale të veprimit – 
(LAG) nëpërmjet trajnimit dhe edukimit 

• pjesëmarrja e publikut, si një planifikim 
i zhvillimit me pjesëmarrje  duke krijuar 
komunikimin e duhur ndërmjet publikut, 
vedimmarrësve dhe ekspertëve të fushës.

LAG (Local Action Group / Grupi Lokal i 
Veprimit)

Çfarë është LAG:
• Një grup, i cili lehtëson krijimin e lidhjeve midis 

aktorëve lokalë dhe sektorëve të ndryshëm për 
zhvillimin e ekonomisë rurale, që zakonisht 
punojnë të shkëputur nga njëri – tjetri dhe 
gjithashtu promovon krijimin e lidhjeve midis 
komuniteteve lokale.

• Bën së bashku zona te vogla, homogjene dhe të 
lidhura në mënyrë sociale, të karakterizuara nga 
tradita të njëta, identitet lokal, që kane ndjenjën 
e përkatësisë në zonë dhe / ose nevoja dhe 
pritshmëri të përbashkëta.

• Mundësojnë lehtësimi e aktiviteteve që i 
përgjigjen karakteristikave të veçanta të zonës 
dhe inkurajojnë zhvillimin e bazuar në këto 
avantazhe lokale

• Krijojnë dhe implementojnë strategji lokale 
zhvillimi, marrjen e vendimeve për shpërndarjen 
e fondeve dhe menaxhimin e tyre.

• Tërheqin dhe kombinojnë resureset ekzistuese 
humane dhe financiar, sektorët privat dhe civil, 
si dhe vullnetarët

• Bëjnë së bashku aktorët lokalë në mënyrë që të 
ideojnë projekte të përbashkëta dhe veprime 
ndër-sektoriale në mënyrë që të arriht një 
sinergji, një ndjenjë e pronësisë së përbaskët dhe 
krijimin e një konkurrueshmërie në nivel zonë

• Forcojnë dialogun dhe bashkëpunimin ndërmjet 

aktorëve të ndryshëm ruralë që shpesh herë nuk 
kanë përvojë pune të përbashkët, duke zvogëluar 
në këtë mënyrë, potëncialin për konflikt dhe 
duke moderuar situatat në të cilat zgjidhjet 
arrihen nëpërmjet konsultimit dhe  diskutimit.

• Të përfshirë në procesin e ndërveprimit midis 
partnerëve të ndryshëm, ky grup moderon 
procesin e përshtatjes dhe ndryshimit, duke 
marrë parasysh mjedisin, divrsifikimin e 
ekonomisë rurale dhe cilësinë e jetës.

Përbërja e LAG:
• Përfaqësues të vetëqeverisjes lokale dhe 

institucioneve publike
• Organizatat tregtare / profesionale dhe 

sindikatat (bujqit, ndërmarrjet e vogla dhe 
aktivitete tjera)

• Shoqata (mbrojtja e mjedisit, ofrimi i shërbimeve 
kulturore, komuniteti zhvillimi, gratë, të rinjtë 
etj.)

• Komuniteti, banorët e njësisë administrative / 
fshatrave

• Agjencitë e zhvillimit
• Sektori i biznesit
• Media
• Individë të profilit të lartë

Si mund të krijojmë një Grup Lokal Veprimi të 
suksesshëm?
• Hapi 1      
Përcaktimi i objektivave dhe qëllimit të krijimit të 
LAG
• Hapi 2     
Paraqitja dhe konsultimi i këtij grupi me komunitetin 
• Hapi 3     
Fillimi i procedurës së emërimit dhe përzgjedhjes së 
anëtarësimit në LAG
• Hapi 4     
Workshope dhe trajnime për anëtarët e LAG
• Hapi 5     
Regjistrimi i GLV-së
• Hapi 6   
Përgatitja e një analize të situatës së njësisë 
administrative / fshatrave ku do operojnë 
• Hapi 7  
Procesi i planifikimit strategjik për zhvillimin e 
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qëndrueshëm të një zone/ sektori të caktuar
• Hapi 8     
Miratimi i planit të zhvillimit të qëndrueshëm 
• Hapi 9     
Formimi i një grupi implementues për planin 
strategjik
• Hapi 10    
Zbatimi i planit të zhvillimit të qëndrueshëm 
• Hapi 11    
Minitorimi i planit të zhvillimit të qëndrueshëm

VALUE CHAIN

Një zinxhir i vlerave është nje gamë e plotë e 
aktiviteteve qe bizneset kryejnë për të sjellë një 
produkt ose shërbim nga konceptimi në shpërndarje, 
duke përfshirë projektimin, prodhimin, marketingun 
dhe shpërndarjen-. Për kompanitë që prodhojnë 
mallra, zinxhiri i vlerës fillon me lëndët e para të 
përdorura për të prodhuar produktet e tyre dhe 
përbëhet nga gjithçka që shtohet para se produkti të 
shitet tek konsumatorët.

Menaxhimi i zinxhirit të vlerës është procesi i 
organizimit të këtyre aktiviteteve për t’i analizuar siç 
duhet ato. Qëllimi është të krijojë komunikim midis 
drejtuesve të secilës fazë për të siguruar që produkti 
të vendoset në duart e klientëve sa më shumë që të 
jetë e mundur

Avantazhi konkurrues nuk mund të kuptohet pa e 
pare një firmë si një e tërë - shkruan  Porter. 
Ajo rrjedh nga aktivitetet e shumta diskrete që 
një kompani kryen në dizajnimin, prodhimin, 
marketingun, shpërndarjen dhe mbështetjen e 
produktit të saj. Secila nga këto aktivitete mund të 
kontribuojë në një pozicion relativ të kostos së një 
firme dhe të krijojë një bazë për diferencimin.

Porteri ndan aktivitetet e një biznesi në dy kategori: 
primare dhe mbështetese.
Aktivitetet primare përfshijnë:
• Logjistika e brendshme eshte marrja, ruajtja dhe 

shpërndarja e lëndëve të para të përdorura në 
procesin e prodhimit.

• Operacionet janë faza në të cilën materialet 

• e papërpunuara shndërrohen në produktin 
përfundimtar.

• Logjistika e jashtme është shpërndarja e 
produktit përfundimtar për konsumatorët.

• Marketingu dhe shitjet përfshijnë reklamat, 
promovimet, organizimin e shitjeve-forcës, 
kanalet e shpërndarjes, çmimet dhe menaxhimin 
e produktit përfundimtar për të siguruar se 
është në shënjestër të grupeve të përshtatshme 
të konsumatorëve.

• Shërbimi i referohet aktiviteteve të nevojshme 
për të ruajtur performancën e produktit pasi 
të jetë prodhuar, duke përfshirë instalimin, 
trajnimin, mirëmbajtjen, riparimin, garancionin 
dhe shërbimet pas shitjes.

Aktivitetet mbështetëse ndihmojnë funksionet 
primare dhe përfshijnë këto:
• Prokurimi është mënyra se si sigurohen lëndët e 

para për produktin.
• Zhvillimi i teknologjisë mund të përdoret në 

fazën e kërkimit dhe zhvillimit, në mënyrën se si 
zhvillohen dhe dizajnohen produktet e reja dhe 
në procesin e automatizimit.

• Menaxhimi i burimeve njerëzore përfshin 
aktivitetet e përfshira në punësimin dhe mbajtjen 
e punonjësve të duhur për të ndihmuar në 
projektimin, ndërtimin dhe tregun e produktit.

• Infrastruktura e firmës i referohet strukturës 
së organizatës dhe menaxhimit, planifikimit, 
kontabilitetit, financimit dhe mekanizmave të 
kontrollit të cilësisë.

Ekzistojnë dy qasje në analizën e zinxhirit të vlerës: 
avantazhi  i kostos dhe avantazhi i diferencimit.

• Avantazhet e kostos: 
Pas identifikimit të aktiviteteve primare dhe 
mbështetëse, bizneset duhet të identifikojnë  kostot 
për çdo aktivitet. Për një aktivitet më intensiv,  kostot  
mund të përfshijnë sa shpejt kryhet  kjo pune, orët 
e punës, normat e pagave etj. Bizneset duhet të 
identifikojnë lidhjet midis aktiviteteve, duke ditur se 
nëse shpenzimet zvogëlohen në një fushë, ato mund 
të reduktohen  edhe ne në një fushe tjeter qe ka 
lidhje me te . Bizneset pastaj mund të identifikojnë 
mundësitë për të ulur kostot
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Vizioni, Objektivat dhe Projektet Strategjike

Zgërdheshi, “fshati i heshtjes”, jetëzimi kulturor 
dhe artistik i rrënojave antike të Albanopolisit, një 
lidhje mes së shkuarës dhe të tashmes nëpërmjet 
krijimit të një qendre të zhvillimit të artit 
bashkëkohor 

Për realizimin e objektivave të secilit prej fshatrave, 
kemi identifikuar 3 tipe / paketa projektesh të cilat 
i konsiderojmë të nevojshme të shihen si të tilla për 
shkak të karakterit që mbartin. 

1/ Lehtësimi i procedurave administrative (në 
nivel qëndror dhe vendor) për komunitetin

Komuniteti që banon jashtë qendrave urbane, 
përgjithësisht e ka pasur të vështirë marrjen 
e shërbimeve proceduriale nga institucionet 
administrative përkatëse. Kjo, për shkak të 
burokracisë proceduriale; problemeve të 
dokumentacioneve të trashëguara prej vitesh apo 
për shkak të mungesës së aftësisë dhe mungesës së 
aksesit në informacion që ka vetë komuniteti. 
Këto vështirësi hasen në fusha të ndryshme si 
trajtimi i çështjeve lidhur me pronën, informalitetin, 
aplikimet për leje, apo pagesën e taksave dhe 
tarifave në lidhje me bizneset private. Për këtë arsye, 
propozohet një paketë projektesh e cila është e 
nevojshme të aplikohet në secilin prej fshatrave në 
studim:

• Krijimi i një zyre informacioni për shërbimet 
proceduriale për komunitetin

Në njësitë administrative / ish-komunat, është e 
nevojshme të ekzistojë një qendër informacioni, 
e cila do informojë komunitetin në lidhje me 
procedurat administrative dhe shërbimet që ka 
nevojë, që kryesisht janë elektronike dhe pjesa më 
e madhe e tyre nuk ka mundësi t’i kuptojë dhe 
përdori, duke qenë se shërbimi me internet dhe 
mjete elektronike (kompjuter, celular, aplikacione 
online) në fshat mungon. Kjo zyrë duhet të jetë e 
pajisur me persona të përgatitur dhe të gatshëm 

për të asistuar komunitetin në të gjitha shërbimet e 
mëposhtme, por jo vetëm. 

• Lehtësimi i procedurave dhe ofrimi i 
asistencës teknike për marrjen e vërtetimit 
të pronësisë

Dokumentat e vërtetimit të pronësisë, janë ende një 
ngërç i pazgjidhur sidomos në komunitetet rurale. 
Problematikat janë nga më të ndryshmet dhe për 
zgjidhjen e tyre ka nevojë për vullnet politik dhe 
reforma institucionale në nivel qëndror dhe vendor. 
Ka nevojë të ndërhyet në disa çështje si hartëzimi i 
pronave private pasi ka një mungesë të përcaktimit 
të kontureve të pronës ose mospërputhje të gjendjes 
faktike me pronësinë. 
Pasi të bëhen ndërhyrjet e mësipërme nga 
autoritetet përkatëse në lidhje me lehtësimin e 
procedurave, komunitetit në zonat rurale, duhet t’i 
ofrohet asistencë teknike për aplikimin e marrjes së 
vërtetimit të pronësisë. Ky lloj shërbimi procedurial, 
mund të ofrohet në njësitë administrative, me 
një zyrë të dedikuar, me persona të cilët asistojnë 
teknikisht në këtë proces.

• Procedurë e thjeshtëuar dhe asistencë në 
aplikimin për leje zhvillimi apo ndërtimi

Tanimë, aplikimi për leje ndërtimi në të gjithë 
Shqipërinë është i detyrueshëm vetëm në mënyrë 
elektronike. Prej kësaj date, çdo qytetar apo biznes 
duhet të aplikojë vetëm në portalin e-Albania, për 
t’u pajisur me leje ndërtimi. Por për komunitetin 
që banon në njësitë administrative është thuajse e 
pamundur të aplikojnë online për këtë shërbim, pasi 
i mungon inteneti, mjetet kompjuterike dhe mbi të 
gjitha, personat apo subjektet e lincesuar për ofrimin 
e këtij shërbimi (arkitektë, inxhinierë, përgjegjës 
teknik, etj). Për këtë arsye, është e nevojshme që 
autoritetet vendore përkatëse të ofrojnë procedura 
të thjeshtëzuara për aplikimin për leje, pasi dhe vetë 
lloji i lejeve është më i thjeshtë nga ato të dhëna 
në zonat urbane. Në këtë rast, lejet e kërkuara nga 
banorët konsistojnë në leje rikonstruksioni banese, 
shtesë kati, etj. Ndërhyrje shumë të thjeshta të cilat 
mund të lehtësohen përsa i përket procedurave, për 
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mund të lehtësohen përsa i përket procedurave, për 
të pasur në këtë mënyrë lehtësim dhe përshpjetim në 
marrjen e lejes.

• Asistencë teknike për lehtësinë e 
procedurave ekonomike (regjistrimi i 
biznesit ne QKB (pagesa e taksave, tarifave, 
etj.)

Për regjistrimin e biznesit apo çfarëdolloj shërbimi 
në lidhje me pagesat e taksave dhe tarifave, personat 
apo subjektet përkatës duhet t’i drejtohen Qëndrës 
Kombëtare të Biznesit. QKB, funksionon në bazë 
të një sistemi elektronik të integruar të dhënash 
që realizon lidhjen ndërmjet të gjitha sporteleve të 
shërbimit me zyrën qëndrore të QKB-së në Tiranë. 
Sistemi i QKB, arrin të koordinoje të dhënat në 
mënyrë të saktë duke ju dhënë mundësinë subjekteve 
të interesuara të informohen në kohë reale për sa 
i përket statusit të aplikimit të tyre. Edhe në këtë 
rast, komuniteti që operson biznesin e tij në njësitë 
administrative, e ka thuajse të pamundur ta aksesojë 
këtë shërbim për shkak të kushteve teknike, njohurive 
dhe informimit jo të plotë për këtë shërbim. Është 
e nevojshme, ndihma që duhet ti ofrohet bizneseve 
dhe komunitetit në formën e asistencës teknike për 
të përmbushur procedurat ekonomike në mënyrë 
korrekte. Kjo mund të realizohet nëpërmjet një zyrë 
të dedikuar në njësitë administrative, me persona të 
cilët asistojnë teknikisht në këtë proces.

• Regjistri i Fermerëve të Bashkisë Tiranë

Projeki “Regjistri i Fermerëve të Bashkisë Tiranë” ka 
në fokus identifikimin dhe regjistrimin e fermerëve, 
të formalizuar ose jo, që jetojnë pranë Njësive 
Administrative rurale përkatëse. Fokusi në këtë 
regjistër fermeri do të jetë informacioni në lidhje me 
bujqësinë, blegtorinë, agro-përpunimin si dhe fushat 
e tjera të cilat ndikojnë në ekonominë familjare të 
çdo fermeri. 

Nevoja për krijimin e një regjistri fermeri lind 
për arsye të sigurimit të të dhënave mbi burimet 
dhe asetet e territorit rural të Bashkisë Tiranë. Ky 
vrojtim do të lehtësojë orientimin e investimeve 

vendore, qëndrore apo edhe ato të huaja drejt 
fushave apo sektorëve më me potencial për zhvillim 
të mëtejshëm sipas zonave.
Objektivi i këtij projekti është grumbullimi i 
informacioneve të detajuara për secilin fermer, në 
formën e një censusi me të dhëna mbi:  

• fermerët / familjet fermere;
• tokën bujqësore si dhe aktivitetin që zhvillohet 

në to;
• blegtorinë dhe tendecës të fermave blegtorale;
• shpendët dhe bletarinë;
• sistemin ujitës dhe mekanizmit të tokave 

bujqësore;
• industrinë  përpunuese të produkteve bujqësore 

dhe blegtorale;
• të tjera.

Pas përfundimit të vrojtimit në terren, raporti teknik 
do të shërbejë për planifikimin dhe hartimin e 
politikave të zhvillimit të sektorit rural në Bashkinë 
e Tiranës.

Në vijim, regjistri i fermerëve të Bashkisë Tiranë 
do të përditësohet në mënyrë të vazhdueshme nga 
organet përkatëse, të cilat me ligj kanë të përcaktuar 
në kompetencat e tyre funksione të lidhura me 
bujqësinë e blegtorinë, të koordinuar nga Drejtoria e 
Statistikave, pranë DPZHE.

2/ Sigurimi i shërbimeve bazë për komunitetin 
(infrastrukturë, kub, kuz, elektrik)

• Ndërtimi i një pjese të rrugës, një udhë/path 
lidhëse me Kalanë e Zgërdheshit me materiale 
të zonës (guri, mermer etj)

• Vendosja e ndricimit të kalasë (ne menyre qe 
te duket dhe naten dhe te japi shembullin e nje 
kalaje e cila mirembahet dhe eshte e gatshme te 
presi turiste dhe te gjeneroje te ardhura)
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Figura 4. Propozim për ritrajtimin e strukturave ekzistuese të fshatit Halil për t’i shndërruar në atelier për artistët
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01_Objektivi
Krijimi i hapësirave të 
nevojshme për “Art House 
(rezidencë artistësh)”

Fshati Zgërdhesh është në të vërtetë një emër i dytë që mbartin rrënojat 
e kështjellës antike të Albanopolisit, braktisur që prej shekullit të II 
pas.e.s. Qëndra e banuar më e afërt ndodhet në fshatin Halil. Pozicioni 
i kësaj kështjelle që dominon peisazhin e vendit që nga malet e deri 
në bregdet dhe lidhja nëpërmjet një shtegu antik me kalanë e Krujës, 
ngjan me një skenë të përshtatshme për ekspozimin e veprave të artit 
bashkëkohor. 

Rrënojat mund të kthehen keshtu në disa dhoma në qiell të hapur që 
mbartin skulptura ose instalacione të artit bashkëkohor. Ndërthurja e 
të resë me të vjetrën i jep kështjellës së braktisur një funksion të ri për 
t’u vizituar nga shumë art-dashës, ndërkohë që muret e braktisura dhe 
peisazhi përreth shërbejnë si një sfond që nxjerr në pah veprat e artit. 
Veprat e artit të ekspozuara mund të jenë prodhimi i qëndrimit të 
artistëve ne rezidencë ‘Art House’ e cila mund të zhvillohet përgjatë 
periudhave disa javore në fshatin e afërt Halil. Në këtë mënyrë ajo 
bëhet pjesë e kalendarit të aktiviteteve të kryeqytetit.

Ky funksion i ri i ngrehinës antike thërret nevojën e pastrimit të gjithë 
territorit të kalasë nga shkurret dhe mbetjet urbane nga të cilat është 
mbuluar sot si dhe kërkon një mirëmbajtje të vazhdueshme.

3/ Projektet me fokus turizmin 
dhe zhvillimin ekonomik

01.01_ Projekti strategjik 
Pastrimi i të gjithe territorit 
te kalase së Albanopolisit nga 
shkurret dhe mbetjet urbane.

01.02_ Projekti strategjik  
Mirëmbajtja e hapësirës së 
kalasë.     
                                             
01.03_ Projekti strategjik 
Rehabilitimit i Kalasë së 
Albanopolisit, nëpërmjet 
shfrytëzimit të rrënojave 
arkeologjike si një ‘skenë’ 
ekspozimi për vepra të artit 
bashkëkohor.      
                                       
01.04_ Projekti strategjik 
Kthimi i Kalasë në pjesë të 
rrjetit të qendrave kulturore dhe 
artistike të Tiranës dhe përfshirja 
e saj në programin aktiviteteve të 
kryeqytetit.
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02_Objektivi
Krijimi i infrastrukturës së 
nevojshme për aksesin në 
hapësirën e ekspozimit

Mbërritja e vizitorëve për në Kalanë e Albanopolisit mendohet të 
kryhet nëpërmjet fshatit të afërt Halil. Prej tij nis një udhë panoramike 
që mund të shërbejë si rrugë këmbësorësh, lidhëse me hyrjen kryesore 
të Kalasë. E domosdoshme në këtë rast është dhe sinjalistika për të 
mbërritur ne Kala, e cila mungon plotësisht.

02.01_ Projekti strategjik
Rehabilitimi i rrugës që lidh 
fshatin Halil me hyrjen e Kalasë 
së Albanopolisit.

02.02_ Projekti strategjik
Krijimi i sinjalistikës së 
nevojshme për të arritur në 
Kalanë e Albanopolisit
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03_Objektivi
Krijimi i kapaciteteve 
akomoduese/pritëse për 
artistët pjesë te “Art House 
(rezidencës së artistëve)”

“Art House (rezidencë artistësh)” është struktura që mikpret artistë 
të huaj apo vendas për një periudhë dy-tre javore, krijon kushtet e 
përshtatshme për një ‘tërheqje shpirtërore’ nga përditshmëria e qytetit 
në funksion të krijimtarisë artistike. Periudha më e përshtatshme për 
këtë aktivitet është vera. Veprat e artit të prodhuara gjatë kësaj periudhe 
ekspozohen më pas gjatë gjithë vitit në rrënojat e kështjellës.

Akomodimi i artistëve mund të kryhet në shtëpitë e fshatit Halil, 
ku identifikimi i strukturave pritëse është hapi i parë i këtij projekti. 
Fshatarët vendosin në dispozicion të miqve një ose dy dhoma të 
shtëpisë dukë përshtatur shërbimet e saj në dobi te vizitorëve. 

Struktura e braktisur në qendër të fshatit që dikur shërbente për 
magazinimin e prodhimeve bujqësore duket hapësira e përshtatshme 
për t’u kthyer në atelier-in e artistëve. Ajo funksionon një hapësirë 
e madhe pune ‘open space’ e cila mund të ndahet sipas kërkesave, 
përkohësisht në ambjentë më intime pune. Ndricimi zenital dhe 
lartësia e konsiderueshme e godinës krijojnë kushtet e përshtatshme 
për realizimin e veprave skulptorike me dimensione të mëdha që 
do të zhvendosen më pas për t’u ekspozuar në rrënojat antike të 
Albanopolisit. 

Atelier-i i artistëve ështe ndalesa e parë e itinerarit artistik të Zgërdheshit. 
Vizitorët e apasionuar pas artit e nisin që këtu eksperiencën e tyre: ata 
vëzhgojnë që në gjenezë procesin e punës në atelier për të vijuar më tej 
vizitën në ‘muzeun në qiell të hapur’ mes rrënojave antike.

03.01_ Projekti strategjik 
Identifikimi i strukturave pritëse 
në fshatin Halil, të mundshme 
për akomodimin e artistëve 
gjatë periudhës së qëndrimit të 
tyre në programin e “Art House 
(rezidencës se artisëve)”.

03.02_ Projekti strategjik
Ritrajtimi i strukturave ekzistuese 
të fshatit Halil për t’i shndërruar 
në atelier për artistët
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Oferta turistike 

Itineraret janë janë një nga mënyrat më të mira 
për të promovuar zhvillimin e turizmit në fshat. 
Konkretisht në Zgërdhesh kemi propozuar një 
itinerar përmbledhës i cili është:

• Itinerari Kulturor (historik) dhe Natyror “Kalaja 
e Albanopolis – Kalaja e Krujës”

Ky itinerar kulturor dhe natyror përfshin të gjitha 
atraksionet natyrore dhe historike që Zgërdheshi 
ka. Internerati turistik për në Krujë, është menduar 
të nisë nga Zgërdheshi ku ndodhet dhe Kalaja e 
Albanopolis, cka do të thotë që ka potencial të 
kthehet në një destinacion turistik shumë të madh, 
për shkak edhe të afërsisë gjeografike që kanë dy 
kalatë e bashkisë Krujë. Rruga ku futesh për tek 
Kalaja e Albanopolis është rrugë kalldrëmi. Rrugët 
e kalldrëmit janë të shtruara me blloqe guri shumë 
pak të punuara të zonës. Kalaja e Zgërdheshit dhe 
qyteti ilir aty është zhvilluar në shek IV p.e.s. Prej 
këtej mendohet që trashëgohet emri i sotëm për 
Shqipërinë “Albania”. Me braktisjen e tij në fillim të 
Mesjetës banorët gjetën një vend më të mbrojtur në 
Krujë ndaj me kalimin e kohës qyteti mori rëndësi 
për gjithë krahinën. 

Qyteti shtrihet mbi një pllajë trekëndëshe shkëmbore 
e cila zbret drejt fushës me pjerrësi të vogël. Baza 
e trekëndëshit ndodhet në lindje, në terren të 
rrafshët, ndërsa kulmi 100 m më lart në një qafë të 
ngushtë në anën perëndimore. Pas vizitës në këto 
rrënoja të kalasë, itinerari vazhdon për tek Kodra e 
Zgërdheshit ku ndodhen Rrënojat e Kishës së vjetër 
të fshatit. Kjo kishë daton që nga shek V-VI dhe 
tregon për ndërtimet e herëshme të kultit Kristian 
dhe tregon shumë për qytetërimin që ka patur ky 
qytet ilir në lashtësi. Në këtë kodër ndërthuren si 
potencialet kulturore me ato natyrore. 

Kodra e Zgërdheshit e cila ka një lartësi prej 180 
mbi nivelin e detit, ofron pamje ku në veri është 
Mali i Krujes dhe Gamtit, Kalaja e Krujës, në pjesën 
veriore jane kodrat e Krastës, në perëndim e gjithë 

pjesa fushore e Fushë Krujës dhe fushëpamje deri 
në kodrat e Ishmit. Gjithashtu kodra kufizohet nga 
përroi i Cinarit dhe i Lanës. Në këtë pikë mund 
të sodisësh natyrën e zonës e cila të ofron pamje 
panorameske. Rruga vazhdon nëpër gjarpërime 
të ndryshme përgjatë terrenit kodrinor-malor në 
drejtim të qytetit të Krujës. 

Itinerari është i përshkrueshëm me këmbë dhe 
kërkon përgatitje fizike por nuk futet në itineraret 
me vështirësi shumë të lartë por me vështirësi të 
moderuar. Pasi mbaron ecja në natyra, itinerari 
vazhdon për tek rrugët me kalldrëm të qyteti 
të Krujës të cilat të cojnë tek Pazari i Krujës. Me 
mbërritjen në këtë pazar, turistët kanë mundësi të 
njohin më mirë etnografinë dhe kulturën e zonës ku 
mund të blihen ndër të tjera suvenire të ndryshme. 
Pas vizitës në pazar vizitohet Kalaja e Krujës ku 
është dhe pika fundore e itinerarit. Ky itinerar ka një 
gjatësi prej 7 km dhe mund të përshkrohet për rreth 
1 orë e 20 minuta – 45 minuta. 

Me itinerarin “Kalaja e Albanopolis – Kalaja e 
Krujës” synohet të promovohen gjetjet arkeologjike 
të Zgërdheshit që flasin për herë të parë për 
vazhdimësinë e qytetit të Albanopolisit dhe për të 
rikthyer rrugët që kanë pas ndjekur Ilirët dhe Arbërit 
duke nxjerrë në pah dhe potencialet natyrore të 
zonës. Ky itinerar nuk është vetëm një shteg turistik, 
por edhe identitet historik i shqiptarëve. 
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Gusht
“Ditët Iliro- Arbërore” 

Gusht-Shtator
“Dita e Ullirit” 

Synimi është të ekspozohen gjetjet e reja arkeologjike në Zgërdhesh, që 
flasin për herë të parë për vazhdimësinë e qytetit të Albanopolisit, edhe 
mbas shek IV. Synimi është të kthejë iternerarin Kalaja e Zgërdheshit – 
Kalaja e Krujës për herë të parë në një shteg turistik por edhe identitet 
historik të shqiptarëve.  Ky eveniment preferohet të mbahet në muajin 
Gusht (sipas fluksit të turistëve). 

Kjo zonë është e njohur për kultivimin e ullirit dhe prodhimin e vajit. 
Përmes një dite të dedikuar në panairin e prodhimeve vendase. Kjo 
festë preferohet të mbahet në Gusht-Shtator.

Gusht-Shtator
“Panairi i Vreshtarisë” 

Në tre vitet e fundit është rivitalizuar mbjellja në sipërfaqje të mëdha 
të vreshtave, traditë kjo e zonës. Panairi dhe konkursi për verën më të 
mirë të prodhuar nga fermerët e zonës. Kjo festë preferohet të mbahet 
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PPK

PINS 

PPV

NJ.A

LEADER 

LAG 

Plan i Përgjithshëm Vendor
Plan i Integruar Ndër Sektorial
Plan i përgjithshëm Vendor
Njësi Administrative
„Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ 
Local Action Group 

Figura 1. Rrënojat e kalasë së Albanopolisit
Figura 2. Pamje nga kodra e Zgërdheshit
Figura 3. Liqeni artificial i Bacungut
Figura 4. Propozim për ritrajtimin e strukturave ekzistuese të fshatit Halil për t’i shndërruar në atelier për artistët

Akronime

Figura

Harta

Harta 1 Fshatrat e Rajonit 6 
Harta 2 Fshati Zgërdhesh, vendodhja e elementëve territorialë dhe administrativë
Harta 3 Infrastruktura, transporti dhe aksesueshmëria 
Harta 4 Shërbimet publike
Harta 5 Infrastruktura inxhinierike
Harta 6 Turizmi në Zgërdhesh
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