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HYRJE  

Zona ADRION karakterizohet nga përformancë e ulët e inovacionit, kapacitete të 

kufizuara të NVM, bashkëpunime të papërshatshme midis kompanive dhe  

instituteve kërkimore, sinergji të ulët,  midis  sektorit agroushqimor dhe turizmit, 

si dhe implementin  e ulët të praktikave bujqësore miqësore me mjedisin.  

Nga ana tjetër ekzistojnë disa pika të forta, si ekzistenca e produkteve 

agroushqimore cilësore, ekzistenca e një numri grupesh konkurruese dhe shumë 

aktive kerkimore si dhe cluster inovative. Megjithëse me aktivitete të përbashkëta 

ndër-rajonale të përbashkëta të dobëta, si dhe ekzistenca e RIS 3, ku 

bashkëpunimi transnacional mund të fokusohet, me qëllim që të gjenden zgjidhje 

në problemnin e përbashkët të  esktyroversionit të NVm-ve  

Fusha është komplekse dhe kërkon shumë studim në terma në drejtim të 

ndërkombëtarizimit, akses në treg, finacime, rrjetëzimit, kapacitetve inovative, 

transfertave të biznesit, sipërmarrjes, bashkëpunimit ndërkufitar dhe sektorial 

dhe praktikave bujqësore, mijqësore me mjedisin.   

Ai sjell  gjithashtu përfshirjen e formave të reja të zhvillimit te NVM-ve, të tilla si 

dizenjo, eko concept dhe përgjegjësia shoqërore e korporatave.  Qëllimi kryesor i 

projektit INNOVAGRO është zhvillimi i një rrjeti inovativ për promovimin e 

ekstroversionit të ndërmarrjeve agroushqimore në zonën Adriatiko Ioniane.  

 



 

   Qëllimi kryesor i projektit INNOVAGRO është zhvillimi i një rrjeti inovativ për promovimin e              

ekstroversionit të ndërmarrjeve agro-ushqimore në zonën Adriatiko-Joniane. 

     Projekti INNOVAGRO përqëndrohet në zhvillimin e lidhjeve dhe sinergjive ndërmjet fermerëve, 

ndërmarrjeve agro-ushqimore, instituteve kërkimore, autoriteteve publike dhe OJQ-ve për: 

    a promovimi i ekstreversionit të produkteve agro-ushqimore, 

    b zhvillimin e brendshëm  i ndërmarrjeve agro-ushqimore, 

    c promovimin e praktikave bujqësore miqësore me mjedisin. 

     Partneriteti i projektit përbëhet nga 10 partnerët e mëposhtëm: nga Greqia, Italia, Sllovenia, 

Serbia dhe Shqipëria: 

  3 Institute dhe Universitete Kërkimore me përvojë të gjerë në inovacionin e biznesit dhe zhvillimin 

rural. 

  3 Dhoma / Bashkimi i Dhomave që përfaqësojnë plotësisht NVM-të agro-ushqimore në territoret e 

tyre. 

  1 Konfederata e Bujqësisë. 

 2 Autoritete Rajonale / lokale. 

. 1 rrjet. 

  Rezultatet kryesore të projektit INNOVAGRO janë: 

Krijimi i 1 Rrjeti të Bashkëpunimit Transnacional në sektorin agro-ushqimor dhe turizmit gjatë 

Workshopit të Kapitalizimit, bazuar në rezultatet e 7 punëtorive specifike të rrjeteve tematike, dhe 6   

Eventeve  Ekstroversionale, 
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Testi  i  zhvillimit dhe pilotimit të 1 Qendrës Virtuale dhe Inovacionit të Biznesit Transnacional  

(VIBIEC), duke ofruar mbështetje përmes e-inkubatorëve, platformës elektronike  të rrjetit të biznesit 

dhe mjeteve të tjera të vetëvlerësimit. 

Për më tepër, përfituesit kryesorë të projektit INNOVAGRO janë: 

 NVM-të në sektorin agroushqimor  dhe turizmit, 

 Fermerët, 

 Organizatat për mbështetjen e biznesit, 

 Institutet e R&D dhe  Autoritetet Rajonale dhe Lokale, 

. Organizatat e shoqërisë civile 

Së fundmi, ndikimet kryesore të projektit janë : 

 Përmirësimi i produktivitetit, konkurrencës dhe hyrjes në tregun ndërkombëtar të NVM-ve 

agroushqimore , 

 rritja e përqindjes së NVM-ve agro-ushqimore të përfshira në rrjetëzim, brendësim dhe në procesin e 

inovacionit, 

 forcimi i lidhjeve midis Instituteve të R&D, NVM-ve dhe autoriteteve Rajonale dhe Lokale në fushën e 

sipërmarrjes inovative, 

 rritjen e përdorimit të praktikave bujqësore miqësore me mjedisin. 
 

 
 

 

 



Projekti INNOVAGRO  
 
 



 
 
 
 
 
 

S.WO.T. ANALIZA DHE GJETJE  
 

Një nga objektivat më të rëndësishme të projektit INNOVAGRO është zhvillimi i inteligjencës sektoriale 

të azhornuar për çështjet më të rëndësishme në lidhje me sektorin e agroushqimit,  që mund të 

adresohen në nivelin ndër-rajonal, në bashkëveprim të ngushtë me politikat specifike të zhvillimit 

rajonal dhe kombëtar të vendeve pjesëmarrëse dhe ky është qëllimi kryesor i këtij produkti të  

shpërndarë. 

 

Për këtë qëllim, partneriteti i projektit identifikoi analizën S.W.O.T., si qasjen më të përshtatshme 

për të vlerësuar pikat e forta, të dobëta, mundësitë dhe kërcënimet brenda sektorit të ushqimit, nga 

një perspektivë lokale / rajonale / kombëtare / ndër-rajonale, ku: 

 Pikat e forta: karakteristikat që i japin sektorit të agro-ushqimit në zonën specifike të zbatimit një 

avantazh mbi të tjerët. 

 Dobësitë: karakteristikat që krijojnë për sektorin e agrofood në zonën specifike të zbatimit një 

disavantazh në krahasim me të tjerët. 

 Mundësitë: elementet që sektori i agro-ushqimit mund të shfrytëzojë për përparimin e tij. 

 Kërcënimet: elemente në mjedis që mund të shkaktojnë telashe për sektorin e agro-ushqimit. 

 

Kjo S.Ë.O.T. analiza përqendrohet në 6 temat makro  si mëposht: 

Tregu Agroushqimor / Mjedisi i Biznesit 

. Struktura e agro ushqimit 

 Kërkim / Inovacion / Teknologji 
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 Zhvillimi i Qendrueshëm (ambienti / biodiversiteti) 

 Burimet njerëzore 

 Bashkëpunimi / Grumbullimi / Rrjetëzimi. 
 

 
 

Përveç kësaj, ky Sektor S.W.O.T. Analizon  ofron informacion në lidhje me rëndësinë e sektorit agro 

ushqimor me karakteristikat specifike të zhvillimit të secilit rajon / vend pjesëmarrës (Rajoni i Kretës, 

Rajoni i Bazilikatës, Rajoni i Pulias, Shqipëria, Serbia dhe Sllovenia) dhe rajonin përkatës rajonal / 

kombëtar  si dhe politikat e zhvillimit. 

Më specifikisht, gjetjet kryesore të ANALIZËS SWOT paraqiten në tabelën vijuese: 
 

 
 

FUQITË 

• Institucionet dhe objektet kërkimore relativisht të zhvilluara mirë në disa vende / rajone (p.sh. 

Sllovenia, Kreta, Pulia). 

• Disa lider të rajoneve / vendeve në sektorin agro ushqimor (p.sh. Kreta, Pulia, Serbia). 

• Ekzistenca e një numri të konsiderueshëm të produkteve cilësore agro-ushqimore. 

• Ekzistenca e burimeve natyrore të pasura, por të pashfrytëzuara. 

• Traditë e fortë në sektorin e bujqësisë dhe agroushqimit. 

• Pjesa më e madhe e ndërmarrjeve të agrofood janë të vogla, por fleksibël dhe dinamike në të gjithë 

zonën. 

• Ambienti relativisht i ruajtur mirë dhe i larmishëm i natyrës. 

• Pasuri të forta të zonës ADRION në bujqësi dhe turizëm. 

• Klima e përshtatshme, kushtet mikroklimatike dhe tokësore, burime të pasura dhe të ndryshme 

biologjike, të cilat janë baza për aktivitete të shëndetshme dhe produktive bujqësore. 



• Tradita e vjetër dhe e vlefshme e bujqësisë që ndihmon në mënyrë efektive në planifikimin e 

zhvillimit strategjik dhe premton se bujqësia do të jetë shumë i rëndësishëm edhe në të ardhmen. 

• Popullsia bujqësore relativisht e arsimuar mirë, e cila premton të jetë efektive dhe produktive në 

bujqësi. 

• Pozicioni strategjik gjeografik (me porte në Adriatik dhe Jon) 

• Rritja e numrit të markave tregtare të adresuara për tregun e eksportit. 

• Një fuqi punëtore e re dhe me kosto të ulët në vendet IPA 

• Çmimet konkurruese të tokës në vendet IPA. 
 



 
 
 

 



. DOBËSITË 

• Investime të vogla në përcaktimin për  Mbrojtjen  e Origjinës (PDO), Indikacionin e 

Mbrojtur Gjeografik (PGI), Specialitetet Tradicionale të Garantuara (TSG) dhe 

Prodhimet Organike në shumicën e rajoneve / vendeve. 

• Niveli i ulët i inovacionit dhe frymës së brendësimit në NVM-të agroushqimore. 

• Numër i vogël i bashkëpunimeve / rrjeteve efektive rajonale të bizneseve. 

• Niveli i ulët i ofrimit të shërbimeve alternative të turizmit të lidhura me sektorin 

agro-ushqimor (p.sh. Gastronomia dhe Turizmi i Verës). 

• Reagime te vonshme të sipërmarrjeve  dhe njohuri të vogla  rreth inovacionit. 

• Përqindje e ulët e personelit kërkimor në ndërmarrjet agroushqimore. 

• Aktivitete të dobëta të transferimit të teknologjisë midis Instituteve dhe kompanive 

R&D. 

• Fermë e vogël dhe e fragmentuar me një diversifikim të lartë të prodhimit bujqësor. 

• Një brez i ri jo aq i apasionuar pas bujqësisë. 

• Infrastruktura logjistike jo të zhvilluara (transporti, tregu, uji, energjia) në zonat 

rurale. 

Orientimi i produkteve tradicionale dhe "të prodhuara në fermë" kryesisht në tregun e 

brendshëm 
 

 

 



MUNDËSITË 

• Rritja e investimeve dhe iniciativave në R&D. 

• Specializimi i R&D në agrofood dhe sektorin e agrobiznesit. 

• Rritje e lehtë e teknologjisë dhe inovacionit nga Institutet e R&D tek kompanitë e agrofood. 

• Rritje e vogël e aktiviteteve të rrjetëzimit dhe grumbullimit në NVM. 

• Rritja e aftësive në hulumtim përmes mbështetjes financiare dhe mundësive të trajnimit në fushën e 

krijimit të ndërmarrjeve, transferimit të teknologjisë, organizatës dhe inovacionit të menaxhimit. 

• Brezi i ri shumë i aftë në IT. 

• Zhvillim gjithnjë e më i shpejtë i teknologjisë agroushqimore. 

• Krijimi i nivelit të lartë të biznesit në disa rajone / vende. 

• Rritja e angazhimit për zhvillim të qëndrueshëm. 

• Sinergji rreth fermerëve dhe sektorëve të tjerë si Turizmi. 

• Ndërgjegjësimi i fermerëve për tu trajnuar profesionalisht dhe teknikisht. 

• Mundësi huazimi dhe financimi për NVM-të 

• Diversifikimi i produktit i përqendruar në kërkesën aktuale të tregut. 

• Rrjete të përmirësuara bashkëpunimi në zonat rurale. 
 

Kërcënimet 

• Ekonomia e prekur seriozisht nga kriza ekonomike dhe e borxhit. 

• Rritja e konkurrencës nga vendet e jugut. 

• Shpërndarja e investimeve R&D dhe mungesa e përparësive. 

• Pabarazi të konsiderueshme midis rajoneve dhe territoreve në termin e përdorimit të TIK. 

• Dallime të konsiderueshme midis rajoneve në lidhje me potencialet e R&D. 

• Recesion serioz në shumicën e rajoneve / vendeve. 

• Vështirësitë e NVM-ve agroushqimor për të hyrë në financa. 



• Rreziku i rritjes së ndotjes së mjedisit për shkak të rritjes së turizmit dhe aktiviteteve bujqësore. 

• Presion në rritje dhe kumulativ në drejtim të biodiversitetit.  

• Shterim i burimeve njerëzore për shkak të recesionit ekonomik. 

• Politikat agrare të vendeve fqinje jo anëtare të BE-së janë shumë mbrojtëse për produktet e tyre 

vendase. 

• Marrëveshjet doganore midis anëtarëve të BE dhe IPA nuk janë aq inkurajuese për të promovuar 

tregtinë transnacionale në sektorin agroushqimor. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ENO-GASTRONOMY DESTINATIONS IN ADRION AREA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ëëë.google.com/maps/d/edit?hl=el&hl=el&mid=1St28tAcsCKpAtjVrYGSE3mT85n- 
pAVKXZ&ll=40.64616334650412%2C13.357011345416367&z=5 

http://www.google.com/maps/d/edit?hl=el&amp;hl=el&amp;mid=1St28tAcsCKpAtjVrYGSE3mT85n-
http://www.google.com/maps/d/edit?hl=el&amp;hl=el&amp;mid=1St28tAcsCKpAtjVrYGSE3mT85n-
http://www.google.com/maps/d/edit?hl=el&amp;hl=el&amp;mid=1St28tAcsCKpAtjVrYGSE3mT85n-


 
 
 
 
 
 

Rrjeti INNOVAGRO  
, 

Bazuar në: 

 gjetjet shumë të rëndësishme të ANALIZËS SWOT 

 konkluzionet e 7 workshopeve specifike të rrjeteve tematike të organizuara 

 rezultatet e 6 eventeve Ekstroversionale 

Projekti INNOVAGRO kapitalizon përvojën ekzistuese nga suksesi i mëparshëm, përpjekjet përkatëse të 

rrjetëzimit rajonal / kombëtar / ndërkufitar (p.sh. rrjete, grupe, iniciativa) në mënyrë që të zhvillojë 

një qasje  reale ndër-rajonale, duke krijuar një Transnacional të Ri Inovativ, Rrjeti i Bashkëpunimit në 

sektorin agro-ushqimor dhe turizmit. 

RRJETI INNOVAGRO synon të lidhë fermerët dhe kompanitë agro-ushqimore (prodhimi i produkteve 

agroushqimor), kompanitë e turizmit (konsumi i produkteve agroushqimore), Institutet e Arsimit të 

Lartë dhe Kërkimit, Autoritetet përkatëse Lokale / Rajonale / Kombëtare dhe Organizatat e Shoqërisë 

Civile, për t'u siguruar shërbimet inovative të NVM-ve në fushën e marketingut dhe menaxhimit në 

mënyrë që të rrisin ekstroversionin dhe brendësimin e tyre. 

Më specifike, objektivat themelorë të RRJETIT INNOVAGRO janë: 

 Nxitja e dialogut, marrja e njohurive të reja dhe shkëmbimi i përvojave ndërmjet të gjithë aktorëve 

përkatës, 

 Lidhja me rrjetet ekzistuese rajonale dhe ndër-rajonale që janë funksionale në fushën e bujqësisë, 

zhvillimit rural dhe marketingut, 

 Promovimi i grumbullimit dhe rrjetëzimit transnacional, 

 Forcimi i lidhjeve midis prodhuesve   ushqimorë  dhe konsumatorëve përfundimtar, 

 

 



 Promovimi i produkteve kryesore agroushqimore në zonën ADRION (p.sh. verërat, produktet e vajit të 

ullirit, produktet e qumështit etj.) në tregjet e brendshme dhe të huaja 

Promovimi i destinacioneve më domethënëse të  eno-gastronomisë dhe turizmit të kulturës në zonën 

ADRION, 

 Kontribuimi në zhvillimin lokal / rajonal, përmes bujqësisë, mbrojtjes së mjedisit, përmirësimit të 

kushteve të jetesës njerëzore dhe krijimit të mundësive shtesë të punësimit kundër shpopullimit dhe 

braktisjes së territoreve, 

C. Kontributi në zbatimin e mëtejshëm të strategjisë EUSAIR dhe arritjen e programit ADRION. 
 

 

 

 

 



Anëtarët e Rrjetit INNOVAGRO mund të jenë si më poshtë: 

Dhomat 

 Shoqatat e NVM-ve në sektorin  agroushqimor dhe turizmit 

Institutet e Arsimit të Lartë 

 Institutet e Kërkimit 

Shoqatat / Kooperativat Bujqësore 

Autoritetet Publike Lokale / Rajonale / Kombëtare 

Agjencitë e Zhvillimit 

Grupet dhe Rrjetet ekzistuese në sektorin agro-ushqimor dhe turizmit 

 OJQ-të (p.sh. Shoqatat e Konsumatorit dhe Mjedisit) 

Shoqatat e Gourmet & Gastronomisë 

 Çdo organ tjetër që ka të bëjë me qëllimet e Rrjetit 

Për më tepër, elementët kryesorë inovativë të RRJETIT INNOVAGRO janë: 

 Përfshirja e palëve të interesuara në logjikën e modelit të katërfishtë të inovacionit (njësitë e 

përfaqësuara nga NVM-të, Institutet e R&D, Autoritetet Publike dhe OJQ-të), 

Gjetja e  zgjidhjeve  lokale për problemeve lokale. 

Lehtësimi i fermerëve dhe prodhuesve të ushqimore për të përdorur shërbimet publike dhe rezultatet 

e kërkimit. 

Përfshirja e rrjeteve / grupe ekzistuese lokale / rajonale / kombëtare. 

Kapitalizoni /praktikat e mira ekzistuese përkatëse. 

Fokusimi në burimet njerëzore - sistematizimi i njohurive ekzistuese specifike që janë unike. 

Lidhja e sektorit ushqimor (prodhimi) direkt me sektorin e turizmit dhe konsumatorët e fundit 

(konsumi). 



Fokusi territorial në Zonën Adrian-Jon. 

 

Më në fund, rezultatet kryesore të pritura nga krijimi dhe funksionimi i RRJETIT IN-NOVAGRO janë: 

 Përmirësimi i produktivitetit, konkurrencës dhe hyrjes në tregun ndërkombëtar të NVM-ve 

agroushqimore dhe turistike. 

 promovimi i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe iniciativave të rrjetëzimit në nivelin ndër-rajonal dhe 

ndërkombëtar. 

 Rritjen e përqindjes së NVM-ve të përfshira në proceset e ndërkombëtarizimit dhe inovacionit 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

RRJETI INNOVAGRO  

Forcimin e aktiviteteve kërkimore dhe inovative dhe zhvillimin teknologjik në zonat e synuara, duke 

siguruar ndërveprimin midis nevojave të R&D dhe NVM-ve. 

 vendosja e bazës për strategji / politika të reja nga autoritetet lokale / rajonale, për të mbështetur 

inovacionin e NVM-ve në sektorin agro-ushqimor  

 përfshirjen e politikëbërësve, aktorëve të interesuar dhe shoqërisë civile, duke rritur ndërgjegjësimin 

dhe duke rritur njohuritë, kompetencat dhe aftësitë e tyre përkatëse. 

 rritjen e zbatimit të praktikave bujqësore miqësore me mjedisin. 

 zbatimi i lidhjes midis sektorit agro-ushqimor dhe turizmit. 

 Zhvillimi dhe transferimi i NVM-ve në njohuritë dhe aftësitë themelore në fushën e inovacionit dhe 

brendësimit. 
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QENDRA E INOVACIONIT DHE NDERMARRJES SUS 

BIZNESIT TRANSNACIONAL VIRTUAL 

Qëllimi kryesor i Qendrës së Inovacionit Virtual Transnacional të Biznesit (VIBIEC) është të ofrojë 

mbështetje përmes e-inkubatorëve, platformës së rrjetit të biznesit elektronik, mjeteve dixhitale për 

vetëvlerësimin e nivelit të ekstroversionit të NVM-ve, si dhe mjete të tjera këshilluese elektronike (e-

mësimi, biblioteka elektronike, etj.) për ndërmarrjet agro-ushqimore. 

Modulet kryesore të VBIEC, siç tregohet në diagramin vijues, janë: 

a mjetet e biznesit elektronik 

b e-inkubatori 

c biblioteka elektronike 

d rrjeteve elektronike 

e mësimi elektronik 
 

 
 
 
 



 

Moduli i mjeteve të biznesit elektronik përmban dhjetë mjete themelore që përdoruesit mund të 

shkarkojnë, të grupuar në 3 kategoritë kryesore të mëposhtme. 

Mjetet e vetëvlerësimit 

Gatishmëria e biznesit. 

Gatishmëria për ndërkombëtarizim. 

Mjetet financiare. 

Analiza e barazimit. 

Orari i amortizimit të kredisë. 

Llogaritësi i kostos së fillimit. 

Flukset e parave dhe parashikimet financiare. 

Mjetet e biznesit. 

Analiza SWOT dhe PEST. 

Plani i biznesit. 

Llogaritësi i çmimit të eksportit. 

Model biznesi. 

 

Moduli i –inkubatorit  synon të ndihmojë kompanitë agro-ushqimore të zhvillojnë idetë e tyre të 

biznesit. Në veçanti, çdo përdorues, gjatë regjistrimit në platformë, mund të deklarojë nëse dëshiron 

të shërbejë si mentor. Në të njëjtën kohë, kompanitë agro-ushqimore mund të fusin idetë e tyre të 

biznesit në ViBIEC dhe të kërkojnë një përgjigje nga mentorët. 

 



Për më tepër, moduli i bibliotekës elektronike ofron një bibliotekë në internet me informacione, 

lidhje, legjislacion, praktikat më të mira, etj. Në sektorin agro-ushqimor. Ky modul bazohet në 

rezultatet e dorëzueshme T2.1.1 "Mbledhja e të dhënave primare dhe sekondare". 

Më specifike, e-biblioteka ofron informacionin kryesor të mëposhtëm: 

 Politikat për grupet agro-ushqimore ose rrjetet e bashkëpunimit. 

 Studime në lidhje me sektorin agro-ushqimor. 

 Ligjet dhe rregulloret për eksport / import të produkteve agro-ushqimore. 

Skemat e cilësisë së BE për produktet agro-ushqimore (zonat e kultivimit, prodhimi, tregtia, eksportet, 

etj.) 

Rregulloret për ndërmarrjet inovative agro-ushqimore. 

Së fundmi, moduli i e-mësimit ofron një listë me 50 tema në lidhje me sektorin agro-ushqimor. Secila 

temë përfshin një përshkrim të një koncepti, së bashku me burime shtesë të jashtme. Një listë e 

pyetjeve gjithëpërfshirëse është përfshirë gjithashtu në modulin e-mësimit. 
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« Ky dokument është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e dokumentit është përgjegjësi e vetme e “RRJETIT T 

DHOMAVE TË  TREGTISË DHE INDUSTRISË TË BASHKIMIT EVROPIAN (INSULEUR) dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se 

pasqyron pozicionin e Bashkimit Evropian  he / ose autoritetet e Programit ADRION 

 
 
» 
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