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       MEMORANDUM BASHKËPUNIMI 

 

Ky Memorandum Bashkëpunimi është lidhur në Tiranë, sot më ___.___.2021, ndërmjet palëve si më 

poshtë vijon: 

 

GIZ GmbH (Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar) në Shqipëri, me adresë Rr. 

Skënderbej 6/1/1,1001,Tiranë, Shqipëri , përfaqësuar nga Dr. Gligor Stojkov, Drejtues i Programeve 

PMD, PME dhe Dimak Albania; 

 

dhe 

 

Bashkia Tiranë, me adresë: Sheshi “Skënderbej”, nd. 2, kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri, përfaqësuar 

nga Z. Erion Veliaj, Kryetar. 

 

(Në këtë Memorandum, më poshtë, veçmas referuar si “Pala” dhe së bashku si “Palët”) 

 

 

Duke Konsideruar se: 

 

- Në përputhje me angazhimet ndërkombëtare të qeverisë gjermane, në veçanti mbështetur në Paktin 

Global për Migracionin e Sigurt, të Organizuar e të Rregullt (GCM) dhe Axhendën 2030 për Zhvillim të 

Qëndrueshëm, GIZ aktualisht po zbaton në Shqipëri programin "Migracioni & Diaspora" (PMD), i 

financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, përmes të cilit 

synohet nxitja për një ndikim pozitiv të migracionit të rregullt dhe të angazhimit të diasporës, për të çuar 

përpara zhvillimin ekonomik dhe social të një vendi partner të Gjermanisë, siç është Shqipëria; 

 

- PMD operon në pesë fusha veprimi: (1) Kthimi i orientuar drejt zhvillimit; (2) Migracioni i rregullt për 

qëllime punësimi dhe lëvizshmëria; (3) Angazhimi shoqëror nga diaspora; (4) Kontributi financiar dhe 

ekonomik i diasporës dhe (5) Qeverisja e migracionit; 

 

- Në kuadër të fushës së veprimit nr.5 (Qeverisja e migracionit) dhe në bashkëpunim të ngushtë me 

partnerët e saj, ndër ta dhe Bashkia Tiranë, PMD është duke implementuar një projekt të emërtuar 

“Diaspora dhe migrantët të angazhuar në funksion të zhvillimit ekonomik vendor”, përmes të cilit synohet 



 

që të shfrytëzohet potenciali i jashtëzakonshëm i diasporës dhe migrantëve shqiptar në funksion të 

zhvillimit socio-ekonomik të komuniteteve lokale përmes një angazhimi konkret dhe të prekshëm të tyre; 

 

- Në referencë të nenit 28, pika 1 të ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", i ndryshuar dhe 

nenit 29/1 të ligjit nr. 38/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore”, Bashkitë luajnë një rol thelbësor në fushën e zhvillimit ekonomik vendor, për shkak se hartojnë 

plane strategjike dhe programe për zhvillimin ekonomik vendor, si dhe kanë marrë kompetenca të reja 

shtesë në fushën e diasporës dhe të migracionit; 

 

- Në referencë të Memorandumit të Bashkëpunimit “Për bashkërendimin e punës për ngritjen e strukturës 

administrative për diasporën dhe migracionin në qeverisjen vendore”, ndërmjet  Ministrisë së 

Brendshme, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrit të Shtetit për Diasporën, dhe Shoqatës 

për Autonominë Vendore, që ka si synim krijimin e strukturave administrative për diasporën dhe 

migracionin në qeverisjen vendore me qëllim ofrimin e një shërbimi sa më cilësor në çdo njësi vendore, 

si dhe forcimin e marrëdhënieve me anëtarët e komuniteteve në diasporë të cilët kanë vendlindjen ose 

origjinën në territorin të cilin mbulon secila njësi e qeverisjes vendore; 

 

Atëherë: 

 

Palët, me vullnet të plotë dhe të lirë, në përputhje me kushtet e këtij Memorandum Bashkëpunimi, marrin 

përsipër të angazhohen në funksion të zbatimit sa më të suksesshëm të aktiviteteve që po implementohen 

nga GIZ/PMD në kuadër të projektit “Diaspora dhe migrantët të angazhuar në funksion të zhvillimit 

ekonomik vendor” . 

 

Neni 1 

Objekti i Memorandumit 
Objekti i këtij Memorandumi Bashkëpunimi konsiston në ndarjen e përgjegjësive midis palëve, me 

qëllim implementimin e Projektit “Diaspora dhe migrantët të angazhuar në funksion të zhvillimit 

ekonomik vendor”, në kuadër të Programit "Migracioni & Diaspora" (PMD). 

 

Neni 2 

Qëllimi 
Qëllimi i këtij Memorandumi Bashkëpunimi është që të realizohet objektivi kryesor i projektit: Zhvillimi 

i Planit Vendor të Veprimit për Migracionin dhe Diasporën në përputhje me Strategjinë e Zhvillimit të 

Qëndrueshëm të Bashkisë Tiranë, si dhe të gjithë dokumentat strategjikë të hartuar në nivel vendor, për 

të arritur synimin që të shfrytëzohet potenciali i jashtëzakonshëm i diasporës dhe migrantëve shqiptarë 

në funksion të një zhvillimi të mëtejshëm socio-ekonomik të Bashkisë së Tiranës, i cili të ketë karakter 

të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës. 

 

Neni 3 



 

Baza Ligjore 
Ky Memorandum Bashkëpunimi është hartuar në përputhje me ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen 

vendore", i ndryshuar, si dhe ligjin nr.7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

Neni 4 

Përgjegjësitë e Palëve 

GIZ GmbH (Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar), në Shqipëri, në kuadër të këtij 

Memorandumi Bashkëpunimi, përveç aktiviteteve të tjera që janë organizuar dhe që pritet të organizohen, 

nëpërmjet programit në fjalë, angazhohet të ofrojë mbështetjen për sa më poshtë: 

 

i) Mbështetje teknike në formën e dhënies së ekspertizës së nevojshme për strukturën e 

Zhvillimit Ekonomik, si strukturë përgjegjëse sipas ligjit organik, për të mundësuar 

shfrytëzimin e potencialit të migracionit dhe diasporës përmes përfshirjes së tyre në politikat 

dhe proceset e planifikimit të zhvillimit ekonomik vendor si dhe për të identifikuar prioritetet 

specifike në këtë drejtim; 

i) Ngritja dhe përmirësimi i kapaciteteve in house në funksion të hartimit të planeve vendore 

dhe menaxhimit të projekteve që trajtojnë zhvillimin ekonomik të integruar me angazhimin e 

migracionit dhe diasporës; 

ii) Shkëmbim eksperience në formatin Peer to Peer me vende që kanë sjellë risi dhe histori 

suksesi në këtë fushë. 

 

Bashkia e Tiranës, gjithashtu në kuadër të këtij Memorandumi Bashkëpunimi si dhë në kuadër të 

ushtrimit të funksioneve të saj, angazhohet për sa më poshtë vijon: 

 

i. Të caktojë një grup pune/person përgjegjës, i cili do të marrë mbështetjen e duhur nga ekspertët 

e fushës, të siguruar nga GIZ GmbH, me qëllim garantimin e pjesëmarrjes së strukturës 

përgjegjëse, në termat e mëposhtëm: 

 Bashkëpunim me programin PMD, fusha e veprimit “Qeverisja e Migracionit”; 

 Pjesëmarrje në aktivitetet e projektit, të tilla si trajnime, workshope dhe vizita shkëmbim 

eksperience me bashki të tjera të angazhuara në këtë projekt; 

 Hartimin e politikave të Zhvillimit Ekonomik Vendor që integrojnë migracionin dhe 

diasporën, së bashku me planin e veprimit përkatës. 

ii. Të garantojë koordinim dhe komunikim të rregullt me Programin Migracion & Diasporë (PMD) 

për çështjet që lidhen me këtë Memorandum të Bashkëpunimit. 

 

Neni 5 

Kohëzgjatja, Ndryshimi dhe Përfundimi 



 

5.1 Palët mund të rishikojnë rregullisht kushtet e këtij Memorandumi Bashkëpunimi, për të vlerësuar 

suksesin dhe do të përcaktojnë nëse do të vazhdojnë, modifikojnë ose do të ndërpresin këtë 

Memorandum. Secila palë ka të drejtë të përfundojë këtë Memorandum Bashkëpunimi duke i dhënë 

njoftim me shkrim palës tjetër. Përfundimi i këtij Memorandumi nuk do të ndikojë në përfundimin e 

ndonjë aktiviteti të përbashkët ose programi që po zhvillohet në kohën kur jepet njoftimi i ndërprerjes. 

 

5.2 Ky Memorandum Bashkëpunimi mund të ndryshojë vetëm me marrëveshje të palëve nëpërmjet 

shkëmbimit të komunikimeve me shkrim. Ndryshime të tilla, pasi të aprovohen nga palët, do të jenë 

pjesë e këtij Memorandumi. 

 

5.3 Ky Memorandum Bashkëpunimi nënshkruhet për një afat kohor 1 (një) vjeçar, por mund të 

përfundojë në çdo kohë me marrëveshje ndërmjet palëve. Përfundimi hyn në fuqi një muaj pas 

marrjes së njoftimit me shkrim nga njëra prej palëve. 

 

 

 

 

Neni 6 

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve 
Zgjidhja e çdo mosmarrëveshje lidhur me interpretimin ose hartimin e këtij Memorandumi 

Bashkëpunimi do të zgjidhet me mirëkuptim ndërmjet palëve. 

 

Neni 7 

Hyrja në fuqi 
Ky Memorandum Bashkëpunimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Palët. 

 

Neni 8 

Konfidencialiteti   

Palët bien dakord të respektojnë kushtet e konfidencialitetit. 

 

Neni 9 

Pikat e Kontaktit 

Pikat e kontaktit për ndjekjen e zbatimit të këtij Memorandumi Bashkëpunimi janë si vijon: 

 

a) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Adresa: Rr. Skënderbej 6/1/1 , 1001,Tiranë, Shqipëri. 

E-mail: jonny.bodo@giz.de ; Tel : +355 69 40 24 527  
 

     b)     Bashkia Tiranë 
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, nd. 2, kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri. 

mailto:gligor.stojkov@giz.de


 

E-mail: arjeta.rudha@tirana.al; Tel: + 355 67 40 96 619 

 

Neni 10 

Dispozita përfundimtare 

10.1 Palët janë bashkarisht përgjegjëse për të përmbushur përgjegjësitë e tyre sipas parashikimeve të bëra 

në këtë Memorandum Bashkëpunimi, me qëllim realizimin e qëllimit të këtij Memorandumi 

Bashkëpunimi. 

 

10.2 Ky Memorandum Bashkëpunimi përpilohet në 4 (katër) kopje origjinale, 2 (dy) në secilën gjuhë 

shqip dhe anglisht. 

 

Kushtet e këtij Memorandumi Bashkëpunimi pranohen dhe nënshkruhen nga të dyja palët. 

 

                                PËR                 PËR  

    GIZ  “Migration and Diaspora” Program                                            BASHKINË TIRANË    
              

           Drejtues i Programit                 Kryetari 

Programi Migracioni & Diaspora Shqipëri       

                   Gligor Stojkov                       Erion Veliaj  
                                   

            ______________________                                                ______________________  
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