FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET

Instituti i Kërkimeve Urbane

Cult2Routes - Zhvillimi i turizmit kulturor duke zbuluar shtigje malore dhe destinacione kulturore në
zonën ndërkufitare
Qëllimi
Qëllimi kryesor i projektit - Zhvillimi i
turizmit kulturor duke zbuluar shtigje
malore dhe destinacione kulturore në
zonën ndërkufitare (Cult2Routes) është
përmirësimi i produktit turistik në zonat
atraktive, duke përmirësuar infrastrukturën
turistike dhe kulturore në bashkitë e
Nestramit dhe Tepelenës, dhe duke zhvilluar
shtigje malore dhe destinacione kulturore
me sinjalistika të përshtatshme, panele
informacioni dhe hartografi të përshtatshme
me mjete elektronike. Një udhëzues i plotë
për shtigjet e ngjitjeve në zonat malore do
përgatitet në këtë projekt.






etj.);
Të ndërlidhen aktivitet e ecjes nëpër male me
ato të kulturës së projektit Cult2Routs me
evente të famshme në zonë (si festivali
muzikor i Nestramit;
Të promovohen mundësi të reja biznesi;
Të ruhen, shënohen dhe promovohet ecja
ndër shtigjet malore.





Mundësi të reja të punës dhe biznesit
për të rinjtë;
Rinovimi i qendrës së informacionit
për turistët;
Krijimi i një muri të ri ngjitjeje për
trajnim për fillestarët dhe për ngjitësit
me përvojë.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM
DONATOR:
 Delegacioni Evropian, Programi
Ndërkufitar Shqipëri-Greqi
PËRFITUES:
 Bashkia e Nestramit
 Vlerësim i veçantë për Grantet
Kërkimore të Universitetit të
Maqedonisë Perëndimore
(UoWM)
 Instituti i Kërkimeve Urbane
 Bashkia e Tepelenës

Zonat e projektit
Projekti është përqendruar në zonat
turistike të zgjedhura të bashkive Nestrami
(Greqi) dhe Tepelena (Shqipëri). Megjithëse
janë zona me shumë vlera natyrore dhe
kulturore, ato ende nuk njihen si zona
destinacioni turistik.

KOHËZGJATJA:

Objektivat specifikë







Të përcaktohen shtigjet malore si pjesë e
rrjetit Evropian të shtigjeve të ecjes, duke
ndjekur standardet për sinjalistikë dhe
informacionin e dhënë;
Të regjistrohen në regjistrat kombëtare dhe
Evropiane të vendeve për ecje;
Të nxiten aktivitetet rikrijuese në pasuritë
kulturore më të rëndësishme të zonës;
Të përmirësohet mundësia e përdorimit të
informacionit për vizitorin e zonës;
Të hartohet një liste interaktive e shërbimeve
duke përfshirë aktorët turistikë (si shoqatat
kulturore, muzeumet, vendet arkeologjike
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Rezultatet e Projektit







Shtigjet dhe destinacionet në zonat e projektit
të identifikuara dhe promovuara;
Përmirësimi i kapaciteteve të aktorëve
turistik për të promovuar më mirë zonat e
projektit;
Restaurime në shkallë të vogël të pasurive
kulturore në të dy vendet;
Promovimi i identitetit kulturor në dy zonat
e përzgjedhura nga ky projekt;
Zona të përcaktuara si destinacione të
turizmit kulturor;

KONTAKT:
Zana Vokopola
Drejtor Ekzekutiv
Instituti i Kërkimeve Urbane
Rr. Asim Vokshi, Nd.14
Hyrja 11, Ap. 56
Tiranë
Tel: +355 4 2256840
E-mail: uri@uri.org.al
web: www.uri.org.al
E-mail: zvokopola@uri.org.al

Rreth IKU
Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të r ealizuara në të
gjithë Shqipërinë. Puna jonë ynë kryesore përqendrohet në zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit,
decentralizimin dhe shërbimet publike. Ne kryejmë studime, lobojmë qeverinë, trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim aksesin e
publikut në informacion, dhe lidhim partnerët në punën për zhvillim. IKU ka punuar me donatorë si USAID, Bashkëpunimi Zviceran,
Ambasada Holandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Shoqëri të Hapur / Fondacioni Soros, etj.

