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Instrument për
Asistencën e Para-Aderimit II

Gjatë viteve të fundit, Ballkani Perëndimor dhe Turqia kanë
përjetuar disa fatkeqësi natyrore. Në të ardhmen e ardhshme,
ngjarje të tilla, të shkaktuara edhe nga ndryshimet klimatike, ka
të ngjarë të jenë edhe më të shpeshta, të paparashikueshme dhe
në përmasa edhe më të mëdha. Duke pranuar këto sfida,
autoritetet përkatëse në rajon po bëjnë përpjekje gjithnjë e më
të mëdha për të përmirësuar kapacitetet për të parandaluar dhe
zvogëluar ndikimin dhe për t'iu përgjigjur ngjarjeve të tilla.
IPA Përmbytjet dhe Zjarret, një program i financuar nga BE,
synon përmirësimin e kapaciteteve për menaxhimin e rrezikut
nga përmbytjet dhe zjarret në pyje në Shqipëri, Bosnjë dhe
Hercegovinë, Kosovë*, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi
dhe Turqi.

Me një buxhet prej 5 milionë euro dhe aktivitete që do të
shtrihen në një periudhë prej 36 muajsh (2020-2023), ky
projekt bazohet në një qasje konsultative dhe me
pjesëmarrje të lartë, pronësi të fortë lokale, masa
për qëndrueshmërinë dhe një perspektivë rajonale e
kombinuar me një qasje për zhvillimin e kapaciteteve
specifike të partnerëve.

Programi është i strukturuar në shtatë paketa pune, të
ndara në dy komponentë:

Partnerët e IPA për Përmbytjet dhe Zjarret:

1. Përmbytjet:
: Ngritja e kapaciteteve për Planifikimin e Menaxhimit
të Rrezikut nga Përmbytjet sipas EUFD

1.1

1.2 : Ngritja e kapaciteteve për Planet e përbashkëta
ndërkufitare të Menaxhimit të Rrezikut nga Përmbytjet
1.3 : Mbështetje për zhvillimin e procedurave për të përfshirë

paralajmërimet e hershme për përmbytjet në planin lokal
dhe qendror të përgjigjes ndaj emergjencave

2. Zjarret në pyje:
2.1 : Asistencë teknike për vlerësimin e rrezikut nga zjarret në

pyje dhe aftësitë e menaxhimit të rrezikut për zjarret në pyje
2.2 : Mbështetje për zhvillimin e moduleve të mbrojtjes civile

Duke nxitur bashkëpunimin rajonal dhe shkëmbimin e
praktikave të mira, konsorciumi i IPA për zbatimin e projektit
për përmbytjet dhe zjarret bashkëpunon me autoritetet lokale
të mbrojtjes civile dhe institucionet dhe agjencitë e tjera lokale
të përfshira në menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet dhe
zjarret në pyje. Së bashku ata kontribuojnë për përmirësimin
e kuadrit ligjor dhe institucional në lidhje me Direktivën e BE-së
për Përmbytjet (EUFD) dhe koordinimin institucional mes të
gjithë aktorëve të përfshirë në zbatimin e EUFD dhe fuqizimin e
parandalimit, përgatitjes dhe kapaciteteve për t’iu përgjigjur
zjarreve në pyje në nivel lokal, rajonal dhe në nivel të BE-së.

të Shuarjes së Zjarrit në Pyjet Tokësore (GFFF)
2.3 : Mbështetje për përcaktimin e protokolleve ndërkufitare

dhe Mbështetjes së Vendeve Pritëse (HNS) në përputhje me
Udhëzimet e BE-së për HNS

Mal i Zi
Bosnjë dhe
Hercegovinë

Kosovë*
Shqipëri

Turqi

Maqedoni e
Veriut

Serbi

2.4 : Organizimi i ushtrimeve në zyrë dhe atyre rajonale në
terren për modulet e përcaktuara të GFFF

*Ky emërtim nuk cenon qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të UNSCR
dhe Opinionin e GJND-së mbi Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës
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