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HYRJA  

 

Industria e lundrimit me krocera pritet të ketë një rritje gjithnjë e më të madhe në vitet e 
ardhshme, duke tejkaluar 25 milionë pasagjerë në mbarë botën. Një numër gjithmonë e në rritje 
njerëzish do të zgjedhin të udhëtojnë në det gjatë natës, të zgjohen çdo ditë në një qytet të ri 
portual dhe të kalojnë disa orë në breg për të eksploruar destinacionet e lundrimit me krocera dhe 
për të përjetuar atraksionet e tyre. Rritja e trafikut të lundrimit me krocera po ashtu ndikon nëpër 
destinacione të ndryshme nga pikëpamja ekonomike, sepse secili pasagjer shpenzon mesatarisht 
70 euro në përfitim të territorit dhe zhvillimit të tij. Qytetet e destinacionit të lundrimit me krocera 
përballen me dy kërkesa kontradiktore: rritja e perfitimeve të lidhura me lundrimin me krocera, 
duke ruajtur burimet natyrore dhe kulturore, thelbësore për atraktivitetin e destinacioneve, të 
cilat industria e lundrimit me krocera gradualisht do të ndosë nëse nuk propozohet asnjë ndryshim 
dhe nuk inkurajohet bashkërisht. 

Një turizëm më i ndërgjegjshëm i lundrimit me krocera duhet të nxitet nga autoritetet kompetente 
dhe vendimmarrëse vendase, për të përmirësuar në mënyrë të qëndrueshme përvojat e 
udhëtarëve, si në breg dhe jashtë bregut, pa rrezikuar asetet natyrore dhe kulturore. 
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QASJA LOCATIONS  

LOCATIONS – Transporti me karbon te ulet ne destinacionet e lundrimit me krocera, është një 
projekt 36-mujor, MED-ETC, që trajton çështjen e eksternaliteteve negative të prodhuara nga 
udhëtarët e krocerave dhe flukset e mallrave në tokë, sistemet e transportit lokal, veçanërisht 
emetimet e karbonit, both in home ports and in ports of call. Zgjidhja e propozuar nga Locations 
është zhvillimi i Planeve të Transportit me Karbon të Ulët (LCTPs), dmth. plane sektoriale të 
dedikuara duke u fokusuar te pasagjerët specifikë dhe flukset e mallrave të gjeneruara nga turizmi 
i lundrimit me krocera, që do të zhvillohen në kuadrin më të gjerë të planeve të tjera strategjike 
hapësinore, energjetike dhe transportuese/lëvizëse.  
Projekti mbështetet në 3 shtylla kryesore:  

• në një rrjet të fortë lokal të aktorëve institucionalë (si p.sh. autoriteti lokal, autoriteti 
portual, autoriteti rajonal/qarku) duke bashkuar forcat për të trajtuar çështjen në një 
mënyre të koordinuar; 

• pjesëmarrja dhe konsultimi efektiv, duke përfshirë aktorët lokalë, komunitetet e biznesit, 
ofruesit e shërbimeve, kompanitë e lundrimitme krocera, udhëtarët, etj .; 

• një metodologji e përbashkët operacionale, bazuar në qasjen e përdorur për zhvillimin e 
Planeve të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban, për të udhëhequr institucionet vendore në 
zhvillimin e LCTP-ve të tyre. 

 
Figure 1 Metodologjia operacionale LOCATIONS  

LOCATIONS është zhvilluar në dy faza kryesore: 1) zhvillimin dhe testimin e metodologjisë; 2) 
kapitalizimi dhe riprodhimi. 
Gjatë fazës së parë, një model i shëndoshë operacional, i zhvilluar bashkërisht nga një konsorium 
partnerësh teknik, autoritetet vendore dhe portuale nga 5 vendet e MED-ETK (Italia, Spanja, 
Portugalia, Kroacia, Shqipëria) u  përdor për të prodhuar një set prej 7 LCTP në shumë qytete të 
destinacionit të lundrimit me krocera (Trieste dhe Ravenna, Malaga, Lisbona, Rijeka dhe Zadar, 
Durrës). 
Faza e dytë ka një fokus të dyfishtë. Nga njëra anë, ajo mbështet zbatimin e LCTPs në nivel lokal, 
duke hetuar vështirësitë e hasura dhe gjetjen e opsioneve të përshtatshme, shpesh duke përfshirë 
edhe zgjidhjet e financimit. Nga ana tjetër, ajo shkakton një procedurë përsëritjeje për të zhvilluar 
LCTP të reja, duke përfituar nga përvoja dhe materialet e zhvilluara gjatë fazës së testimit. Qytete 
të reja të destinacionit të lundrimit me krocera të përshtatshëme për të përsëritur zhvillimin e 
LCTP do të zgjidhen në vendet partnere të projektit, bazuar te pasagjerët dhe flukset e mallrave që 
ndikojnë në zonë dhe ndikimet e lidhura me sistemet e transportit lokal dhe në disponueshmërinë 
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e një rrjeti të fortë lokal të institucioneve të zotuara dhe të përgatitura për të mbështetur 
procesin. Përmes procedurave të përsëritjes, për më tepër, metodologjia e Locations’ testohet dhe 
zbatohet në një gamë më të gjerë të konteksteve specifike lokale, duke e bërë atë dhe një herë më 
shumë solide dhe fleksibël për t'iu përshtatur kushteve të reja lokale.  

 PAKETA MODULARE LOCATIONS 

Për të lehtësuar përsëritjen dhe transferimin e qasjes LOCATIONS në territoret dhe vendet e reja 
të MED dhe më gjerë, janë krijuar një sërë paketash modulare, duke përshkruar masat teknike dhe 
zgjidhjet e përfshira në 7 planet e transportit me karbon të ulët të prodhuara në kuadër të 
projektit, në mënyrë të tillë që ato të përdoren lehtësisht si referencë për të prodhuar LCTP të 
reja, të plotësuara me këshilla praktike dhe sugjerime nga zbatimi i mëparshëm i LCTP-ve. Paketa 
të tilla modulare përfaqësojnë një lloj katalogu të veprimeve të mundshme përsëritese që mund të 
përshtaten në kontekstin lokal, nga zyrtarët lokalë në ndërtimin e LCTP-ve te tyre.  
Në përgjithësi, më shumë se 40 LOCATIONS (vendndodhje) janë marrë parasysh si pika fillestare 
për zhvillimin e paketave modulare. Sipas qëllimit të secilës masë, ato u grupuan në 9 kategori të 
ndryshme, dhe në 14 paketa modulare, si më poshtë:  
 

Automjete hibride, të pastra  dhe 
elektrike 

Lëvizshmëria elektrike per destinacionet e lundrimit me 
krocera 
Shpërndarja e zgjidhjeve të lëvizshmërisë për destinacionet e 
lundrimit me krocera 
Zgjidhjet CNG dhe LNG solutions lëvizshmërisë për 
destinacionet e lundrimit me krocera. 
Transporti me ujë dhe karbon të ulët. 

 Aksesi portual Përmirësimi i aksesit në port. 
Aksesueshmëria Menaxhimi i trafikut dhe autobusëve në destinacionet e 

lundrimit me krocera. 
Opsionet të qëndrueshme për njerëzit me lëvizshmëri të  

Intermodaliteti Promovimi i intermodalitetit të pasagjerëve. 
Biletat dhe tarifat Integrimi i kartës turistike. 
Ciklizmi dhe ecja 

përmirësimi/shërbimet 
Përmirësimi i oferteve së rrugëve të këmbësorëve për 
udhëtarët e krocerave  
Përmirësimi  i ofertave ciklistike për udhëtarët e krocerave 

Menaxhimi i aksesit dhe çmimet e 
rrugës 

Skemat e zonave me emetim të ulët dhe të kongjestionit 

Menaxhimi i parkimit/çmimet Përmirësimi i menaxhimit të sistemeve të parkimit  
Real time and road users information Zgjidhjet ICT dhe sistemet orientuese për pasagjerët e 

krocerave 

 

Masat e parashikuara dhe të detajuara në 7 LOKACIONET LCTPs përfshihen në çdo paketë 
modulare si rast studimi që do të ofrojë më shumë informacion se si masa mund të zbatohej në 
një kontekst të dhënë, pas adaptimit të kontekstit. Pasi të jenë kontekstualizuar, grumbulluar në 
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plane të reja dhe zbatuar konkretisht, paketat modulare kontribuojnë me qëllimin përfundimtar të 
zvogëlimit të gjurmëve mjedisore të krocerave në tokë. Rritja e efikasitetit energjetik në transport 
dhe zvogëlimi i mbështetjes në karburantet fosile të karbonit, së bashku me bllokimin dhe 
minimizimin e emetimeve të dëmshme, i mundësojnë destinacioneve të lundrimit me krocera 
ruajtjen e burimeve lokale dhe përmirësimin e cilësisë se jetës për banorët dhe vizitorët.  

Në përmbushjen e qëllimeve të tilla, paketat modulare kontribuojnë në mënyrë të përkryer në 
arritjen e objektivave dhe planeve të tjera strategjike hapësinore, energjetike dhe transportuese/ 
lëvizëse, siç janë SEAPs / SECAPs dhe SUMPs, duke hapur rrugën për një zhvillim të qëndrueshëm 
territorial, vendosjen e një ekonomie me karbon të ulët dhe arritjen e objektivave të BE2020. 
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1.LËVIZSHMËRIA ELEKTRIKE PËR DESTINACIONET E LUNDRIMIT ME KROCERA  

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 

Destinacionet e lundrimit me krocera përballen me dy kërkesa kontradiktore: rritja e përfitimeve 
të lidhura me lundrimin me krocera dhe eksternaliteteve e tjera pozitive, duke lehtësuar ndikimet 
negative të shfaqura në destinacionet e lundrimit, që ndikojnë në mjedisin e tyre natyror dhe 
lëvizjen urbane. Elektrifikimi i lëvizshmërisë paraqet një mjet kyç për të mbështetur ambiciet e 
qyteteve të destinacioneve të lundrimit me krocera dhe për ti siguruar përdoruesit alternativa më 
të lira, më të sigurta dhe më të gjelbërta të transportit. 
 Për të bërë realitet përdorimin e automjeteve elektrike në destinacionet e lundrimit me krocera,  
Këshillat Bashkiak dhe Autoritetet Portuale do të bashkëpunojnë në kuadër të një plani më të 
gjerë të lëvizshmërisë, i aftë për të promovuar lëvizshmërinë elektronike midis qyteteve lokale dhe 
portit, duke u mundësuar udhëtarëve dhe operatorëve të porteve vensojen e mënyrave tetë 
pastra të transportit. 

Sa i përket zonës së portit, rekomandohet të kalohet gradualisht drejt përdorimit të automjeteve 
elektrike dhe zëvendesimin e flotës së portit (makina, kamionë të vegjël, kamionë mallrash, 
motoçikleta). Autobusët që lëvizin pasagjerët midis hyrjes dhe terminaleve duhet të zëvendësohen 
me një lloj të ngjashëm automjetesh, por makinat ose motoçikletat që përdoren për të lëvizur 
personelin e portit midis porteve lokale dhe instalcioneve te tjera, mund të zëvendesohen me 
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Transportuesit Personal, të tilla si biçikleta elektrike, Scooters kick ose Motocikleta vetë-
balancuese.  

Aty ku objekti kryesor është transferimi i udhëtarëve të krocerave në qytet, diferenca duhet të 
bëhet midis portit të nisjes dhe porteve pritëse. 
 
Në rastin e parë, shërbimi i transferimit do të kufizohej tek automjetet elektrike që lidhin 
terminalin me një ose më shumë pika strategjike të qytetit ose rrethinës së saj, ndërsa në portet e 
pritëse ky shërbim duhet të përforcohet nga automjetet elektrike që lidhin terminalin me 
terminalet kryesore të transportit lokal dhe shpërndarjet intermodale, ku mbërrijnë dhe nisen 
udhëtarët e krocerave. Në të dyja rastet, mund të merren parasysh anijet elektrike, autobusët dhe 
taksitë, ndërsa opsionet dhe skemat e makinave për e-makinën dhe e-biçikleta mund të 
mbështesin destinacionin në nxitjen e një lëvizjeje të pavarur midis udhëtarëve e krocerave, duke 
vizituar atraksionet kryesore të qytetit dhe rrethinat e saj. Në këtë rast, një numri të caktuar të 
automjeteve duhet ti sigurohet një hapësirë parkimi e përcaktuar në afërsi të terminalit të 
pasagjerëve. 
Një ndryshim konkret drejt automjeteve elektrike duhet të mbështetet nga vendosja e një rrjeti të 
përshtatshëm të infrastrukturës së karikimit, së bashku me përmirësimin e teknologjisë së 
magazinimit. Hapësira të dedikuara për parkim dhe karikim zakonisht është objekti i negociatave 
me komunën, ndërsa rregulloret përkatëse lokale, rajonale dhe kombëtare veprojnë si leva 
kryesore për suksesin e operacionit. 

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET  NË TERMA AFATSHKURTËR                REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                        E AFATMESËM                                                                 E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Ky veprim duhet të konceptohet si pjesë e një plani më të madh për të promovuar e-lëvizshmërinë 
në të gjithë qytetin dhe probabiliteti për sukses varet nga koordinimi i dy aktorëve kryesorë, 
Këshilli Bashkiak me Autoritetet Portuale. Pasi objektivat të jenë të përcaktuar qartë, burimet e 
financimit duhet të kërkohen në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Plani/projekti mund të 

Zëvendësimi progresiv i flotës së operatorëve të portit duke 
filluar nga Autoriteti Portual. 
Nxitja e blerjes së automjeteve elektrike midis njerëzve, 
bizneseve dhe institucioneve pranë portit.  
Reduktimi i ndotjes së mjedist dhe ndotjes akustike. 
Rritje e mundësisë për turistët e krocerave, për të arritur 
qendrat e rëndësishme historike atraktive të qytetit. 

Reduktimi i emetimeve të gazrave serrë dhe 
ndikimet e tyre mjedisore. 
Rritja e efikasitetit energjitik të transportit 
Përmirësimi i cilësisë së jetës në qytete në 
drejtim të zvogëlimit të ndotjes së mjedisit 
dhe ndotjes akustike. 
Rritja e përdorimit të energjisë së 
rinovueshme të prodhuar në nivel lokal. 
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paraqitet për financim në programe lokale, kombëtare ose evropiane të dizajnuara për të nxitur 
zbutjen e ndryshimeve klimatike, dekarbonizimin e ekonomisë ose integrimin e e-mobilitetit në 
mjediset urbane. Partneritetet publiko-private mund të rezultojnë gjithashtu tërheqëse për 
zhvillimin e planit/projektit të portit. 
Për çdo projekt specifik të përfshirë në plan, Autoriteti përgjegjës për zbatimin duhet të fillojë 
procedurën e prokurimit (për shembull, lëshon një thirrje publike). Njësia që ofron shërbimin 
zhvillon një skemë dhe përfiton nga avantazhet e ofruara nga këshilli. 
Një strategji për promovimin e përdorimit të automjeteve elektrike është dhënia e stimujve për 
operatorët që të zhvendosen ngaautomjete me djegie të brendshme në automjete elektrike ose të 
kufizojnë aksesin në disa zona vetëm për automjetet elektrike. Dy strategjitë mund të 
kombinohen: për shembull operatori mund të këshillohet që në 2/5 vjet kohë disa zona do të jenë 
të aksesueshme vetëm për automjetet elektrike, por njëkohësisht u jepet disa stimuj financiarë 
për blerjen e automjeteve elektrike. 
 
Më pas, implementimi duhet të bëhet gradualisht. Vlerësimi i masave duhet të bëhet në mënyrë 
të rregullt për të siguruar që performanca e lëvizshmërisë të mos ndikohet negativisht. 
Mund të parashikohet një trajnim për menaxhimin e flotës elektrike dhe drejtimin e makinave 
elektrike. 
 
 

INVESTIMI €€€ 
Zëvendësimi i flotës ekzistuese, së bashku me krijimin e hapësirave të posaçme të parkimit dhe 
infrastrukturës së ngarkimit kërkon një investim të lartë.    

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

 Promovimi i përdorimit të automjeteve elektrike në të gjithë portin 
Shërbimet e ofruara nga autoriteti portual, si ngarkimi/shkarkimi i bagazheve 
dhe grumbullimi i mbeturinave, duke përdorur mjetet duhet të jenë në 

përputhje me këtë objektiv. Investimi është i nevojshëm si për blerjen e automjeteve elektrike 
(përfshirë transportuesit personalë) dhe vendosjen e infrastrukturës së ngarkimit, stacioneve dhe 
hapësirave të dedikuara për parkim, përmes portit. Përveç kësaj, stimuj duhet t'u ofrohen 
kompanive private që veprojnë brenda portit, në mënyrë që të mbështesin zhvendosjen e tyre në 
e-lëvizshmërinë. Kjo masë mbështet synimin e qytetit për të bërë lëvizshmërinë elektrike një 
realitet. Në vend që të jetë një iniciativë e izoluar, futja e e-mobilitetit në nivelin e portit është e 
mbështetur dhe mbështet veprime të ngjashme në qytet. Në mënyrë të veçantë, për udhëtarët e 
lkrocerave, kjo iniciativë ofron një mundësi të pastër për të lëvizur brenda portit (midis 
terminaleve dhe hyrjes së portit), si plotësim i iniciativave të tjera për të garantuar një lëvizshmëri 
të qëndrueshme midis portit dhe qytetit. 
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Krijimi i një shërbimi të marrjes se biçikletave elektrike me qera në 
terminalin e krocerave dhe trageteve. 
Shërbimi i dhënies së bicikletave elektrike me qera do të ndërtohet në Durrës, 
që synon përmirësimin e dukshëm të e-mobilitetit në Durrës, si dhe 

promovimin e lëvizshmërisë aktive midis udhëtarëve të krocerave dhe turistëve. Dy stacione e-
bike do të krijohen në hyrje të portit, si në afërsi me terminalet e krocerave dhe të trageteve, 
ndërsa 400 e-bikes parashikohen të shërbejnë brenda qytetit të Durrësit dhe 20 të tjera për t'u 
vendosur në qytete të ndryshme të vendit.   

Zgjerimi i shërbimeve e-taxi në terminalin e krocerave dhe trageteve.    
Kjo masë përcakton krijimin e dy stacioneve shtesë të e-taxi në terminalin e 
pasagjerëve të portit të Durrësit: një afër rrugës së këmbësorëve për 

këmbësorët në stacionin hekurudhor dhe tjetri në hyrjen kryesore të portit pranë terminalit të 
krocerave, duke siguruar dalje në det të udhëtarëve me një mënyrë të ndryshme dhe më të pastër 
të transportit. 20 e-taksi parashikohet të shërbejnë si shtesë në Durrës. 
Pika kritike e zbatimit të kësaj mase është angazhimi i autoriteteve lokale, Autoriteti Portual dhe 
Hekurudhat Shqiptare, për të arritur një marrëveshje në lidhje me hapësirat e nevojshme për e-
taksi pranë terminaleve. 
 

 Krijimi i një shërbimi transporti me autobusa elektrike nga terminal i 
krocerave dhe trageteve në zonat turistike rajonale 
Në Durrës do të organizohet një shërbim me autobus elekrik, duke filluar nga 

terminali i krocerave dhe i trageteve drejt zonave kryesore turistike rajonale. Shërbimi do të 
ndahet në dy pjesë dhe do të lidhë mënyra të ndryshme të transportit për të reduktuar emetimet 
e GHG dhe për të ofruar destinacione të ndryshme për udhëtarët e krocerave. Së pari, një shërbim 
falas e-minibus do të ofrohet nga Autoriteti Portual për të lidhur terminalin e krocerave dhe 
trageteve me stacionin hekurudhor. Së dyti, katër herë në ditë, një autobus elektrik do të 
shoqërojë udhëtarët e krocerave dhe turistët nga stacioni hekurudhor deri në atraksionin më 
tërheqëes të Kështjellës brenda Prefekturës së Durrësit. 
Kjo masë parashikon blerjen e dy autobusëve elektronikë (> 40 seats), 3 e-minibuseve, (<20 seats), 
si dhe implemtimin e pajisjeve përkatëse të karikimit.  

 Prezantimi i motocikletave elektrike me stacione ngarkimi 
Ideja kryesore është krijimi i një stacioni motocikletash elektrike me pika 
ngarkimi në terminalin e pasagjerëve, si dhe në pikat e tjera të qytetit. Qëllimi 

është ti ofrojmë udhëtarëve të krocerave një mundësi për të përdorur mjete të thjeshta personale 
të transportit për dy persona për distanca deri në 10 km nga pika e vendndodhjes.Teknikisht, 
krahasuar me automjetet e tjera për transportin e pasagjerëve të krocerave, motocikleta elektrike 
është një mjet kompakt i transportit që një shofer mesatar mund të zotërojë shpejt dhe një 
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minimum i pajisjeve personale dhe të trajnimit janë të nevojshme për të lëvizur në trafik. Me anë 
tënjë motociklete, është e mundur arritja e cdo pike në qytet brenda një kohe të shkurtër, 
sidomos vendet me pamje panoramike të qytetit dhe gjirin e Kvarnerit, si dhe plazhet më të afërta. 
Janë parashikuar dy variante të zbatimit të kësaj mase: (1) me një bateri fikse në motociklete dhe 
dy stacione karikimi me dy lidhje; dhe (2) me një bateri të zëvendësueshme në motociklete me një 
stacion karikimi dhe një modul për mbushjen e 30 baterive. 
 

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 
 CIVITAS Insight 13 - E-mobility: From strategy to legislation 
 CIVITAS Insight 19 - E-mobility: Make it happen through SUMPs 
 CIVITAS Insight 20 – Cities’ role in introducing clean vehicles and using alternative fuels 
 European Alternative Fuel Observatory 
 PRESTO project (Intelligent Energy Europe Programme) - Cycling Policy Guide 
 FREVUE project: main publications 
 ZeEUS eBus: Report An overview of electric buses in Europe 
 Case of Barcelona (Spain) 
 Case of Iasi (Romania) 

 
  

http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_13_e-mobility_from_strategy_to_legislation.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_19_e-mobility-make_it_happen_through_sumps.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_20_cities_role_in_introducing_clean_vehicles_and_using_alternative_fuels.pdf
http://www.eafo.eu/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/presto_policy_guide_cycling_infrastructure_en.pdf
https://frevue.eu/publications/
http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
http://www.portdebarcelona.cat/en/web/el-port/pmqa
http://civitas.eu/sites/default/files/deliverable_t15_1_iasi.pdf
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2. NDARJA E ZGJIDHJEVE TË LËVIZSHMËRISË PËR DESTINACONET E LUNDRIMIT ME  
KROCERA 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 
Udhëtarët e krocerave që vijnë në një port të destinacionit të cilët janë të gatshëm të largohen nga 
anija kanë dy zgjedhje kryesore: përdorimi i ekskursioneve të organizuara nga linjat e lundrimit 
dhe/ose blerja ne vend ose një vizitë në qytet/territor, të cilën udhëtarët mund ta organizojnë në 
mënyrë të pavarur. Në rastin e dytë , udhëtarët e krocerave mund të vendosin të përdorin 
zgjidhjet e lëvizshmërisë sipas nevojave dhe preferencave të tyre specifike. 

Shërbimet me qera zakonisht rrjedhin nga iniciativat private, duke çuar në futjen dhe funksionimin 
e sistemeve të qiramarrjes/ndarjes së biçikletave, makinave elektrike dhe transportuesve 
personalë (PTV), siç janë biçikletat elektrike, motocikletat, Scooters kick, Scooters self-balancing 
etj, për udhëtarët e krocerave dhe vizitorët në përgjithësi. 

Sidoqoftë, krijimi i shërbimeve për ndarjen/dhënien me qera të mjeteve të ndryshme për 
përdoruesit e qytetit në përgjithësi dhe për vizitorët në veçanti, mund të çojë lehtësisht në 
konflikte, ku rekomandohet shumë përfshirja e aktorëve publikë dhe privatë, në mënyrë që 
iniciativat përvetësusese dhe njohja reciproke ndërmjet operatorëve dhe institucioneve të 
lehtësohen. 
Konsensusi midis palëve të përfshira mund të kërkohet përmes partneriteteve publiko-private, 
duke punuar në një objektiv të dyfishtë: rritjen e përdorimit të PTV-ve elektrike për destinacionet 
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e mesme dhe e-makina për destinacionet e gjata, duke vendosur rregulla të qarta për një tranzit të 
sigurt dhe të përgjegjshëm. 

Nga njëra anë, automjetet elektrike duhet të promovohen si një alternativë lëvizëse për vizitorët 
më e mire se mjetet e tjera të transportit të bazuara në lëndët djegëse fosile. Përveç kësaj, 
bicikletat, PTVs dhe e-makina ofrojnë një mënyrë fleksibël, të pastër dhe të motorizuar për të 
lëvizur, të mjaftueshme për sasinë e kufizuar të kohës së udhëtarëve të krocerave në një qytet. 
Skemat operacionale mund të jenë të bazuara në stacion (pikë në pikë) ose pa lundrues (ku 
automjetet mund të merren dhe të kthehen kudo brenda zonës operacionale, preferohet në një 
mjedis urban). 

Nga ana tjetër, kompanitë private që ofrojnë këto shërbime mund të reklamohen ose të shiten 
përmes kanaleve ekzistuese publike, siç janë kartat turistike të qytetit, aplikacionet dhe faqet e 
internetit. Partneritete të mëtejshme mund të kërkohen me agjensitë e udhëtimit dhe linjat e 
krocerave për një promovim të drejtpërdrejtë përpara mbërritjes së pasagjerëve. Gjithashtu 
udhëtime me guida turistike mund të organizohen në qytet duke përdorur PTV kundrejt 
autobusëve, dhe kjo tashmë është e zakonshme në disa destinacione turistike. Kompanitë që 
ofrojnë këto shërbime gjithashtu mund të përfitojnë nga kostoja e reduktuar për marrjen me qera 
të hapësirave tregtare në port, duke i lejuar akses të drejtpërdrejtë udhëtarëve.  
Së fundi, duhet bërë një përpjekje shtesë për të krijuar një infrastrukturë adekuate të karikimit, si 
një faktor kyç për suksesin e këtyre automjeteve. Disa PTV janë në gjendje të arrijnë shpejtësi të 
larta, duke rritur nivelin e rrezikut për përdoruesit dhe njerëzit në hapësira publike. Duhet të 
aplikohen pajisjet e detyrueshme mbrojtëse personale, zonat e kufizuara, limitet e shpejtësisë dhe 
kërkesat për parkim pranë qytetit. Ekziston nevoja për stacionet e karikimit (karikim i ngadalshëm 
/i shpejtë) dhe hapësirat e dedikuara për parkim. Ky është normalisht objektivi i negociatave me 
komunën dhe/ose shërbimet komunale. 

REZULTATET E PRITSHME 

  REZULTATET  NË TERMA AFATSHKURTËR       REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                       E AFATGJATË 

 
 
 

Rritja e nr. te udhëtarëve të krocerave dhe turistëve në 
mënyrë të sigurt duke përdorur PTV elektrike me qera. 
Reduktimi i nr. të makinave private në zonat urbane në të 
dyja mënyrat,si ato që vijnë nga jashtë dhe ato që janë në 
pronësi të banorëve 
Reduktimi i ndotjes akustike dhe i mjedisit. 
Mundësi më e madhe për qytetarët, bizneset dhe 
institucionet për blerjen/dhënien me qera të automjeteve 
elektrike 

Minimizimi i eksperiencave 
turistike te bazuara te makinat.  
Rritja e përdorimit të PTV nga 
banorët. 
Reduktimi i nevojës për 
hapësira parkimi (rindarja e 
tokës). 
Rritja e masave të sigurisë për 
të gjithë përdoruesit e qytetit.  
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HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 

Këshillat bashkiak mund të fillojnë duke promovuar krijimin e sistemeve për ndarjen e e-makinave, 
PTV ose biçikletave, në mënyrë që të arrijnë objektivat e tyre për lëvizshmërinë e tyre urbane dhe 
dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike. Dizajni dhe funksionimi i këtyre sistemeve mund të arrihet 
me anë të një thirrjeje për tender. Megjithatë, iniciativat gjithashtu mund të rrjedhin në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nga organizatat private ose jofitimprurëse dhe mund të zbatohen në bashkëpunim 
me skemat publike. Në këtë rast, autoritetet publike duhet të vlerësojnë me kujdes lehtësinë e 
sistemeve të shumta që ofrojnë shërbime të ngjashme. Këshilli bashkiak i qytetit duhet të 
koordinojë grupet e ndryshme të interesit për të filluar negociatat dhe për të shmangur problemet 
që tashmë ekzistojnë në qytetet kryesore turistike. Këshilli i qytetit duhet së pari të përcaktojë 
strategjinë e sektorit turistik në të gjithë qytetin për të nxitur përdorimin e biçikletave, PTV ose e-
makinave. Pas kësaj, duhet të fillojë procesi i angazhimit të palëve të interesuara për identifikimin 
e ofruesve të shërbimeve që tashmë punojnë në qytet dhe të operatorëve të terë të mundshëm 
turistik. Prioritetet e rezidentëve dhe pritshmëritë e operatorëve duhet të adresohen në mënyrë 
që të optimizohet procesi i vendimmarrjes. Marrëveshje fitimprurëse duhet të arrihen midis 
palëve të përfshira për të mundësuar realizimin e zgjidhjeve publike dhe private për vizitorët.  

Në rast të një sistemi publik ndarës, dizajni mund të bëhet nga vetë këshilli ose duke kontraktuar 
një firmë konsulence. Operimi, mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemeve mbështetëse (p.sh. 
platformat e ICT) zakonisht pëzgjidhen përmes një thirrjeje për tender. Autoritetet lokale duhet të 
monitorojnë dhe vlerësojnë operacionin dhe të rinegociojnë kushtet nëse është e nevojshme.  

Infrastruktura e tarifimit dhe parkimit është zakonisht objekt negociatash. Autoritetet publike 
mund/duhet të kenë një rol shëmbullor në proces dhe mund të marrin tarifa të favorshme nën 
kushte të caktuara (p.sh ndarja e flotës). 

Për shembull, këshilli bashkiak i qytetit mund të lejojë aksesin në zonat e kufizuara dhe të 
mbështesë instalimin e infrastrukturës së tarifimit në kushte të dobishme. 
  

INVESTIMI €€ 

Një investim i mesëm është i nevojshëm nëse masa ndërtohet mbi sistemet ekzistuese publike dhe 
private të ndarjes/qerave dhe në mjetet aktuale të qytetit për reklamim, promovim dhe shitje 
turistike. Megjithatë, sistemet e reja që kërkojnë blerjen e automjeteve, vendosjen e 
infrastrukturës, skemat e grumbullimit të të ardhurave dhe kanalet e promovimit do të kërkojnë 
investime të larta dhe, ndoshta, kontrata PPP afatgjata për operim. 
Nëse çështja e investimeve fillestare mund të tejkalohet me anë të fondeve kombëtare dhe 
europiane, një vëmendje e veçantë duhet të tregohet tashmë në fazën e planifikimit të modelit të 
biznesit, pasi që sistemi i shpërndarjes kërkon një model biznesi të qëndrueshëm për të 
menaxhuar sistemin dhe për të mbuluar shpenzimet e mirëmbajtjes. Kush do të jetë përgjegjës 
për menaxhimin e përditshëm? Sa përdorues janë të nevojshme për të arritur pikën e ekuilbirit? 
Të gjitha këto janë pyetje që duhet të përgjigjen në fazën e planifikimit.  
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REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

 Promovimi i përdorimit të transportuesve personalë elektrikë. 
Qyteti i Malagës promovon skema të dhënies me qera dhe skema të tjera të 
transportuesve personalë, duke punuar në bashkëpunim me kompanitë private 

që ofrojnë këtë shërbim. Promovimi i transportuesve personal duhet të bëhet duke garantuar 
sigurinë dhe duke shmangur konfliktet midis banorëve. Duhet të adaptohen zgjidhje të 
menaxhimit, siç janë databazat e azhurnuara të kompanive ekzistuese, automjetet dhe përdorimi i 
tyre. Nga ana tjetër, një sërë rregullash tranziti, madje edhe ndryshimet e rregullave aktuale, 
duhet të dakordohen me vendet e dhëna me qera për të siguruar sigurinë e vizitorëve dhe për të 
shmangur konfliktet me banorët. Kështu, vizitorët do të përfitojnë nga këto partneritete publike-
private për të hyrë në transportin e pastër, të shpejtë dhe fleksibël, veçanërisht pasagjerët e 
krocerave të cilët  lëvizin nga dhe në port. Më pas, iniciativa lejon gjenerimin e njohurive lokale për 
të mundësuar skema edhe për banorët. 

Nxitja e përdorimit të automjeteve elektrike rreth qendrës së qytetit 

Duke përfituar nga LCTP të vendndodhjeve, duke përdorur lëvizjen e 
udhëtarëve të krocerave si një nismë pilot, do të zhvillohet një master program 

për konsolidimin e mobilitetit elektrik në Malaga, duke ratifikuar veprimet pioniere të miratuara 
gjatë dekadës së fundit. Kjo do të përfshijë vendosjen e subvencioneve për të nxitur përdorimin e 
automjeteve elektrike midis banorëve, vizitorëve dhe kompanive, për të gjitha llojet e 
automjeteve elektrike. Sot, qyteti ofron parkim falas për makinat elektrike në zona të veçanta 
(përfshirë portin dhe qendrën e qytetit) dhe menaxhon pikat e tyre të karikimit. Deri në vitin 2020, 
numri i parashikuar i automjeteve elektrike në Malaga pritet të jetë rreth 1,200. 

 Promovimi i realizimit të një projekti për udhëtarët me lëvizshmëri të 
reduktuar 
Ideja kryesore është të lehtësojë përfshirjen e udhëtarëve me lëvizshmëri të 

reduktuar duke krijuar një sistem të karrigeve me rrota të përbashkët. Këto mund të vendosen në 
pikat strategjike të qytetit për t'i lejuar pasagjerëve të vizitojnë zonën përreth me përpjekje 
minimale. Karriget me rrota mund të punojnë së bashku me autobusët turistikë, pasi ato mund të 
vendosen në një hapësirë të dedikuar për parkim, duke lejuar që autobusët të ndalojnë larg 
zonave të mbingarkuara rreth zonave të aktraksionit. Këto hapësira parkimi duhet të jenë 
mjaftueshëm të ngushta për t'u lejuar pasagjerëve të lëvizin atje në mënyrë të pavarur. Do të jetë 
e rëndësishme të përcaktohet një model biznesi për të siguruar qëndrueshmërinë financiare të 
projektit dhe një zgjedhje të kujdesshme të lokacioneve për zbatimin e tij. 
 
 

 Promovimi i përdorimit të skemave për ndarjen e biçikletave për 
turistët 
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Sistemi aktual i ndarjes së biçikletave publike përfshin tre stacione afër terminalit të krocerave, 
por propozimi është të studiojë një rritje të mundshme të kapacitetit (stacioni më i afërt ka 
kapacitet për nëntë biçikleta) për të akomoduar kërkesën e udhëtarëve të lundrimit jo vetëm 
brenda terminalit por gjithashtu në zonat kryesore që ata vizitojnë (qendra e qytetit, Belém dhe 
Parque das Nações). Gjithashtu, sistemet alternative të ndarjes së biçikletave të dedikuara për 
turistët duhet të konsiderohen dhe për pasagjerët e anijeve lundruese që të mos ndërhyjnë në 
përdorimin e sistemeve publike të ndarjes së biçikletave nga banorët. Që ky veprim të jetë i 
suksesshëm, është e rëndësishme që të koordinohet me rrjetin aktual dhe të ardhshëm të 
çiklizmit, atraksionet turistike dhe promovimin e këtij shërbimi midis udhëtarëve të krocerave. 

Prezantimi i motocikletave  elektrike me stacione karikimi 
Ideja është instalimi i  një stacioni motocikletash elektrike me pika karikimi në 
terminalin e pasagjerëve, si dhe në pikat e tjera të qytetit. Qëllimi është ti 
ofrojmë udhëtarëve të krocerave një mundësi për të përdorur mjete të 

thjeshta personale të transportit për dy persona për distanca deri në 10 km nga pikat e qerasë. 
Teknikisht, në krahasim me automjetet e tjera për transportin e udhëtarëve të krocerave, 
motocikleta elektrike është një mjet kompakt i transportit që një shofer i nivelit mesatar mund ta 
zotërojë shpejt, dhe një minimum i pajisjeve personale dhe të trajnimit janë të nevojshme për të 
lëvizur në trafik. Me një motociklete, është e mundur arritja e cdo pike në qytet brenda një kohe 
të shkurtër, sidomos vendet me pamje panoramike të qytetit dhe gjirin e Kvarnerit, si dhe plazhet 
më të afërta. Janë parashikuar dy variante të zbatimit të kësaj mase: (1) me një bateri fikse në 
skuter dhe dy stacione karikimi me dy lidhje; dhe (2) me një bateri të zëvendësueshme në skuter 
me një stacion karikimi dhe një modul për mbushjen e 30 baterive. 

Rritja e numrit të stacioneve për ndarjen e biçikletave 
Rritja e stacioneve për ndarjen e biçikletave të vendosura në mënyre strategjike në 
qendër të qytetit dhe pranë terminalit të krocerave do të ofronte mundësi shtesë për 
lëvizjen me karbon të ulët për krocerat që vizitojnë qytetin. Ky veprim është 

parashikuar dhe do të zbatohet përmes projektit CIVITAS PORTIS. Ky shërbim i transportit mund të 
zbatohet përgjatë zonës bregdetare të qytetit, duke u ofruar mundësi krocerave që duan të jenë 
më të pavarura dhe nuk duan të blejnë pako ekskursionesh të ofruara nga kompanitë e lundrimit: 
sa i përket mobilitetit, zgjidhjet e lëvizshmërisë me karbon të ulët duhet të mendohen sipas 
profileve të ndryshme të udhëtarëve të lundrimit.  

Durres: krijimi i një shërbimi për marrjen e bicikletave me qera në 
terminalin e krocerave dhe të trageteve. 
Ideja është krijimi i një shërbimi për ndarjen/dhënien e biçikletave elektrike  

me qera në të gjithë zonat e ndryshme të qytetit dhe në terminalet e krocerave dhe trageteve dhe 
të kontribuojë në hartimin e një rrjeti të çiklizmit në bashkëpunim me zhvilluesit SUMP të qytetit 
të Durrësit. Dy stacione për ndarjen/marrjen e biçikletave elektrike do të realizohen në hyrjen e 
portit. Stacionet do të lidhen me rrugët e këmbësorëve nga terminalet e krocerave dhe trageteve.  
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TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 
 CIVITAS Policy Note: Smart choices for cities - Cities towards Mobility 2.0:  connect, share and 
go! 
CIVITAS Insight 10 – Bike-sharing as a link to desired destinations 

 CIVITAS Insight 13 –E-mobility: From strategy to legislation. 
 CIVITAS Insight 19 - E-mobility: Make it happen through SUMPs! 
 Handshake Issue #4: Cities & PPPs 

 
 
  

http://www.civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-07_m_web.pdf
http://www.civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-07_m_web.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_10_bike-sharing_as_a_link_to_desired_destinations.pdf
http://www.civitas.eu/content/civitas-insight-13-e-mobility-strategy-legislation
http://civitas.eu/content/civitas-insight-19-e-mobility-make-it-happen-through-sumps?_ga=2.74158167.497569096.1532951411-1662732483.1393507435
https://library.pppknowledgelab.org/documents/1947?ref_site=kl
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3. ZGJIDHJET CNG DHE LNG PËR DESTINACIONET E LUNDRIMIT ME KROCERA 

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 

Kur një anije krocere zbarkon në një port, pasagjerët zbresin nga anijes për ekskursione ne tokë 
ose për të vizituar qytetin, ndërsa kompanitë furnizuese janë të angazhuara në dhënien e 
dispozitave për anijet turistike dhe hedhjen e mbeturinave të tyre. Shinat e pasagjerëve dhe 
kamionët e furnizimit vijnë dhe shkojnë, duke gjeneruar një nxitim të trafikut lokal dhe duke 
kontribuar në emetimin e agjentëve të dëmshëm ndotës në mjedis. E njëjta gjë ndodh edhe në 
ditën e parë dhe të fundit të një lundrimi, kur pasagjerët imbarkojnë dhe disimbarkojnë, ndëkohë 
që bagazhet e tyre hyjnë dhe dalin nga anija, furnizimi me ushqim duhet të jetë gati dhe anija 
përgatitet për udhëtimin e ri. Në një perspektivë të tillë, gazi natyror i përdorur në gjendje të 
ngjeshur (CNG) ose likuide (LNG) në disa mënyra të transportit mund të luajë një rol të 
rëndësishëm në gjelbërimin e sistemit të transportit lokal, duke i siguruar udhëtarëve të krocerave 
alternativa më të pastra të transportit dhe duke i garantuar një logjistike më të qëndrueshëm në 
të njëjtën kohë. Edhe pse automjetet me CNG/LNG shfaqin pengesa teknike, dmth. një instalim më 
i shtrenjtë dhe një sasi e kufizuar kur krahasohen me automjetet me karburante konvencionale, 
konsumi i tyre më i ulët i karburantit, kilometrazhi më i ulët dhe ndikimet e reduktuara mjedisore i 
bëjnë ato konkurruese dhe të përshtatshme. Ndërgjegjësimi ekologjik, i shoqëruar me kosto më të 
ulëta të mirëmbajtjes, jetëgjatësi më të gjatë të motorit dhe natyrisht kursime të konsiderueshme 
të kostos së karburantit në krahasim me motorët me naftë dhe benzinë janë disa nga arsyet 
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kryesore për të nxitur operatorët e transportit të udhëtarëve, kompanitë e shërbimeve, kompanitë 
e ofrimit të shërbimeve futjen e automjeteve CNG / LNG në flotën e tyre. 

Konvertimi i flotës private dhe publike të transportit të pasagjerëve dhe mallrave në CNG ose LNG 
mund të jetë një burim i suksesshëm edhe për arritjen e objektivave të Komisionit Evropian për 
reduktimin e gazeve serrë dhe përmirësimin e cilësisë së ajrit, duke hapur rrugën për reduktimin e 
varësisë nga nafta bruto dhe rritjen e sigurisë së furnizimit . Megjithatë, duhet të merret parasysh 
se CNG dhe LNG duhet të pranohen si zgjidhje të përkohshme, të destinuara të dobësohen në një 
perspektivë afatgjatë, por në gjendje të nxisin tranzicionin e energjisë në një sistem transporti të 
qëndrueshëm të mundësuar nga energjia e pastër dhe e rinovueshme. 

 REZULTATET E PRITSHME 

 REZULTATET  NË TERMA AFATSHKURTËR                REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                             E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Disponueshmëria e infrastrukturës CNG dhe LNG paraqitet si parakusht për implementimin dhe 
drejtimin e zgjidhjeve të LNG dhe CNG. Mund të krijohen partneritete me partnerë private. Për sa  
i përket flotës, në rast se flotat e automjeteve të shërbimit publik duhet të konvertohen dhe 
zëvendësohen, këshilli bashkiak duhet t'i nënshtrohet një procedure prokurimi. 

INVESTIMI €€€ 
Investimi i përgjithshëm është një investim nga  i mesëm në të lartë. Kjo varet nga fakti nëse një 
infrastrukturë e re e karburantit po krijohet  për  përmirësimin e asaj ekzistuese. 

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

Rijeka:prezantimi i futjes së CNG në kamionët e mbeturinave komunale 

Një nga shërbimet që janë në dispozicion për anijet turistike dhe anijet e tjera 
pas mbërritjes së tyre në port është dhe mbledhja e mbeturinave. Në Rijekë, 

të gjitha kamionët e mbeturinave janë aktualisht me naftë, por qëllimi është të kalojnë në CNG. 
Shumë autobusë të transportit publik tashmë kanë kaluar në CNG dhe stacioni i benzinës CNG 
është ndërtuar në Rijekë për këtë arsye. Kjo është një pozitë e mirë fillestare për kompaninë 

Reduktimi i emetimeve të dëmshme dhe përmirësimi i  
cilësisë së ajrit lokal. 
Rritja e efikasitetit të energjisë në sistemin e transportit. 

Reduktimi i varësisë nga karburantet 
fosile të karbonit. 
Përmirësimi i cilësisë së jetës në qytete 
në termat e zvogëlimit të ndotjes së 
mjedisit dhe ndotjes akustike. 
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komunale të menaxhimit të mbeturinave Čistoća ltd., e cila ka nisur aktivitete që kanë për qëllim 
blerjen e dy tubacioneve të grumbullimit të mbeturinave CNG, të dy standardet e EURO 6. Čistoća 
ltd. ka filluar gjithashtu prokurimin e automjeteve elektrike për grumbullimin e ndarë të 
mbeturinave dhe tre rrota elektrike, të dizajnuara për të ruajtur pastërtinë e qytetit. Do të blihet 
një kamion më i madh CNG, me një vëllim total prej 30m3 dhe një ngarkues anësor me dy dhoma 
për grumbullimin e mbeturinave të veçanta, i cili do të shoqërohet me një automjet me ngarkesë 
më të vogël CNG, i përshtatshëm për rrugët e ngushta dhe i projektuar për mbledhjen e llojeve të 
veçanta e mbeturinave. 

Është parashikuar një reduktim i CO2 dhe gazrave të tjera të dëmshme nga 10-11 ton në vit, që 
është një pasojë e drejtpërdrejtë e përdorimit të CNG si lëndë djegëse në këto automjete.  

Promovimi i lidhjeve të reja nëpërmjet kanalit 
Bashkia ka filluar procesin për të nisur një shërbim të ri të një lidhjeje 
detare nëpërmjet kanalit. Ky modalitet i ri i transportit duhet të lidhë 

terminalin e krocerave me qendrën e qytetit përmes trageteve me karbon të ulët me LNG përgjatë 
kanalit. Tragetet duhet të mbajnë rreth 120 pasagjerë dhe ata do të jenë të aksesueshëm edhe për 
njerëzit me lëvizshmëri të reduktuar.  
Qyteti ka marrë tashmë fonde kombëtare për të realizuar infrastrukturën e nevojshme për të 
filluar shërbimin: një rrugë e përshtatshme për njerëzit me lëvizshmëri të reduktuar, një nënkalim i 
ri që lidh portin e qytetit Darsena me qendrën e qytetit dhe një stacion të ri biçikletash me 15 e-
bikes në dokun e qytetit Darsena. Çështja kritike e kësaj mase ka të bëjë me rregullat e lundrimit 
në kanal. Të gjitha llojet e anijeve turistike duhet t'u japin përparësi anijeve të ngarkesave dhe 
shpejtësia maksimale e lejuar është 11 km / h. Udhëtimi në kanal do të zgjaste rreth një orë dhe 
nuk do të kishte një orar të caktuar dhe të besueshëm pasi anijet e ngarkesave mbërrijnë dhe 
largohen nga porti me një njoftim afatshkurtër.  

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 
 CIVITAS Policy Note- Smart choices for cities: Clean buses for your city 
 CIVITAS Policy Note- Smart choices for cities: Alternative Fuel Buses 
 CIVITAS Policy Advice Note 02 – Clean Fuels and Vehicles 
 CIVITAS Insight 20 – Cities’ role in introducing clean vehicles and using alternative fuels 
 European Alternative Fuel Observatory 
 CIVITAS MOBILIS - Case Studies on Sustainable Urban Transport 
 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY working paper – The contribution of natural gas vehicles to 
sustainable transport 

 SOLUTIONS project: Handout - Cluster 6: Clean vehicles 
 Buses operating on compressed natural gas in Barcelona (Spain) 
 Hybrid and CNG buses in Ljubljana (Slovenia) 

 

http://www.eltis.org/sites/default/files/trainingmaterials/civ_pol-an_web.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-08_m_web.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_02_clean_vehicles_0.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_20_cities_role_in_introducing_clean_vehicles_and_using_alternative_fuels.pdf
http://www.eafo.eu/
http://civitas.eu/sites/default/files/sustainable20urban20transport20-20case20stories20from20520civitas20mobilis20cities.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/natural_gas_vehicles.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/natural_gas_vehicles.pdf
http://www.eltis.org/sites/default/files/trainingmaterials/7.15_clean_vehicle_cluster_6_handout_solutions_0.pdf
http://civitas.eu/measure/buses-operating-compressed-natural-gas
http://civitas.eu/measure/hybrid-and-cng-buses
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4. TRANSPORTI ME UJË DHE KARBON TË ULËT 

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 

Rrugët ujore mund të ofrojnë një perspektivë interesante për udhëtarët e krocerave që duan të 
njohin qytetin, si dhe të eksplorojnë rrethinën e tij, larg nga pasazhet tradicionale dhe skemat e 
trafikut. 

Përveç kësaj, kur krahasohen me rrugët e transportit të tokës, kostot e udhëtimit me rrugë detare 
janë të vogla, duke qenë tashmë janë ne zhvillim dhe kërkojnë përmirësime dhe mirëmbajtje të 
pakta. Aty ku merret parasysh eksplorimi i pasagjerëve të krocerave, vëmendje e veçantë duhet t'i 
kushtohet përdorimit të anijeve dhe mjeteve te lundrimit eko-miqësore të furnizuara nga 
karburante alternative. 
Llojet alternative të lëndëve djegëse që sot më së shumti konsiderohen janë LNG, Energjia 
Elektrike, Bionaftë dhe Metanol.  

Karburantet e tjera që mund të luajnë një rol në të ardhmen janë Gazi i Lëngëzuar i Naftës (LPG), 
Eteti Dimetil (DME), Biometan, Karburantet Sintetike, Hidrogjen (veçanërisht për përdorim në 
qelizat e karburantit), Hidrogjenizimi-Diesel Prodhimi i Rinovueshëm (HDRD) dhe Piroliza . Përveç 
kësaj, karburantet si Ultra-Low-Sulphur Diesel (ULSD) mund të përdoren për të qenë në përputhje 
me rregulloret dhe për të mbështetur kalimin në karburantet alternative. Elektrifikimi ka gjeneruar 
gjithashtu interes të madh. Sfida në lidhje me energjinë elektrike të bazuar në tokë për furnizimin 
e anijeve lidhet me dendësinë e energjisë të baterive dhe zgjidhjeve të tjera të ruajtjes, duke 
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kufizuar gamën e anijeve. Elektrifikimi i anijeve mund të ketë dy forma të ndryshme: si një sistem 
shtytës hibrid, ose si një sistem i pastër i shtytjes elektrike. Varkat të cilat furnizohen nga energjia 
elektrike mund të ofrojnë përfitime të konsiderueshme në drejtim të përmirësimit të efikasitetit të 
energjisë dhe reduktimeve të emisioneve. Përfitimet në efikasitetin e energjisë vijnë nga eliminimi 
i motorëve me djegie, të cilat lidhen me humbje të konsiderueshme të efikasitetit. Përveç 
përdorimit të baterive në bordin e propulsionit, energjia elektrike e bazuar në breg mund të 
përdoret gjithashtu për të transportuar anije në vende ankorimi. Pengesa kryesore për futjen e 
baterive në anije është kostoja e lartë e tyre kapitale. Duhet të merret parasysh se transporti me 
ujë dhe karbon të ulët mund të kërkojë rregulla të reja dhe legjislacion të ri. 

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET NË TERMA AFATSHKURTËR                 REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                             E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Nismëtar i kësaj pakete modulare duhet të jetë një qytet/bashki ose Autoriteti Portual. 
Masat konkrete mund të zbatohen nga operatorët e transportit privat pas marrëveshjes me 
këshillin e qytetit/ Autoritetitin Portual /qeverinë lokale ose vendore. 
Pasi të krijohen kushtet, bashkëpunimi është i mundur me anë të partneritetit publiko-privat ose 
organizimit të shërbimeve nëpërmjet kompanive private. 

INVESTIMI  €€ 
Pritet një investim i mesëm i përgjithshëm. Varet nga madhësia e anijes, llojit të karburantit, 
autonomisë, si dhe në disponueshmërinë e infrastrukturës së dedikuar të ngarkimit.  

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

Promovimi i lidhjeve të reja me anë te kanalit 
Bashkia ka filluar procesin për të nisur një shërbim të ri të një lidhjeje 
detare nëpërmjet kanalit. Ky modalitet i ri i transportit duhet të lidhë 

terminalin e krocerave me qendrën e qytetit përmes trageteve me karbon të ulët me LNG përgjatë 
kanalit. Tragetet duhet të mbajnë rreth 120 pasagjerë dhe ata do të jenë të aksesueshëm edhe për 
njerëzit me lëvizshmëri të reduktuar.   

Infrastruktura lokale e përmirësuar për transportin 
efikas të energjisë. 
Reduktimi i mbipopullimit ne qender të qyetit. 
Reduktimi i ndotjes së mjedisit dhe ndiotjes akustike. 
Oferta turistike më të mira dhe më të qëndrueshme. 

Përmirësimi i cilësisë së jetës në qytete 
në termat e ndotjes dhe reduktimit të 
zhurmës. 
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Qyteti ka marrë tashmë fonde kombëtare për të realizuar infrastrukturën e nevojshme për të 
filluar shërbimin: një rrugë e përshtatshme për njerëzit me lëvizshmëri të reduktuar, një nënkalim i 
ri që lidh portin e qytetit Darsena me qendrën e qytetit dhe një stacion të ri biçikletash me 15 e-
bikletave në dokun e qytetit Darsena. Çështja kritike e kësaj mase ka të bëjë me rregullat e 
lundrimit në kanal. Të gjitha llojet e anijeve turistike duhet t'u japin përparësi anijeve të 
ngarkesave dhe shpejtësia maksimale e lejuar është 11 km / h. Udhëtimi në kanal do të zgjaste 
rreth një orë dhe nuk do të kishte një orar të caktuar dhe të besueshëm pasi anijet e ngarkesave 
mbërrijnë dhe largohen nga porti me një njoftim afatshkurtër. 

Kjo masë krijon një mënyrë të re të transportit në dispozicion për pasagjerët e krocerave, duke 
krijuar një sinergji me dy projekte të ndryshme. Pasagjerët e krocerave do të kenë një mundësi 
tjetër për të arritur në qendër të qytetit me një mënyrë transporti me karbon të ulët.  

Rijeka: anije tradicionale 
Kjo masë përfshin shqyrtimin e interesit të koncesionarëve potencialë për 
futjen e anijeve tradicionale hibride për transportin lokal Mololongo - 

Adamićev gat ose Gat Karoline Riječka, ose për transportin për turne në qytet dhe në zonën 
bregdetare. Qëllimi është që udhëtarëve të krocerave ti ofrohet një pamje alternative e qytetit 
përmes një barkë tradicionale te përdorur në fund të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit të 20-të 
për transportin e udhëtarëve. Janë parashikuar dy lloje të udhëtimeve: 
 Një "udhëtim" i shkurtër nga vendndodhja e ankorimit në disa vende në anën e kundërt të 
qendrës së qytetit (Gata De Franceschi, Porta e Adamiq ose Gata Karoline Riječka); 
• Udhëtim më i gjatë për të vizituar portin e Rijekës dhe zonën bregdetare deri në Opatija, dhe me 
kushte më të mira atmosferike, përgjatë bregut të Istrias. 
Një pjesë e udhëtarëve të krocerave mund të përdorin anijen tradicionale që ndikon në reduktimin 
e numrit të kërkuar të autobusëve me motor me djegie të brendshme për udhëtime turistike dhe 
pë bregdetin më gjerë.  

 

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 
 CIVITAS MOBILIS project - Case Studies on Sustainable Urban Transport 
 Case of Bourguet: electric boat on the lake  
 Case of Bristol: hydrogenesis passenger ferry  

 
 
  

http://civitas.eu/sites/default/files/sustainable20urban20transport20-20case20stories20from20520civitas20mobilis20cities.pdf
http://www.eltis.org/discover/case-studies/electric-boat-lake-bourget
https://www.ship-technology.com/projects/hydrogenesis-passenger-ferry/
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5. OPTIMIZIMI I AKSESIBILITETIT PORTUAL 

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 

Tendencat aktuale tregojnë se turizmi i krocerave është ende një sektor i ri dhe ka potencial të 
madh për zgjerim. Optimizimi i operacioneve të portit është thelbësor për ta bërë atë tërheqës për 
kompanitë e krocerave. Optimizimi i terminalit nuk nënkupton vetëm përmirësimin e 
produktivitetit dhe uljen e kostove operative, por duke sjellë një qasje të re për menaxhimin e 
terminaleve bazuar në njohuritë e kritereve të miratuara nga kompanitë në përzgjedhjen e 
porteve. Në të gjitha rastet, një port i mirë për anijet turistike optimizon aksesin e anijes në port, 
disponueshmërinë e anijeve, lehtësira ankorimi, lehtësira për pritjen e udhëtarëve dhe sigurinë e 
anijeve. 

 Si një port pritës, porti shërben si bazë për një anije krocere, duke marrë udhëtarët në një qark 
lundrimi rrethor, duke filluar dhe mbaruar në të njëjtën shtëpi-port. Zgjedhja e porteve nga 
kompanitë e krocerave varet në një masë të madhe nga qasja e terminalit tek turistët dhe 
furnizuesit, duke minimizuar konfliktet ndërmjet aktiviteteve të dedikuara dhe aktiviteteve 
standarde të kryera rreth zonës së portit.  
Edhe pse udhëtarët e krocerave kalojnë pjesën më të madhe të kohës në bordin e anijes, 
ekskursionet në portet e nisjes janë pikat kryesore të reklamimit të krocerave për të tërhequr 
pasagjerët. Optimizimi gjithashtu do të shqyrtojë mundësi shtesë për udhëtarët, siç janë: mënyrat 
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e pavarura të transportit, taksi, shërbimet e anijes në destinacione të ndryshme, lidhjen e 
këmbësorëve në qytet, përpunimi i informacionit dhe nyjet e zinxhirit për pajisjen logjistike. 

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET NË TERMA AFATSHKURTËR               REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                             E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Optimizimi fillon me planifikimin strategjik dhe paraqitjen arkitekturore të aksesit të portit për të 
udhëhequr të gjitha proceset relevante të vendimmarrjes, duke filluar me një vizion për të 
paraqitur tek institucionet dhe investitorët dhe një analizë kosto/përfitim. 
Hapat pasues janë planifikimi i mëtejshëm sektorial, duke përcaktuar ndër të tjera masat, afatet, 
kostot, resurset, treguesit e performancës dhe shpërndarjen e përgjegjësive, të ndjekura nga 
implementimi. 
Plani mund të financohet nga autoriteti portual dhe këshillit bashkiak i qytetit, ose të paraqitet për 
financim sipas programeve kombëtare ose evropiane, të dizajnuara për të nxitur zbutjen e 
ndryshimeve klimatike, dekarbonizimin e ekonomisë ose integrimin e mobilitetit në mjediset 
urbane. Partneritetet publike-private mund të jenë gjithashtu një zgjidhje për zhvillimin e planit. 

INVESTIMI €€€ 

Sipas llojit të ndërhyrjes investimi varion nga mesatarja në të lartë. 

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

 Heqja e ngushticës në mes të portit të detit dhe rrugës d 404. 
Duke rritur kapacitetin e vendkalimit të krocerave në det në afërsi të 
terminalit detar të pasagjerëve, do të jetë e mundur të pranohen të gjitha 

llojet dhe madhësitë e anijeve turistike. Kjo gjithashtu do të rezultojë në zhvendosjen e të gjitha 
operacioneve të lundrimit të krocerave, nga aktivitetet e zakonshme të furnizimit të anijes për 
pranimin e udhëtarëve dhe transportimin e tyre në destinacione të mëtejshme në formën e 
ekskursioneve njëditore. Pjesa më e madhe e saj do të lidhen me transportin rrugor të udhëtarëve 

Rritja e aksesit në port. 
Reduktimi i mbipopullimit të portit. 

Rritja e kapacitetit të vendeve të 
ankorimit të krocereve në det. 
Rritja e mundësisë për të pranuar të 
gjitha llojet dhe madhësitë e krocerave. 
Përmirësimi i lëvizshmërisë për 
udhëtarët e krocerave. 
Reduktimi i  emetimit të gazrave serrë 
dhe ndotjes së ajrit. 
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duke përdorur autobusë turistikë që udhëtojnë drejt destinacioneve turistike, dhe motocikletave 
elektrike që janë të përfshira në terminalin e pasagjerëve. 

 I gjithë transporti aktualisht kalon nëpër një rrugë përgjatë tregut të qytetit, ku trafiku zakonisht 
është shumë intensiv, madje edhe pa flukset e pasagjerëve  shtesë, të cilat çojnë në ngushtim më 
të madh dhe pakënaqësi të banorëve. 
Për t'u marrë me këtë çështje, është e nevojshme të ndahet trafiku i drejtuar në tregun e qytetit 
dhe trafiku që lidh detin dhe rrugën D 404. Ka dy mundësi për zbatimin e kësaj mase: 1. Ndërtimi i 
një rruge të re, duke përfshirë rindërtimin e një ure ekzistuese dhe ndërtimin e një ure të re për të 
siguruar trafik të dyfishtë dhe 2. Përshtatjen e një rruge ekzistuese, që përfshin rindërtimin e një 
ure ekzistuese, ku trafiku mund të jetë alternativ. 

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 
 Case of Kotor Cruise Port: Traffic Modelling and Performance Evaluation 
 Case of the Port of Leith: 21st Century Gateway Port 
Kai Wang Shuaian Wang, Lu Zhen, Xiaobo Qu, (2016) "Cruise shipping review: operations 
planning and research opportunities", Maritime Business Review, Vol. 1 Issue: 2, pp.133-
148, available at https://doi.org/10.1108/MABR-04-2016-0007 
  

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GOWV9RMD/dfc6886e-0894-4037-ae62-e0ba79051823/PDF
http://www.gov.scot/resource/0041/00416162.pdf
https://www.emeraldinsight.com/author/Wang%2C+Shuaian
https://www.emeraldinsight.com/author/Zhen%2C+Lu
https://www.emeraldinsight.com/author/Qu%2C+Xiaobo
https://doi.org/10.1108/MABR-04-2016-0007
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6. MENAXHIMI I FLUKSIT TË TRAFIKUT DHE AUTOBUSAVE NE DESTINACIONET E 
LUNDRIMIT ME KROCERA 

 

 PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 
Ideja është të ofrojë shërbime atraktive të autobusëve për të lidhur portin me atraksionet përmes 
optimizimit të kohës së rrugës, lehtësirave më të mëdha për të udhëtuar me autobusë, ofrimin e 
shërbimeve të përshtatura për kërkesat e udhëtarëve të krocerave dhe përmirësimin e 
menaxhimit të rrjedhës përmes mjeteve inovative.  

Për të promovuar destinacione alternative jashtë qytetit ose larg portit, operatorët turistikë dhe 
agjensitë e udhëtimit duhet të sigurojnë që shërbimet e ekskursioneve që ato ofrojnë të jenë në 
përputhje kohën e kufizuar të udhëtarëve. 
Në këtë kuptim, autoriteti portual, në koordinim me autoritetet lokale të turizmit dhe mobilitetit, 
mund të mbështesë operatorët turistikë në mënyrë që të përmisojë përvojën e vizitorëve, duke 
ndihmuar diversifikimin e ofertës turistike të qytetit. 
Një alternativë është optimizimi i rrugëve kur largohemi nga qyteti, kështu që bllokimet e trafikut 
shmangen dhe reduktohen. Përmes një diagnozë të detajuar të statusit të trafikut të qytetit rreth 
portit gjatë periudhave kur autobusët e ekskursionit i marrin pasagjerët dhe fillojnë itineraret e 
tyre, mund të hartohen masa specifike për të reduktuar kohën që autobusët kalojnë brenda 
qytetit. Për shembull, përdorimi i sistemeve të navigimit për të llogaritur rrugët optimale në kohë 
reale ose duke mundësuar korsi të autobusëve nga porti në daljet kryesore të qytetit. Kjo mund të 
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kërkojë mbështetjen e përditshme të policisë lokale për të lehtësuar aksesin në këto rrugë 
optimale dhe trajnimin e shoferëve të autobusëve për shfrytëzimin e mjeteve inovative. Si një 
zgjidhje komplementare, infrastruktura e re mund të zhvillohet për të mbështetur rritjen e numrit 
të udhëtarëve të krocerave të cilët kerkojnë shërbime të anijes drejt destinacioneve të largëta. Kjo 
mund të ndodhë brenda portit për përdorimin e autobusëve turistikë vetëm ose jashtë portit me 
vendosjen e një stacioni të ri multimodal që ofron shërbime të ndryshme, duke përfshirë 
autobusët dhe taksitë publike.  
Përveç kësaj, shërbimet mund ti përshtaten kërkesave të udhëtarëve të krocerave. Për shembull, 
shërbimet e anijeve mund të jenë prioritet në varësi të distancës së nevojshme për të arritur në 
destinacionet e dëshiruara. Në këtë mënyrë kushtet e imbarkimit dhe nisjes së autobusit do të 
lejonin operacione më të lehta për shërbime me kohë më të gjatë udhëtimi. Një alternativë tjetër 
mund të jetë ofrimi i shërbimeve me kërkesë.  
Së fundi, përpjekjet shtesë të menaxhimit mund të bëhen përmes matjes së kapacitetit turistik të 
zonave dhe kërkesave relative për hapësirat e parkimit nga operatorët e autobusëve. Parametrat e 
përdorura për të llogaritur sa u tha më mësipër janë numri dhe kapaciteti i atraksioneve, numri i 
dyqaneve dhe restoranteve, infrastruktura e transportit në zonë dhe lidhjet e transportit me të. 
Faktorë të tjerë si zona e përgjithshme e hapësirës publike dhe e zonave të gjelbra mund të 
merren parasysh gjithashtu. Numri i hapësirave të parkimit në zonat e e lejuara duhet të bazohet 
në këtë kapacitet. Një pishinë mund të krijohet në ato hapësira, duke mundësuar rezervimin e 
hapësirave të parkimit paraprakisht nga operatorët  

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET NË TERMA AFATSHKURTËR              REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                            E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Kjo nismë mund të promovohet nga autoriteti i turizmit të qytetit në koordinim me portin. 
Autoritetet portuale dhe të turizmit duhet të fillojnë raundet e konsultimit me operatorët turistikë 
me qëllim identifikimin e çështjeve të përbashkëta që shërbimet e anijes i nënshtrohen kur 
largohen (ose mbërrijnë) në qytet. Më pas, faza e planifikimit duhet të iniciohet në koordinim me 
autoritetin përgjegjës për lëvizshmërinë në qytetit. Ky entitet duhet të ndihmojë të vendosë nëse 
transporti publik mund të përfitojë gjithashtu nga kjo nismë. Parazgjedhja e masave duhet 

Reduktimi i kohës së shërbimeve të anijes gjatë 
amkorimit (nga terminali te autobusi). 
Redutimi i  humbjes së kohës të shërbimeve të 
transportit për shkak të fluksit. 
Reduktimi i ndotjes së mjedisit dhe ndotjes akustike. 

Rritja e numrit të udhëtarëve me krocera 
të cilët vizitojne atraksionet më të 
largëta. 
Reduktimi i fluksit ne zonat kritike. 
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gjithashtu të prezantohet me operatorët turistikë për të marrë komentet e tyre. Hartimi dhe/ose 
zbatimi përfundimtar i zgjidhjeve të konceptuara mund të bëhet përmes një thirrjeje për tender. 

Në rastin e menaxhimit të parkimit në zonat turistike, këshilli i qytetit duhet së pari të përcaktojë 
zonat e ndryshme turistike dhe të llogarisë kapacitetin e tyre. Ky hap duhet të bëhet me 
pjesëmarrjen e aktorëve relevantë. Sapo përcaktohet kapaciteti, mund të përcaktohet numri 
maksimal i hapësirave të parkimit në dispozicion për transportin turistik dhe të nisë platforma e 
komunikimit. 

INVESTIMI€ 
Investimet duhet të mbeten të ulëta, përveç rastit ku shtrirja e masës zgjerohet përtej turizmit të 
lundrimit (siç është rasti i krijimit të korsive të dedikuara autobusëve ose stacionit të autobusëve 
multimodal).  

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

Sigurimi i shërbimeve të anijes për të arritur destinacione të largëta 
turistike 
Anija ofron nje shërbim për pasagjerët e interesuar për të vizituar atraksionet 

turistike të largëta në Malaga dhe rrethinat e saj. Autoriteti i turizmit, vete ose ne koordinim me 
operatoret turistik, promovon sherbimet publike ekzistuese. Shërbimi mund të kontraktohet 
përmes një aplikacioni ekzistues ose mjeteve të ngjashme. Çështja kryesore është se shumica e 
udhëtarëve të krocerave nuk e planifikojnë vizitën e tyre para se të mbërrijnë në Malaga (vetëm 
rreth 16% organizojnë ekskursione me shërbimin e krocerave). Autoriteti i turizmit duhet të 
punojë me linjat e krocerave dhe agjensitë e udhëtimit, në kuadrin e një marrëveshjeje të 
përbashkët përfitimesh, në mënyrë që të promovohet oferta ekzistuese turistike, sidomos 
aplikacioni i dedikuar ofertave. Rekomandohet bashkëpunimi me operatorët turistikë, pasi ato 
mund të ofrojnë fleksibilitetin e një shërbimi të tillë. 

Optimizimi i rrugëve të autobusëve që shërbejnë për ekskursione nga 
terminalet. 
Ideja është reduktimi i mbingarkesës duke optimizuar rrugët e autobusëve që 

shërbejnë për ekskursione, veçanërisht në disa fusha të veçanta, për shembull Malagueta (ku 
shpesh ekzistojnë rrugë me vetëm një kalim në dispozicion) në koordinim me autoritetin lëvizës të 
Malaga dhe operatorët turistikë. Këshilli bashkiak bën një analizë të funksionimit aktual të 
autobusëve që shërbejnë për ekskursione, që ofrojnë shërbime për udhëtarët e krocerave, me 
qëllim vendosjen e masave specifike për të zvogëluar ndikimet e tyre në trafik dhe për të 
përmirësuar kushtet e tyre në rrugë. Kohët e mbërritjes dhe nisjes, zonave të imbarkimit dhe 
disimbarkimit, numri i udhëtarëve të marrë në terminalet, destinacionet, rrugët dhe problemet e 
identifikuara nga shoferët, operatorët turistikë dhe autoritetet vlerësohen për të zgjedhur masat 
më të përshtatshme. 
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Nga ana tjetër, analiza e këtyre masave mund të shoqërohet me rishikimin e menaxhimit ekzistues 
të rrugëve dhe kushteve, në mënyrë që të harmonizohen, sa më shumë që të jetë e mundur, me 
rrjedhën e qarkullimit të pasagjerëve ekzistues dhe të ardhshëm (Paseo Ciudad de Melilla, Paseo 
de la Farola janë, për shembull, disa nga akset në të cilat një riorganizimi i drejtimeve të udhëtimit 
mund të jetë interesant). 

Përcaktimi i rrugëve primare dhe alternative të autobusëve të anijes 
Në Zadar do të përcaktohen rrugët kryesore dhe dytësore që lidhin 
terminalin e krocerave me qendrën e brendshme të qytetit, për ti siguruar 

shoferëve të anijeve dhe taksistëve informacion në kohë reale në lidhje me trafikun dhe udhëzime 
për të ndjekur rrugën e preferuar dhe më të shkurtër. Tri probleme kritike lindin nga zbatimi i 
kësaj mase: 1) Definimi i rrugëve të emëruara; 2) Shpërndarja e informacionit në lidhje me trafikun 
në kohë reale për shoferët; 3) Ndjekja aktuale e rrugëve të kryera nga shoferët. Prandaj, çështja e 
parë është e përcaktueshme pasi ekzistojnë dy rrugë në dispozicion. Zgjidhja e çështjes së dytë 
përfshin inkorporimin e sistemit aktual shpërndarës në kohë reale të disponueshme përmes 
sistemeve të navigimit të brendshëm të automjeteve, të cilat tashmë janë në gjendje të marrin 
informacione në kohë reale në lidhje me trafikun dhe të rillogarisin rrugët në përputhje me 
rrethanat. Qasja e dytë do të ishte përmes ITS-ve të aftësuara për qytetet. Zgjidhja e çështjes së 
tretë është të kërkojë që të gjitha mjetet të kenë të instaluara pajisje për lokalizimin e flotës. 
Përfitimet e udhëtarëve të krocerave nga zbatimi i kësaj mase do të ishte krijimi i lehtësirave për 
transferimin e udhëtarëve të krocerave, duke kursyer kohë për transfertat dhe duke zgjeruar 
kohën e disponueshme për vizitë. 

Zhvillimi i sistemeve inteligjente për menaxhimin e fluksit të trafikut 

Objektivi është krijimi i një ekuilibri në numrin e turistëve (përfshirë udhëtarët 
e krocerave) në secilën fushë të atraksioneve për të lejuar një eksperiencë më 

të mirë dhe për të zvogëluar ndikimin në cilësinë e jetës së banorëve. Aktiviteti i parë është një 
sistem që rregullon aksesin e autobusëve turistikë në zona të caktuara turistike, bazuar në 
kapacitetin e zonave. Kapaciteti duhet të përcaktohet në bazë të numrit të atraksioneve, 
shërbimeve lëvizëse në dispozicion, hapësirave publike, numrit të restoranteve dhe parametrave 
të tjerë përkatës. Pas përcaktimit të këtij kapaciteti, duhet të vihen në dispozicion një numër i 
kufizuar i zonave të parkimit për autobusët turistikë dhe operatorët do të jenë në gjendje të 
rezervojnë vendndodhjen e tyre të parkimit përmes një platforme të përbashkët.  

TË TJERË BURIME /SHEMBUJ/REFERENCA 
 CIVITAS Insight 06 - Access regulations to facilitate cleaner and better transport 
 CIVITAS Insight 14 - Real-time information for public transport 

Coccossis. H., Mexa, A., Collovini, A., Parpairis, A. and Kostandoglou, M. (2001). Defining, 
measuring and evaluating carrying capacity in European tourism destinations. Athens. 
Castellani, V. and Sala, S. (2012). Carrying Capacity of Tourism System: Assessment of 
Environmental and Management Constraints Towards Sustainability. 

http://www.civitas.eu/content/civitas-insight-06-access-regulations-facilitate-cleaner-and-better-transport
http://civitas.eu/content/civitas-insight-14-real-time-information-public-transport?_ga=2.27357433.497569096.1532951411-1662732483.1393507435
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7. OPSIONE TË QËNDRUESHME PËR NJERËZIT ME LËVIZSHMËRI TË KUFIZUAR 

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 

Kur një anije krocere ankoron në një port, udhëtarët e krocerave mund të zgjedhin ekskursionet e 
organizuara ose vizita individuale. Duke marrë parasysh se udhëtarët e krocerave janë shpesh 
njerëz të moshuar, shpesh me lëvizshmëri të kufizuar, destinacionet duhet të vendosin zgjidhje të 
përshtatshme për të nxitur lëvizjen e pavarur të tyrenë qytet, duke ndjekur idenë për t'u bërë më 
të arritshme për të gjithë udhëtarët e krocerave, pavarësisht nga kufizimet e tyre fizike , paaftësive 
të tjera ose moshës. 
Duhen të garantohen lehtësira në shërbimin e transportit publik dhe privat dhe 
ndërtesat/atraksionet të jenë të arritshme në destinacione, duke siguruar udhëtarët me mobilitet 
të kufizuar me të gjitha pajisjet e nevojshme për të arritur në mënyrë të pavarur në të gjitha 
atraksionet brenda qytetit. Nga njëra anë duhet të jepet aksesi i karrigeve me rrota në flotën e 
transportit publik dhe privat, si dhe guida me autobus në të gjitha atraksionet kryesore. Nga ana 
tjetër, nevojat për planifikimin e aksesit dhe heqja e barrierave strukturore duhet të adresohen siç 
duhet. Duhet të krijohen shtigje për këmbësorët dhe trotuare të rehatshme, të plotësuara me 
mjete mekanike (psh. ashensorë) dhe pakësimin e trotuareve dhe zonave të pjerrëta në zonat  jo 
të lejuar për këmbësorë, për të promovuar aksesin pa pengesa në atraksionet e destinacioneve. Së 
bashku me këtë, pajisjet për persona me aftësi të kufizuara si karriget me rrota elektrike mund të 
merren me qera për të lehtësuar e tyre lëvizjen e tyre . Në këtë rast, duhet të vendosen karriget 
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me rrota elektrike në pikat kyçe të qytetit që zakonisht vizitohen nga udhëtarët e krocerave (ose 
turistë të tjerë) ose në afërsi të hapësirave të veçanta të parkimit për autobusët turistikë.  

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET NË TERMA AFATSHKURTËR                 REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                                E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Aty ku aksesi i hapësirave publike dhe shërbimeve është në rrezik, këshillit bashkiak është 
iniciatori i veprimit. Mund të lindin iniciativa të tjera private të ofruara si pjesë e një pakete 
turistike nga operatorët e krocerave ose të autobusëve ose të eksplorohen nga fillimi. 
Inkurajohet përfshirja e përdoruesve përfundimtarë në objektet, rrugët dhe pajisjet e testimit. 

INVESTMI€€€ 
 Sipas llojit të ndërhyrjes investimi varion nga mesatarja në të lartë. 

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

Promovimi i krijimit të projektit me karriget me rrota elektrike 
LCTP e Lisbonës ka propozuar një masë për karriget me rrota elektrike për të 
lehtësuar lëvizjen e njerëzve me lëvizshmëri të kufizuar. Karriget me rrota 

elektrike do të vendosen në pikat kyçe të qytetit dhe në veçanti në afërsi me vendet e braktisura 
të autobusëve turistikë që lidhin terminalin e krocerave me zonat turistike ose afër zonave të 
transportit publik. Një nga përparësitë këtu është se autobusët turistikë nuk do të kenë nevojë të 
ndalojnë në afërsi të atraksioneve ku flukset shpesh shkaktohen nga marrja dhe zbritja e 
udhëtarëve për shkak të kohës që duhet për t'i përfunduar operacionet dhe nga mungesa e 
hapësirës për vende të dedikuara për parkim. Falë kësaj mase, autobusët mund të parkojnë më 
larg nga atraksionet dhe udhëtarët mund të lëvizin lehtë atje dhe të eksplorojnë zonën duke u 
kthyer më pas në të njëjtin vend. Koordinimi me autobusët dhe operatorët e krocerave është 
thelbësor, pasi aksesi i përdorimit të karrigeve me rrota mund të përfshihet në pakot turistike 
tradicionale dhe gjithashtu me administratën e qytetit për t'u integruar me iniciativa të tjera të 
mobilitetit të qëndrueshëm. 

Reduktimi i mbipopullimit ne zonat kritike. 
Reduktimi i ndotjes së mjedisit dhe ndotjes akustike.  
Rritja e aksesit në qytetit për persona me lëvizshmëri të 
kufizuar. 

Oferta më të qëndrueshme për 
pasagjerët dhe turistët me lëvizshmëri të 
reduktuar.Improved and more 
sustainable offers targeting passengers 
and tourist with reduced mobility. 
Përmirësimi i cilësisë së jetës në qytete 
në drejtim të reduktimit të ndotjes dhe 
zvogëlimit të zhurmës. 
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 Përmirësimi i aksesit për njerëzit me lëvizshmëri të reduktuar 
Në bashkëpunim me operatorët e transportit dhe të lundrimit me krocera  
turistike, bashkia do të lejojë dy minibusë të posaçëm me karbon të ulët të 
projektuar për të transferuar njerëzit me lëvizshmëri të reduktuar për të 
hyrë në qendrën historike, ku ka disa kufizime hyrjeje për automjetet. Për 

momentin, ky lloj i minibusit mund të mbajë 10 persona dhe 2 përdorues të karrigeve me rrota. Dy 
pikat e parkimit do të rezervohen për minibusin në një parking pranë monumenteve të UNESKO-s. 
Ky parking në këtë moment është në pronësi private, por Bashkia do ta blejë atë në një periudhë 
të shkurtër kohore. Ky është një veprim me kosto të ulët që ka mbështetjen e shumë palëve të 
interesuara, por nevojiten kontrolle policore për të shmangur operatorët e autobusëve që 
përdorin këto ndershme për shërbimin e rregullt të transferimit. Kjo masë do të rrisë aksesin për 
njerëzit me lëvizshmëri të reduktuar dhe është shumë e rëndësishme që udhëtarët e krocerave 
me lëvizshmëri të reduktuar të kenë mundësi të vizitojnë lehtësisht qendrën e qytetit të Ravenës. 

Përmirësimi i aksesit për pasagjerët me aftësi të kufizuara me 
lëvizshmëri të reduktuar 
Kjo masë do të kërkojë analizën e infrastrukturës aktuale në terminalet e 

krocerave dhe të trageteve. Në mënyrë ideale, përmirësimet e bëra do të çojnë në përdorimin e 
mënyrave të transportit me karbonit të ulët gjatë gjithë vizitave në zonat e qytetit. Çështja kritike 
është mbështetja financiare. Infrastruktura nuk ekziston aktualisht, prandaj do të kërkojë shumë 
fonde për të përmirësuar infrastrukturën aktuale. Gjithashtu, një çështje e rëndësishme do të jetë 
bashkëpunimi me zhvilluesit e SUMP. Kjo masë merr në konsideratë se një pjesë e madhe e 
udhëtarëve të krocerave janë të moshuarit, zakonisht me lëvizshmëri të reduktuar. Kjo masë 
fokusohet në sigurimin e pasagjerëve me të gjitha lehtësitë e nevojshme për të arritur të gjitha 
atraksionet brenda qytetit. Kjo masë fokusohet në sigurimin e pasagjerëve me të gjitha lehtësitë e 
nevojshme për të arritur të gjitha atraksionet brenda zonave të qytetit. 

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 
 CIVITAS Highlight on accessibility 
CIVITAS INSIGHT 02- Accessible mobility: enabling independent living for all 

 
 
  

http://civitas.eu/sites/dhttp:/civitas.eu/sites/default/files/documents/file/2013_collective-transport_accessibility.pdfefault/files/documents/file/2013_collective-transport_accessibility.pdf
http://civitas.eu/sites/dhttp:/civitas.eu/sites/default/files/documents/file/2013_collective-transport_accessibility.pdfefault/files/documents/file/2013_collective-transport_accessibility.pdf
http://www.civitas-initiative.eu/sites/default/files/civitas_insight_accessible_mobility_enabling_independent_living_for_all.pdf
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8. NXITJA E INTERMODALITETIT TË PASAGJERËVE 

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 

Shifrat e Eurostatit dekadën e fundit tregojnë se 80% e udhëtarëve në BE-28 preferojnë të 
përdorin mjetet individuale të transportit, të tërhequr nga mobiliteti dhe fleksibiliteti më i madh. 
Transporti transit do të duhet të jetë një alternativë e besueshme në të ardhmen e afërt, për të 
kontribuar në zvogëlimin e mbipopullimit dhe ndotjes në shumë zona urbane. 
Logjika intermodale parashikon një formulë të përzier që përbëhet nga trena, anije detare, anije 
lumore dhe aeroplanë për seksionet më të gjata dhe më në fund përdorimi i mjeteve rrugore 
vetëm për të mbuluar të ashtuquajturën "milje e parë dhe e fundit". 
Në rastin konkret të turizmit të anijeve krocera, kjo logjikë do t'u japë pasagjerëve në thelb dy 
opsione të reja: duke arritur në mënyrë të qetë në portin pritës për ankorim pa përdorur makinat 
e tyre private dhe duke qenë në gjendje të përdorin një mjet në portin e mbërritjes, të 
përshtatshme për të vizituar të dyja zonat si ato historike dhe zonat me interes natyror. 
Me termin "transport intermodal" ne nuk përcaktojmë një lloj të ri të transportit, por një qasje 
inovative për përdorimin e sistemeve aktuale të transportit, duke lëvizur nga një përdorim i 
pavarur dhe i palidhur i sistemeve tradicionale në një më të integruar. 
Çështja më e rëndësishme e planifikimit është që të ketë nyje efikase intermodale: një nyje e mirë 
është një pikë lidhjeje, që lidh të paktën 3 sisteme transporti dhe lehtëson shkëmbimin. 
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REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET NË TERMA AFATSHKURTËR                         REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                                          E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Sa i përket shumicës së sistemeve të transportit, bashkia shpesh është iniciatore, ndërsa masa 
konkrete mund të ndërmerren nga operatorët privatë (agjencitë lëvizëse, kompanitë e transportit 
publik, shërbimet publike) me marrëveshje me këshillin e qytetit. 
• Zhvillimi i politikave, studimi i fizibilitetit, dizajni teknik /funksional/ ligjor, si dhe komunikimi 
politik për të arritur pranimin nga publikut; 
• Hartimi i strategjisë, e cila, ndër të tjera, përfshin një analizë të hollësishme të shpërndarjes 
intermodale të synuar, identifikimin e rrugëve kryesore dhe destinacioneve kyçe, si dhe problemet 
potenciale të lidhjes. 

INVESTIMI€€€ 

Sipas llojit të ndërhyrjes investimi varion nga mesatarja në të lartë.  

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

Analiza e opsioneve të transportit publik në dispozicion për të arritur në qytet 
Analiza kryesisht fokusohet në kapacitetin hekurudhor të kontekstit lokal (Rajoni Friuli 
Venezia Giulia) për të qenë në gjendje të mirëpresë numrin gjithnjë e në rritje të 
turistëve, me një fokus të veçantë te udhëtarët e krocerave, duke iu ofruar atyre 

zgjidhje alternative të transportit publik për të arritur lehtësisht në qendër të qytetit dhe 
terminalin e krocereve në Trieste. Zhvillimi i stacionit hekurudhor të Aeroportit të Triestes 
(Stacioni Ronchi dei Legionari) është një hap i rëndësishëm në këtë drejtim dhe kjo lidhje e re 
mund të shfrytëzohet nga pasagjerët e krocerave që vijnë me avion si një zgjidhje e qëndrueshme 
dhe e rehatshme për të arritur në Trieste. 

Studimi i shërbimit të dedikuar transportit publik midis stacionit të trenit dhe 
terminalit të krocerave  

Në Trieste terminali i krocerave është i vendosur vetëm në anën e rrugës nga sheshi 
kryesor, në zemër të qendrës së qytetit. Ky vend ka pasoja pozitive dhe negative. 

Reduktimi i volumit të trafikut dhe mbingarkesës. 
Reduktimi i emetimet të gazrave serrë dhe ndotjes së 
ajrit. 
Reduktimi i numrit të makinave private në zonat urbane 
të destinacioneve të lundrimit me krocera tsi ato që 
vijnë nga jashtë dheato që në pronësi të banorëve. 

Reduktimi i përdorimit të makinave 
private, rritja e përdorimit të transportit 
publik dhe mënyra më të qëndrueshme 
të transportit. 
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Objekti ofron përfitime të mëdha për turistët të cilët, duke zbritur nga anija në një nga portet e 
tyre të mbërritjes, gjenden menjëherë në mesin e vende interesante për tu vizituar (muzetë, 
monumentet, dyqanet, restorantet etj.) Në qendër të qytetit, por është gjithashtu një shqetësim 
serioz në drejtim të lëvizshmërisë. Pasagjerët që përdorin Triestën si një port pritës  dhe një numër 
i madh udhëtarësh që zbresin nga anija për të shkuar në ekskursione duhet të shkojnë në 
terminalin e krocerave ose të transferohen në destinacionet e tyre. Në këtë drejtim, zhvillimi i 
fundit i stacionit hekurudhor në aeroportin e Triestës ka të ngjarë të sjellë një rritje të flukseve të 
udhëtarëve që mbërrijnë në stacionin e trenit të qytetit. Një lidhje më e mirë midis terminalit të 
krocerave dhe stacionit hekurudhor që është vetëm 1 km larg do të ishte një hap drejt zbatimit të 
shërbimeve efikase të lëvizshmërisë, duke lehtësuar turistët në lëvizjet e tyre,nga dhe në qytet. 

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 
 CIVITAS Insight 15 – Linking intermodal service better 
 CIVITAS mobility solution: Intermodal interchanges for public transport 
 CIVITAS mobility solution: Intermodality with public transport 
 Case of Bucharest (Romania) 
 Case of Pomerania (Poland) 
 OECD Intermodal connections for destinations 

 
  

http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_15_linking_intermodal_services_better.pdf
http://civitas.eu/measure/intermodal-interchanges-public-transport
http://civitas.eu/measure/intermodality-public-transport
http://www.eltis.org/discover/news/transport-infrastructure-projects-bucharest
http://www.eltis.org/discover/news/public-transport-pomerania-gets-push-poland
https://www.oecd.org/industry/tourism/2016%20-%20Policy%20paper%20on%20Intermodal%20Connectivity%20for%20Destinations.pdf
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9. KARTA E INTEGRUAR TURISTIKE 

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 

Kjo zgjidhje synon të lehtësojë aksesin e udhëtarëve të krocerave në transportin publik, sistemet e 
ndarjes me qera së e-biçikletave dhe të automjeteve elektrike nga porti në atraksionet e qytetit 
dhe anasjelltas, me përdorimin e një karte inteligjente turistike të përshtatur për kërkesat e 
turizmit të lundrimit. Zbatuar gjerësisht në qytete në mbarë botën, një kartë turistike është një 
mjet marketingu që integron disa shërbime të destinacionit, nga ofruesit publikë dhe privatë, si 
p.sh. ulje në hyrjet tërheqëse të qytetit, ofertat speciale në dyqane dhe përdorimi i transportit 
publik. Vlefshmëria e një karte varion zakonisht ndërmjet 1 ditë ose 1 javë. Hartimi i një karte të 
përshtatur për kërkesat e udhëtarëve të krocerave shërben si një metodë për të nxitur përdorimin 
e zgjidhjeve të transportit të karbonit të ulët, duke kontribuar në ekonominë lokale. Përtej 
integrimit të transportit publik të qytetit (autobusë, tramvaje, metro etj.), kartat turistike të 
krocerave duhet të përfshijnë aksesin në sistemet e marrjes së biçikletave dhe automjeteve 
elektrike (makina, biçikleta, skuterë, transportues personal), qoftë përmes përdorimit të 
pakufizuar ose për të zbritur çmimet. Pavarësisht nga infrastruktura ekzistuese, lokalizimi i 
atraksioneve më të mira dhe karakteristikave të qytetit, mënyrat e transportit mund të jenë 
prioritet mbi pjesën tjetër.  
Partneritetet publiko-private janë të nevojshme për të ofruar paketa tërheqëse turistike për 
turistët që vijnë me krocera. Nga njëra anë, me kompanitë private që ofrojne shërbime me qera, 
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atraksionet turistike dhe bizneset lokale, ndërsa në anën tjetër, me linjat e krocerave për të 
promovuar dhe për të  shitur këtë shërbim para ose gjatë mbërritjes. 

Për më tepër, qoftë në bazë të teknologjisë së kartave smart ose përmes një aplikacioni, bashkitë 
mund të përfitojnë nga të dhënat e mbledhura në mënyrë që të rrisin menaxhimin turistik dhe 
lëvizshmërinë e qytetit, ndërsa pasagjerët mund të kenë të gjithë informacionin lokal në një vend 
dhe në kohë reale (rasti aplikacionit). Zhvillimi i një aplikacioni rekomandohet mbi opsionet e tjera 
të ICT, duke i dhënë mundësinë e informimit udhëtarëve në një mënyrë unike dhe intuitive. 

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET NË TERMA AFATSHKURTËR                 REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                                     E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Për të garantuar integrimin e sistemit të transportit publik, këshilli bashkiak, nëpërmjet 
departamenteve të tij të turizmit dhe lëvizshmërisë, duhet të iniciojë procesin e implementimit. 
Sidoqoftë, iniciativa private është gjithashtu e mundur. 
Një zbatim i thjeshtë mund të pritet në qytete që tashmë ofrojnë një kartë turistike, veçanërisht 
nëse menaxhohet nga një ent publik. 
Hapi i parë duhet të jetë konceptimi dhe dizenjimi i funksioneve të kartës. Është e 
rekomandueshme që të punohet së bashku me palët publike dhe private që nga fillimi, në mënyrë 
që të arrihen marrëveshje për mënyrën se si produkti final duhet të funksionojë. Për shembull, 
skema e riatribuimit (një kartë zbritje nga bizneset lokale të reklamuara, një kartë gjithëpërfshirëse 
me një kompensim financiar ose një kombinim i të dyjave) dhe teknologjinë e kërkuar (kartë 
magnetike, karta chip, aplikacion etj).  
Pasi të përcaktohet korniza e përgjithshme, faza e implementimit mund të bëhet përmes një 
thirrjeje publike për tender. Operacioni zakonisht bëhet nga autoriteti i turizmit të qytetit. 
Sidoqoftë, funksionimi i jashtëm i sistemit mund të ndahet edhe përmes ofertave publike. 
Operacioni i sistemit zakonisht përfshin komercializimin e kartave, negocimin e shërbimeve dhe 
mirëmbajtjen teknike. 
 
 

Rritja e numrit të vizitave turistike. 
Rritja e shpenzimeve në vendet e përgjithshme 
udhëtarëve të krocerave . 

Optimizimi i ofertave të transportit. 
shërbime për pasagjerët e krocerave 
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INVESTIMI € 
Investimi i pritur është investim i ulët. Kërkesat e buxhetit do të ndryshojnë sipas gjendjes aktuale 
të hyrjes lokale të kartës turistike ose të qytetit, meqë investimi është në përpjesëtim me nivelin e 
zhvillimit. Nga më pak të shtrnjtë në më të shtrenjtë, kategoritë e ndryshme të investimeve janë: 

• Përfshirja e kategorisë /shërbimeve të reja në një skemë ekzistuese të smart kartelave turistike. 
• Përditësimi i një sistemi kartash jo smart për t'u bërë i zgjuar dhe të përfshijë shërbimet e reja. 
• Zhvillimi i sistemit të smart kartës turistike nga e para. 

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

 Integrimi i lëvizshmërisë me krocera brenda kartës turistike 

Një paketë e përshtatur brenda kartave ekzistuese turistike smart (si 
Málagapass), i projektuar posaçërisht për udhëtarët e krocerave, që lehtëson 

aksesin në të gjithë transportin publik, duke promovuar bizneset lokale dhe atraksionet turistike. 
Duhet të merret parasysh koha mesatare e shpenzuar, vendndodhja e atraksioneve dhe mënyra 
optimale e transportit për të arritur në çdo destinacion. Atraksionet e largëta, si Kopshti Botanik (7 
km nga porti), mund të ofrohen së bashku me transportin publik ose një opsion për marjen e 
makinave, ndërsa atraksionet në mes të distancës, si Muzeu Rus ose Muzeu i Glass dhe Crystal (3 
km nga porti) mund të përfshijnë përdorimin e sistemeve për ndarjen e biçikletave ose shërbimeve 
me qera të transportuesve personalë. 
Karta, e cila do të ishte lehtësisht e arritshme pas mbërritjes në port, synon të përdoret në një 
mënyrë të lehtë dhe intuitive. Për më tepër, synon të rrisë kontributin e turizmit të krocerave në 
ekonominë lokale. Shërbimet rrisin përvojën e udhëtarëve duke i lejuar ata të planifikojnë 
itineraret e tyre para ose pas mbërritjes. Gjithashtu mund të ofrohen rrugë turistike të 
rekomanduara me paketa me ulje (hyrja, ushqimi dhe transporti).  

Integrimi i opsioneve të transportit të qëndrueshëm dhe biletimi në 
ataksionet kulturore 
Ky veprim synon të nxisë krijimin e një pakete shumë modale që përfshin 

shërbime të ndryshme lëvizëse së bashku me hyrjet në atraksionet kulturore. Shërbimet e 
përfshira mund të jenë ndarja e biçikletave, transporti turistik, transporti publik, aplikacionet në 
këmbë dhe madje edhe hyrja në monumente dhe muze. Transportet turistike mund të luajnë një 
rol kyç këtu, pasi ato mund të ndihmojnë në mbushjen e boshllëqeve në rrjetin mobil të qytetit 
(p.sh. një pasagjer përdor transportin publik në qendër të qytetit dhe pastaj merr një shërbim të 
dedikuar transportit turistik në një vend jashtë qytetit, të tilla si Sintra ose Cascais). Koordinuar me 
masa të tjera, kjo paketë duhet të promovohet midis turistëve dhe të vihet në dispozicion në 
terminalin e krocerave për të rritur ndikimin e saj. 

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 
 European Commission DG MOVE- Study on Public Transport Smartcards. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/studies/doc/2011-smartcards-final-report.pdf
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 UK´s Department for Work and Pensions - Evidence review of smartcard schemes in local 
authorities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214512/rrep738.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214512/rrep738.pdf
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10. PËRMIRËSIMI I RRUGËVE TË KËMBËSORËVE PËR PASAGJERËT E KROCERAVE 

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 

Ecja dhe çiklizmi njihen dhe promovohen si mënyra të qëndrueshme të transportit, me pasoja 
pozitive në shëndet, mjedis dhe në cilësinë e përgjithshme të jetës së qytetit, duke ndihmuar në 
reduktimin e zhurmës dhe kërkesës për mënyra ndotëse, frenimin e një numri eksternalesh 
negative, duke përfshirë ndotjen e ajrit dhe ndotjen akustike, duke implemtuar politika të 
adresuara për ripërdorimin e hapësirave urbane dhe krijimin e një mjedisi urban më miqësor për 
njerëzit. Megjithatë, në mënyrë që ecja dhe çiklizmi të përqafohen nga përdoruesit e qytetit dhe 
të mbështetet nga autoritetet dhe institucionet vendore, infrastruktura duhet të sigurojë një 
mjedis të sigurt dhe efektiv për njerëzit që të ecin dhe te pedalojnë pa shqetësime dhe kufizime të 
tepruara. Sa i përket destinacioneve të lundrimit me krocera, ka të paktën dy arsye të mira për të 
përmirësuar rrugët për këmbësorët në portet e mbërritjes në qarqet e krocerave: ndihmon në 
parandalimin e flukseve të papritura të udhëtarëve të krocerave nga përkeqësimi i lëvizshmërisë 
së qytetit dhe mbështet një shpërndarje më homogjene të turistëve në qytet, duke ndihmuar 
ringjalljen e bizneseve në një zonë më të gjerë  sesa vetëm rreth tërheqjeve kryesore turistike. 

Për të ecur në mënyrë efektive, gjithashtu ka nevojë për analiza të sakta të rrugëve dhe 
distancave, duke mbuluar distancat e tepërta (p.sh. nga terminalet në qendrat urbane apo zona të 
tjera me interes) me mënyra të ndryshme (transport publik, anije, etj) , duke marrë parasysh 
kohën, zakonet, preferencat dhe tiparet e udhëtarëve të krocerave. 
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Përmirësimi i rrugëve në këmbë në zonat turistike është i rëndësishëm dhe mund të përfshijë, 
ndër të tjera, një sistem të zhvilluar mirë të trotuareve, rrugicave nëpër parqe, krijimin e zonave 
për të pedaluar në zonat tregtare.  

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET  NË TERMA AFATSHKURTËR                     REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                                         E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Hapi i parë është planifikimi strategjik sektorial, për të fituar një kuptim të qartë të 
karakteristikave të kontekstit në anën e kërkesës dhe ofertës, duke vlerësuar se ku do të vijnë 
flukset, ku do të synohet, çfarë lloj informacioni dhe infrastrukture mund të kërkojnë të zgjedhin 
për ecje në përvojën e tyre të mjedisit urban dhe atraksioneve lokale. 
Planifikimi dhe promovimi i rrugëve në këmbë duhet të gjejë vendin e saj natyral në shumë 
politika të mobilitetit dhe transportit lokal, duke adresuar ecjen si një nga mënyrat që duhet 
mbështetur dhe vlerësuar.  
Hapat pasues janë dizajni i detajuar, duke përcaktuar ndër të tjera masa, afate, shpenzime, 
burime, tregues të performancës dhe ndarjen e përgjegjësive, duke u pasuar nga zbatimi. 
Plani mund të financohet pjesërisht ose tërësisht me burimet e veta nga institucionet lokale 
(autoriteti rajonal/qarku, këshilli bashkiak, autoriteti portual, etj.) ose nëpërmjet thirrjeve për 
financim sipas programeve kombëtare ose evropiane, të dizajnuara për të nxitur zbutjen e 
ndryshimeve klimatike, dekarbonizimin e ekonomisë ose Integrimin e e-mobilitetit në mjediset 
urbane. Partneritetet publiko-private mund të jenë gjithashtu një zgjidhje për zhvillimin e planit.  

INVESTIMI €€€ 
Sipas llojit të ndërhyrjes investimi varion nga një investim mesatar në të lartë.  

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

Përmirësimi i aksesit në pikat e interesit pranë terminalit të 
lundrimit të krocerave 
Kjo masë parashikon krijimin e një rrjeti të çiklizmit dhe këmbësorëve që 

Rritja e numrit të udhëtarëve të krocerave që preferojnë të 
ecin si mënyrë transporti. 
Reduktimi i numrit të udhëtarëve të krocerave që përdorin 
opsione jo të qëndrueshme të transportit. 
Reduktimi i emisioneve të gazrave serrë dhe ndotjes së ajrit. 
Përmirësim i eksperiencave të kënaqshme të turistëve. 

Reduktimi i hapsirave të 
nevojshme për parkim. 
Reduktimi i i ndotjes së mjedisit 
dhe ndotjes akustike. 
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lidhin terminalin e lundrimit me krocera me pikat natyrore të interesit të identifikuara së bashku 
me aktorët lokalë. Ky veprim është thelbësor për t'u dhënë udhëtarëve të krocerave një mënyrë 
alternative të lëvizjes afër terminalit. Për më tepër kjo masë rrit numrin e ekskursioneve të 
mundshme në dispozicion për pasagjerët e lundrimit me krocera që mund të shijojnë  disa pjesë të 
Ravenës që për momentin kanë vështërsi të vizitojnë.   

 Përcaktimi i një rruge të re të çiklizmit/ecjes midis portit dhe qendrës 
së qytetit 
Këshilli bashkiak i Qytetit të Zadarit, së bashku me autoritetet e qarkut dhe 
autoritetet kombëtare përgjegjëse po zhvillojnë në bashkëpunim një masë 

inovative për të krijuar një rrugë të re të çiklizmit dhe ecjes duke përdorur një korridor hekurudhor 
ekzistues i cili nuk është më në përdorim. Kjo mund të lidhet gjithashtu me një rrugë ekzistuese në 
këmbë përgjatë bregut, duke çuar nga qendra e qytetit në Punta Bajlo. Kjo masë i siguron 
udhëtarëve të lundrimit me krocera dhe të gjithë përdoruesve të tjerë të qytetit një zgjidhje 
tërheqëse për arritjen e qendrës së qytetit dhe lidhjen e vendbanimeve ngjitur me Zatonin. 

Përmirësimi i rrugës së lëvizjes së udhëtarëve të lundrimit me krocera  
nga terminali i krocerave dhe trageteve në qytet.  
Sinjalet horizontale dhe vertikale që do të vendosen do të shtrihen nga 

terminali në qytet. Sinjalet horizontale do të përfshijnë linjat e rrugëve me ngjyra të ndryshme që 
do të udhëzojnë turistët e krocerave në "Portat e daljes" të porteve dhe zonave të ndryshme të 
qytetit. Idealisht linjat do të vazhdojnë në qytet dhe do të lidhin të gjitha atraksionet turistike dhe 
pikat e informacionit.  

 Krijimi i pikave informative turistike përgjatë rrugëve turistike në 
zonat e qytetit dhe porteve. 
Masa parashikon implemtimin e pesë pikave informuese për udhëtarët e 
krocerave (i pari është në hyrjen kryesore të portit, i dyti në stacionin 

hekurudhor dhe të tjerët në pika të veçanta të interesit turistik në qytet). Këto mund të krijohen 
dhe drejtohen nga një operator privat dhe/ose nga një agjenci publike në marrëveshje me këshillin 
bashkiak të qytetit. Pikat e informacionit turistik do të konsiderojnë faktin se pasagjerët e 
krocerave kanë një periudhë të caktuar kohore (mesatarisht qëndrojnë 4-6 orë) për të vizituar 
qytetin dhe të zhvillojnë një rrugë të përshtatshme turistike për nevojat e pasagjerëve të 
krocerave.  

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 

 CIVITAS Insight 01 – Safer road infrastructure for cyclist and pedestrians 
 CIVITAS Insight 08 - The high potential of walking 
 Planning City Tourism Development: Principles And Issues 
 Case of Barcelona (Spain)  
 Case of St. Olav Ways (England)   

http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_safer_road_infrastructure_for_cyclists_and_pedestrians.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_08_high_potential_of_walking.pdf
https://hrcak.srce.hr/file/267085
http://www.accessibletourism.org/resources/case-study-14-ec-barcelona-accessible-cruise-destination-spain.pdf
https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-corporate/Documents-Library/documents/England-documents/walking_routes_case_study_15_nov_2016_final.pdf


P a g .  | 48 

11. PËRMIRËSIMI I OFERTAVE TË RRUGËVE CIKLISTIKE TË QYTETIT PËR PASAGJERËT E 
KROCERAVE 

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 
Udhëtarët e krocerave duhet të nxiten për të eksploruar qytetin duke preferuar mënyra të pastra 
dhe alternative të transportit. Eksplorimi i pavarur dhe aktiv i destinacioneve të lundrimit me 
krocera duhet të mbështetet dhe të miratohet në mënyrë të përshtatshme nga këshillat bashkiake 
të qyteteve dhe autoritetet portuale. Në një perspektivë të tillë, duhet të vendoset infrastruktura 
dhe pajisjet e nevojshme për të nxitur çiklizmin midis udhëtarëve të krocerave. Aty ku një rrjet i 
zhvilluar i çiklizmit është në vend ose po kalon një fazë planifikimi, veprimi duhet të fokusohet në 
përmirësimin e korsieve ekzistuese, si dhe në ndërtimin e pistave të tjera ciklistike të cilat mund të 
përfitojnë nga turizmi i krocerave. Infrastruktura e mirë planifikuar dhe e ruajtur është një 
parakusht për të afruar udhëtarët e krocerave të tërheqen nga çiklistët turistikë. Në të kundërt, 
aty ku ka mungesë të infrastrukturës së çiklizmit, duhet të merret në konsideratë planifikimi për 
turizmin e krocerave (dhe turizmin në përgjithësi).  
Në secilin rast, rruga ciklistike duhet jo vetëm të lidhe terminalin me qytetin dhe rrjetin e saj të 
çiklizmit (aty ku është e mundur), por dhe duhet të sigurojë që atraksionet kryesore turistike të 
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mund të arrihen në mënyrë të qetë dhe të sigurt nga udhëtarët e krocerave me anë të pajisjeve 
me dy rrota. Një karakteristikë tjetëer e rëndësishëme për t'u marrë parasysh është binjakezimi i 
infrastrukturës së përshtatshme të çiklizmit me shërbimet e dhënies me qera të biçikletave dhe 
me një sistem të përshtatshëm sinjalistik që plotëson kërkesat për orientim të udhëtarëve. 
Gjithashtu, duhet t'i kushtohet vëmendje orientimeve të itinerarit, ato duhet të jenë të thjeshta 
dhe intuitive (shih më poshtë shembullin e rrjetit ciklistik të Pesaro "Bicipolitana" në seksionin 
Burimet).   

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET  NË TERMA AFATSHKURTËR                   REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                                      E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 

Infrastruktura e qytetit si dhe rrjeti i çiklizmit është përgjegjësi e këshillit bashkiak të qytetit, por 
koordinimi me operatorët turistikë dhe shoqatat kulturore është e rëndësishme në përcaktimin e 
rrugëve.  
Hapi i parë është hartimi i rrjetit ekzistues. Vendndodhja e terminalit të krocerave dhe e pikave të 
interesit (psh. zonat turistike) janë identifikuar. Kombinimi i këtyre dy burimeve të informacionit 
mund të identifikojë se ku kërkohet ndërhyrja. Më pas duhet të përcaktohen prioritetet (ku të 
ndërhyjnë së pari) dhe ato të fillojnë implementimin.  

INVESTIMI  
Sipas llojit të ndërhyrjes investimi varion nga investimi mesatar në të lartë. 

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

Përmirësimi i rrjetit të çiklizmit, duke konsideruar zhvillimin e rrugëve 
të cilat janë të favorshme për turizmin 
Këshilli bashkiak i qytetit të Lisbonës po ndjek aktualisht një strategji për 

zgjerimin e rrjetit çiklistik të Lisbonës 90 km deri në 200 km, deri në vitin 2021. Kjo masë synon 
krijimin ose përmirësimin e infrastrukturës së çiklizmit për udhëtarët e krocerave (dhe turistët në 
përgjithësi). Procesi duhet të fillojë duke analizuar infrastrukturën aktuale dhe atë që është 
parashikuar për të ardhmen. Kalimi i këtij informacioni me vendndodhjen e terminalit të krocerave 

Rritja e numrit të udhëtarëve të krocerave që përodrin  
biçikletën si menyrë  transporti. 
Reduktimi i  numrit të udhëtarëve të krocerave që  
përdorinopsione jo të qëndrueshme të transportit.  
Reduktimi emisioneve të gazrave serrë dhe ndotjes së 
ajrit. 

Përmirësim i kënaqësisë së turistëve.  
Reduktim i hapsirave të nevojshme për 
parkim. 
Reduktim i  ndotjes së mjedisit dhen 
ndotjes akustike. 
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dhe të atraksioneve kryesore të vizituara nga turistët e krocerave, është e mundur të identifikohen 
boshllëqet dhe aspektet për t'u përmirësuar. Shenjat informuese në lidhje me drejtimin e zonave 
turistike dhe atraksioneve, distanca dhe koha për të arritur atje dhe rrugët turistike që do të 
ndiqen do të vihen në dispozicion në pistat ciklistike apo edhe në aplikacionet telefonike. Një 
shërbim për ndarjen e e-biçikletave do të koordinohet me këtë masë dhe do të vihet në 
dispozicion afër terminalit.  

Rritja e udhëtimeve me biçikleta drejt qendrës së qytetit 
Në Ravennë do të krijohet një rrugë e sigurt dhe e plotë për biçikleta që 
lidh terminalin e krocerave me rrjetin ciklistik të qendrës së qytetit. Edhe 

pse SUMP i Ravennës tashmë përfshin një zgjidhje të ngjashme, LCTP ka identifikuar një rrugë 
ciklistike alternative më të përshtatshme për qëllime turistike ku investimet private mund të 
gjenden për periudha afatmesme. Ky veprim mund të shoqërohet me një shërbim me autobusa 
për të lejuar pasagjerët e krocerave të rikthehen në terminal me autobus. Krijimi i kësaj rruge 
ciklistike është thelbësore për të lejuar pasagjerët e krocerave të pedalojnë jo vetëm afër 
terminalit por gjithashtu në qender të qytetit te Ravenës.  

 Përmirësimi i aksesit në pikat e interesit pranë terminalit të 
lundrimit të krocerave 
Kjo masë parashikon krijimin e një rrjeti të çiklizmit dhe këmbësorëve që 

lidhin terminalin e krocerave me pikat kryesore natyrore të identifikuara së bashku me aktorët 
lokalë. Ky veprim është thelbësor për t'u dhënë udhëtarëve të krocerave një mënyrë alternative të 
lëvizjes afër terminalit. Për më tepër kjo masë rrit numrin e ekskursioneve të mundshme në 
dispozicion për pasagjerët e krocerave, që mund të shohin disa pjesë të Ravenës që tani vizitojnë 
me vështirësi.  

 Përmirësimi i lidhjes çiklistike të portit me qytetin 
Në Malaga infrastruktura ekzistuese e biçikletave (korsi&parkimi) do të 
plotësohet me lidhje të sigurta me terminalet e portit dhe zonat turistike. Planet 

ekzistuese për të zgjeruar ofertën e linjave publike në qytet duhet të rishikohen për të siguruar 
kushte të sigurta që mbështesin promovimin e çiklizmit midis udhëtarëve të krocerave duke 
shmangur konfliktet midis banorëve. Porti dhe terminalet e saj duhet të përfshihen brenda 
planeve të qytetit për të lehtësuar aksesin e vizitorëve në stacionet publike të marjes së 
biçikletave, dyqaneve me qera dhe atraksioneve që ndodhen brenda një rrezeje prej 5 km. Rrjeti i 
linjave ciklistike duhet të plotësohet me opsionet e parkimit të biçikletave pranë atraksioneve 
turistike, si dhe të riorganizohet në rast se është e nevojshme. Kjo masë ndoshta do të kërkojë një 
rishikim të planit aktual të mobilitetit dhe mbledhjen e perspektivave të palëve të interesuara për 
të justifikuar modifikimet. Ndarja e fondeve publike është gjithashtu e nevojshme dhe mund të 
konkurrojë me lidhje të tjera më të nevojshme për biçikletat. Megjithatë, kjo duhet të 
konsiderohet si një masë që prek qytetin në përgjithësi, dhe jo vetëm turizmin e lundrimit, duke 
qenë se porti është një tërheqës i madh dhe gjenerues i udhëtimeve. Një zbatim i përshtatshëm 
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do të ndikojë pozitivisht në problemet e mbingarkesës rreth portit, duke përfituar pasagjerët e 
krocerave rrugë të sigurta ciklistike për të shkuar në zona turistike përtej qendrës historike.  

Përcaktimi i rrugës së re të çiklizmit/ecjes midis portit dhe qendrës së 
qytetit 
Këshilli Bahkiak i Qytetit të Zadarit, së bashku me autoritetet e qarkut dhe 

autoritetet kombëtare përgjegjëse po zhvillojnë në bashkëpunim një masë inovative për të krijuar 
një rrugë çiklistike dhe për ecje duke përdorur një korridor hekurudhor ekzistues i cili nuk është 
më në përdorim. Kjo mund të lidhet gjithashtu me një rrugë ekzistuese në këmbësorët përgjatë 
bregut, duke çuar nga qendra e qytetit në Punta Bajlo. Kjo masë i siguron udhëtarëve të krocerave 
dhe të gjithë përdoruesve të tjerë të qytetit një zgjidhje tërheqëse për arritjen e qendrës së qytetit 
dhe lidhjen e vendbanimeve ngjitur me Zatonin.  

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 
 CIVITAS mobility solutions- Walking and cycling enhancements/services 
 CIVITAS Policy Note: Smart choices for cities. Cycling the city 
 CIVITAS Policy Advice Note 03 – Cycle-friendly cities – How cities can stimulate the use of 

bicycles 
 CIVITAS Insight 01 – Safer road infrastructure for cyclist and pedestrians 
 BICY project, Central Europe Programme: How to develop cycling tourism? 
 BICY project, Central Europe Programme:Best-Practices in Cycling 
 Case of Pesaro (Italy) 

 
  

http://civitas.eu/demand-management/walking-cycling
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-09_m_web.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_03_cycling_walking.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_03_cycling_walking.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_safer_road_infrastructure_for_cyclists_and_pedestrians.pdf
http://www.bicy.it/docs/35/How_to_develop_cycle_tourism_ang.pdf
http://www.bicy.it/docs/128/WP3_2_1-Best-Practices-in-Bicycle-Planning.pdf
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/user_upload/COMUNE_PESARO/AREE_TEMATICHE/VIABILITA_MOBILITA/Pagine/Bici/Bicipolitana/mappa/MappaBicipolitana-fronte.pdf
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12. ZONAT ME EMETIM TË ULËT DHE SKEMAT E KONXHESTIONIT  

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 
Trafiku dhe pasojat e tij të menjëhershme - emisionet ndotëse dhe mbingarkesat - po bëhen 
gjithnjë e më shumë problem për shumë qytetet e mesme. Përpjekja për të zgjidhur këto çështje 
për autoritetet lokale është një sfidë, veçanërisht - sa i përket qyteteve portuale - kur kulmi i 
ndotjes i shkaktuarnga turizmi i anijeve të detit u shtohen ngarkesave të zakonshme të njerëzve 
dhe mallrave. 
Ndër mjetet e disponueshme për të zgjidhur disa nga këto probleme janë skemat e kontrollit të 
trafikut, të zbatuara në mënyrë tipike duke përcaktuar zonat e qytetit dhe duke kontrolluar 
trafikun nëpërmjet pikave të përshtatshme të aksesit për njohjen e automjeteve të autorizuara.  

ZONA ME EMETIM TE ULET 
Transporti rrugor është një nga shkaqet kryesore të ndotjes së qyteteve. Për shkak se kjo përbën 
një rrezik të vërtetë për shëndetin e përdoruesve të qytetit, shumë vende kudo në botë, përfshirë 
BE, kanë vendosur standarde minimale për cilësinë e ajrit.  

Zonat me emison të ulët (LEZs) shpesh janë masat më efektive që qytetet mund të ndërmarrin për 
të zvogëluar ndotjen e ajrit, veçanërisht emetimet e grimcave dhe dioksidit të azotit. Skema LEZ 
krijon zona brenda perimetrit të qytetit, në të cilin trafiku i automjeteve me emetime të larta 
kontrollohet: zakonisht ky parim zbatohet drejtpërsëdrejti, duke mohuar që këto automjete të 
kenë akses në zonat e përfshira. LEZ mund të krijohet si në zonat e atraksioneve turistike dhe në 
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zonat e terminalit të krocerave për të nxitur operatorët e autobusëve, taksive, transferimin e 
udhëtarëve të krocerave nga terminali në zonat atraktive ose në aeroport duke përdorur 
automjete me emision të ulët.  
 SKEMAT E TARIFIMIT TE KONGJESTIONIT  
Çdo rrugë ka një kapacitet të limituar, zakonisht shprehur në terminologjinë e automjeteve për orë 
ose ditë. Kongjestioni ndodh kur numri i automjeteve qarkulluese tejkalon kapacitetin potencial të 
rrugës, zakonisht në pikat specifike të rrjetit rrugor dhe në kohë të caktuara.  

Skemat e tarifimt të kongjestionit kanë për qëllim zbutjen e mbipopullimit në qytete, zvogëlimin e 
vëllimit të trafikut në rrugë të caktuara ose në zona specifike të qytetit, duke bindur drejtuesit për 
të gjetur alternativa më të qëndrueshme të udhëtimit, si transporti publik dhe çiklizmi. Shumica e 
politikave të tarifimit të kongjestionit janë të bazuara në zona që drejtuesit e automjeteve 
motorike paguajnë një tarifë për përdorimin e një rruge ose hyrjen në një zonë të veçantë të 
qytetit, në kohë kur ka kapacitet të ulët rrugor. Tarifat mund të ndryshojnë sipas llojit të skemës 
dhe kohës së ditës, me ngarkesa më të larta gjatë kohës së pikut në ditët e punës.  
Monitorimi i rregullave të aksesit është një komponent themelor për suksesin e të dyja skemave. 
Një mundësi tjetër është që të arsyetohen sipas kategorive, të cilat do të lidhen me llojin e 
transportit të njerëzve/mallrave dhe pronësinë e transportit publik/privat, me mundësinë për të 
parandaluar aksesin e një klasë specifike, në kohë të përhershme ose në fasha orare. Me këtë grup 
veprimesh, çdo autoritet lokal është në gjendje të menaxhojë qendrën e tij urbane dhe zonën e 
terminalit të krocerave për një periudhë të gjatë kohore, duke u informuar me ndryshimet në treg 
dhe direktivat e reja mjedisore.  
Për këtë arsye, tarifat e kongjestionit në zonën turistike dhe aksesi në terminalin e krocerave 
mund të bëhen një mjet për të menaxhuar fluksin e autobusëve dhe makinave private. Për 
shembull, në një port në pritës një mbipopullim mund ti ndalojë udhëtarët që imbarkojnë dhe 
disimbarkojnë përdorimin e makinave të tyre private dhe zgjedhin mjete të transportit publik për 
të arritur në terminal.  

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET NË TERMA AFATSHKURTËR                REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                                  E AFATGJATË 

 
 

Reduktimi i volumit të trafikut në qendrat e qytetit 
Reduktimi i ndotjes së mjedisit dhe ndotjes akustike. 
Përmirësimi i i sigurisë së transportit. 
Reduktimi i numrit të makinave private në zonat urbane të 
destinacioneve të lundrimit me krocera  si ato që vijnë nga 
jashtë dhe ato që janë në pronësi të banorëve. 

Rritja e kapacitetit rrugor për 
biçikleta ose transport publik. 
Rritja e përdorimit të transportit 
publik si dhe të mënyrave më të 
qëndrueshme të transportit. 
Rritja e atraktivitetit të zonave ku 
zbatohen skemat. 
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HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Si për të gjitha sistemet e transportit, bashkia është nismëtare, ndërsa masat konkrete mund të 
zbatohen nga operatorët privatë (agjencitë lëvizëse, kompanitë e ICT, shërbimet publike) me 
marrëveshje me këshillin bashkiak.  

• Zhvillimi i politikave, studimi i fizibilitetit, dizajni teknik/ funksional/ligjor, si dhe 
komunikimi i politikës për të fituar pranimin e publikut; 
• Hartimi i planit, i cili, ndër të tjera, përfshin një analizë të detajuar të zonës së tragetuar, 
identifikimin e rrugëve kryesore dhe destinacioneve kryesore, si dhe çështjeve potenciale 
të trafikut; 
• Implementimi i sistemit, së bashku me prodhimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e tij; 
• Rritja e sistemeve të kontrolluara të trafikut dhe rregullat e monitorimit 
• Funksionimi dhe rregullimi, duke përfshirë operacionet ditore, sistemi i mirëmbajtjes, 
vlerësimin e vazhdueshëm (të përfitimeve nga trafiku, ndotja, siguria rrugore dhe kostot) 
dhe rregullimet e kërkuara. 

INVESTIMI €€€ 
Sipas llojit të skemës së aplikuar, investimi varion nga mesatar në të lartë. 
Në rastin e Zonës me Emetimit të Ulët, investimi mund të jetë i ulët për administratën publike, por 
është i lartë për sektorët privatë.  
Në këtë rast mund të parashikohen stimuj publikë, por kjo do të rrisë nivelin e investimeve 
publike.  

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

Kufizimi i aksesit të trajnerëve turistikë në qendër të qytetit 
Utobusët turistikë që vijnë në Ravennë do të duhet të parkojnë në zona të 
veçanta parkimi të identifikuara si qëndra multimodale dhe të paguajnë 

një biletë aksesi. Duke qenë se udhëtarët e krocerave kanë një periudhë të shkurtër kohore për të 
vizituar qendrën e qytetit, autobusët e udhëtarëve të krocerave do të vazhdojnë të parkojnë pranë 
stacionit në një pozitë preferenciale. Për më tepër, ata do të përjashtohen nga pagesa e biletës. Ky 
veprim është parashikuar në SUMP dhe do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në lëvizjen e 
pasagjerëve të krocerave. 

 Prezantimi i një zone me emetim të ulët 
Një zonë me emision të ulët do të ndërtohet në Porto Corsini (zona afër 
terminalit të krocerave) nëpërmjet zbatimit të veprimeve graduale për të 

kufizuar qarkullimin e automjeteve të ndotshme, përfshirë autobusët e përdorur për transferimin 
e udhëtarëve të krocerave, të cilat do të duhen të përmbushin kërkesat gjithnjë e më të rrepta 
mjedisore. Deri në vitin 2020, sipas dispozitave të Rajonit Emilia Romagna, i cili parashikon 
zëvendësimin e të gjithë autobusëve EURO 2 të dedikuar për transportin publik lokal, udhëtarët e 



P a g .  | 55 

krocerave do të transportohen në automjete të kategorisë EURO 3 ose më të larta. Përafërsisht 
çdo 4 vjet, në përputhje me skenarët e SUMP, kategoria minimale e emetimit për aksesin në Porto 
Corsini do të përditësohet me qëllim që të kontribuojë në uljen e emetimeve ndotëse që rrjedhin 
nga transferimi i udhëtarëve të krocerave. Në periudha kohe afatmesme dhe afatgjatë, pas 
ndërtimit të një deponi të LNG në Porto Corsini, pritet që një pjesë e flotës së automjeteve të 
dedikuar për transportin e anijeve të krocerave do të mundësohet nga LNG dhe/ose energjia 
elektrike.   

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 

CIVITAS Insight 06 - Access regulations to facilitate cleaner and better transport 
CIVITAS Policy Advice Note 04 – Integration of parking and access management 
Case of Valletta (Malta) 
 Case of London (United Kingdom)  
Case of Stockholm (Sweden) 
Case of Milan (Italy) 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Asian Development Bank 
(2015),  Introduction to Congestion Charging:  A Guide for Practitioners in Developing Cities, 
available at https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159940/introduction-congestion-
charging.pdf 
 
  

http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_06_access_regulations_to_facilitate_cleaner_and_better_transport.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_06_access_regulations_to_facilitate_cleaner_and_better_transport.pdf
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_04_access_management_and_parking.pdf
http://www.eltis.org/discover/case-studies/vallettas-pioneering-congestion-charge-malta
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
http://www.transportportal.se/swopec/cts2014-7.pdf
http://www.eltis.org/discover/case-studies/area-c-milan-pollution-charge-congestion-charge-italy
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159940/introduction-congestion-charging.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159940/introduction-congestion-charging.pdf
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13. PËRMIRËSIMI I MENAXHIMIT TË SISTEMIT TË PARKIMIT 

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 

Destinacionet e lundrimit me krocera janë të ndikuara fuqishëm nga fenomenet e mbingarkesës të 
shkaktuara nga autobusët turistikë dhe anijet, që transportojnë udhëtarët e krocerave në 
atraksionet turistike kryesore të qytetit ose në ekskursione ditore në rrethinat e qytetit. Sa i përket 
flukseve të trafikut të krijuara nga autobusët turistikë në qytet, vlen të theksohet fakti se zakonisht 
autobusët cojnë udhëtarët sa më afër të jetë e mundur atraksioneve për shkak të kohës së 
kufizuar që ata kanë për të vizituar qytetin dhe zakonisht marrin një kohë të gjatë për të 
transportuar të gjithë njerëzit.   
Një strategji për parkimin e autobusëve turistikë është e nevojshme për të balancuar ndikimin e 
tyre negativ në flukset e trafikut lokal dhe cilësinë e ajrit, e aftë për të siguruar që hapësirat e 
dedikuara parkimit për autobusët turistikë të jenë krijuar sa më larg nga atraksionet ku flukset 
zakonisht janë kritike. Në një perspektivë të tillë, duhet të krijohen dy lloje hapësira parkimi: me 
kohë qëndrimi të shkurtër dhe të gjatë. Hapësira për parkim me kohë të shkurtër duhet të 
ndërtohet në afërsi të atraksioneve turistike dhe të ketë një rotacion të lartë dhe një kohë të 
kufizuar të parkimit, që ka për qëllim thjesht marjen dhe zbritjen e pasagjerëve të krocerave. Në të 
kundërt, hapësirat e parkimit me qëndrim të gjatë kanë për qëllim mbështetjen e atyre që 
qëndrojnë të shkurtër, duke siguruar një hapësirë për të parkuar autobusët pasi kanë transportuar 
turistët dhe presin marrjen e tyre. Hapësirat e parkimit me qëndrim të gjatë duhet të shërbejnë në 
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zona më të mëdha sesa ato kohë qëndrimi të shkurtër dhe të vendosen në vende pa bllokime të 
trafikut. Numri i vendeve të nevojshme për parkim për secilën zonë turistike duhet të mbështetet 
në studimet e mëparshme të kapacitetit maksimal që zonat përkatëse mund të akomodojnë në 
varësi të numrit të turistëve.  

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET NË TERMA AFATSHKURTËR                   REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                                      E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Këshilli Bashkiak i Qytetit ka përgjegjësi për rregullimin e parkimit të transportit turistik. 
Këshilli i qytetit duhet së pari të studiojë se ku duhet të krijojë hapësirat e parkimit me qëndrim të 
shkurtër dhe të gjatë, si dhe kapacitetin për të ofruar. Autoriteti i autobusëve turistik duhet të 
përfshihet në këtë proces për të siguruar plotësimin e nevojave të tyre pa kompromentuar fluksin 
e trafikut të qytetit dhe cilësinë e jetës. Pasi të implementohet është e rëndësishme mbikëqyrja 
nga politika bashkiake të sigurohemi që rregullorja të ndiqet.  

INVESTIMI €€ 
Investimet varen nga vendndodhjet e zgjedhura për hapësirat e parkimit dhe shkallën e ndërhyrjes 
së nevojshme. Nëse nevojitet ndërhyrje e vogël, investimi zakonisht do të jetë i ulët, përndryshe 
mund të jetë mjaft i konsiderueshëm. 

REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

Rregullimi i parkimit të transportit turistik 
Do të ndërtohet një sistem për parkimin me qëndrim të shkurtër vetëm për 
marjen dhe zbritjen e pasagjerëve e asociuar me një zonë parkimi me kohë të 

gjatë. Zonat e parkimit për qëndrime të shkurtra do të jenë mjaft të afërta me atraksionet në 
mënyrë që udhëtarët me lëvizshmëri të ulët të mund t'i arrijnë lehtësisht ato. Koha e lejuar për të 
duhet të jetë e mjaftueshme që operacionet të përfundojnë normalisht dhe që të promovohet 
rotacioni (p.sh. 5 minuta). Pas zbritjes së pasagjerëve, autobusët do të parkojnë në zonat me 
qëndrim të gjatë të cilat duhet të shërbejnë në zonat strategjike turistike dhe disa vende parkimi 
me qëndrim të shkurtër, dhe më pas të kthehen te main pasagjerët në fund të vizitës së tyre. Koha 

Reduktimi i kongjestionit ne zonat kritike. 
Reduktimi i emetimit të gazrave serrë dhe ndotjes së 
ajrit. Reduktimi i kongjestionit ne zonat kritike. 

Përmirësimi i cilësisë së jetës në qytete 
në drejtim të uljes së ndotjes së mjedisit 
dhe notjes akustike. 
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e lejuar për të qëndruar në këto zona duhet të përshtatet me kapacitetin e tyre dhe me numrin e 
pikave që shërbejnë për parkimin me qëndrim të shkurtër (p.sh. deri në 2 orë).   

TË TJERË BURIME/SHEMBUJ/REFERENCA 
 CIVITAS mobility solution: Improving parking management 
 CIVITAS mobility solution: Developing a parking strategy 
CIVITAS Policy Advice Note 04 – Integration of parking and access management 

  

http://civitas.eu/measure/improving-parking-management
http://civitas.eu/measure/developing-parking-strategy
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_04_access_management_and_parking.pdf
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14. ZGJIDHJET ICT DHE SISTEMET ORIENTUESE PËR PASAGJERËT E KROCERAVE 

 

PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES 
Alternativa dhe mjete specifike të mobilitetit duhet ti kushtohen udhëtarëve të krocerave që 
preferojnë opsionin e vizitave të bëra në mënyrë vetjake dhe ndonjë ekskursioni i organizuar në 
breg, largimi nga turma dhe kërkimi i diçkaje që nuk ofrohet nga guidat tradicionale turistike. 
Në një perspektivë të tillë, zgjidhjet e ICT mund të miratohen në destinacione për të udhëhequr 
njerëzit drejt një mjedisi fizik, shpesh të panjohur dhe për të rritur përvojën e tyre në hapësirën 
përreth. Ata shërbejnë dhe si një ftesë për udhëtarët e krocerave për të eksploruar një qytet në 
këmbë, duke iu përgjigjur lundrimit bazë, identifikimit dhe nevojave të informacionit. Së bashku 
me këtë, zgjidhjet e ICT mund të përfaqësojnë një mundësi për udhëtarët e krocerave, duke u 
siguruar atyre informacion në kohë reale se si mund të arrihen atraksionet turistike dhe kulturore, 
duke favorizuar dhe promovuar mënyra të qëndrueshme të transportit dhe shërbime efikase të 
transportit publik.  
Nga njëra anë, zgjidhjet e ICT si sistem inteligjent i transportit (ITS) mund të mbështesin udhëtarët 
e krocerave në marrjen e informacionit në lidhje me kushtet e trafikut dhe operacionet e shërbimit 
të transportit, duke i ndihmuar ata të bëjnë zgjedhjet më të informuara dhe duke i mundësuar një 
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përdorim më të sigurt, më të koordinuar dhe më të “mençur” të rrjeteve të transportit në 
dispozicion.  

Në anën tjetër, sistemet e orientimit të rrugëve i pajisin këmbësorët me harta, dhe simbole 
universale për ti ndihmuar ne gjetjen e destinacioneve të tyre. 
Duke e bërë informacionin më të lehtë dhe më të kuptueshëm, ato reduktojnë konfuzionin e 
mundshëm, duke kontribuar në përmirësimin dhe pasurimin e përvojave të këmbësorëve në qytet.  
Nga perspektiva e implementimit, vëmendje duhet t'i kushtohet vendit ku shfaqet informacioni 
dhe jo vetëm se si paraqitet. Informacioni mund të shpërndahet në mënyrë të përshtatshme dhe 
me sukses ose nëpërmjet instalimeve të lokalizuara në rrugë (p.sh. ekranet interaktive, kioskat, 
totems dhe panelet) dhe/ose përmes kanaleve digjitale (p.sh. aplikacionet celulare). Sistemet 
mund të mbështesin lundrimin për këmbësorët, për çiklistët si dhe për njerëzit me karrige me 
rrota (në këtë rast rekomandohet që udhëzimet të lexohen nga shoqatat me aftësi të kufizuara). 
Zona pedonale duhet të jetë e përshtatshëme për qëllimin, e përshtatshme, konveniente, e 
rehatshme dhe e sigurt, prandaj mund të jetë e nevojshme për të plotësuar ecja me shpejtësi të 
reduktuar. 

REZULTATET E PRITSHME 

REZULTATET  NË TERMA AFATSHKURTËR                REZULTATET NË TERMA AFATMESËM 

                    E AFATMESËM                                                                 E AFATGJATË 

 

HAPAT KRYESORE TË IMPLEMENTIMIT 
Iniciuesi i kësaj mase duhet të jetë një qytet/bashki, ndërsa masat konkrete mund të zbatohen nga 
operatorët privatë (agjencitë e transportit, kompanitë e ICT, shërbimet publike) në marrëveshje 
me këshillin bashkiak. Në rastin e sistemeve të transportit inteligjent, kompania e transportit 
publik duhet të përfshihet drejtpërdrejt në krijimin e tij.  

 INVESTIMI € 
Niveli i investimeve mund të jetë nga niveli i ulët në të mesëm, në varësi të shkallës së zhvillimit të 
zgjidhjeve të propozuara për trafikun dhe numrit të platformave në të cilat aplikacioni do të jetë i 
disponueshëm. 
 

Reduktimi i numrit të makinave private në zonat urbane 
të destinacioneve të lundrimit me krocera  si ato që vijnë 
nga jashtë dhe ato që janë në pronësi të banorëve. 
Reduktimi i ndotjes së mjedsit dhe ndotjes akustike.  
Rritje e mundësive për pasagjerët e krocerave, turistë 
dhe banorët resident të ecin në kembë. 

Reduktimi i kongjestionit në transportin 
publik. 
Reduktimi i kongjestionit në sistemin   
rrugor. 
Lagje më të sigurta 
Ndryshim zakonesh dhe sjelljeje në 
trafikun e popullatës 
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REFERENCA TË MARRA NGA LOCATIONS PLANI I TRANSPORTIT ME KARBON TE ULËT 

Instalimi i panelit informativ  në terminalin e pasagjerëve të portit  
Kjo masë përfshin instalimin e panelit informativ në terminalin e pasagjerëve 
të portit afër limanit në det. Paneli duhet të përfshijë informacion rreth 

atraksioneve turistike në qytet dhe si t'i arrihen ato. Paneli do të promovojë mjetet alternative të 
transportit si motocikletat elektrike, anijet tradicionale, ecjen, etj. Paneli mund të jetë interaktiv, 
me informacione fikse ose të ndryshueshme. Duke pasur parasysh sasinë e informacionit, 
propozohet të instalohet një panel interaktiv, p.sh një ekran me prekje, në mënyrë që udhëtarët të 
mund të zgjedhin se cilin informacion të shohin dhe të eksplorojnë në më shumë detaje. Paneli 
interaktiv siguron sasinë më të madhe të informacionit në një kohë shumë të shkurtër dhe u ofron 
udhëtarëve gjithçka që kanë nevojë për të njohur vetë qytetin 

Krijimi i një aplikacioni per turistët e krocerave i cili perfshin të gjitha 
pikat atraktive dhe aktivitetet turistike 
Në Durrës, një aplikacion për turistët e krocerave do të zhvillohet në 

bashkëpunim me autoritetet lokale turistike dhe operatorët privatë, duke promovuar një sërë 
"rrugësh turistike" në qytet, bazuar në kritere të ndryshme (p.sh. "kuzhina tradicionale" etj.). 
Aplikacioni për informimin e pasagjerëve të krocerave është një mjet më lehtësisht i aksesueshëm 
dhe mbahet gjithmonë me vete krahasuar me metodat e tjera të informacionit. Gjithashtu, ky 
instrument do të vizualizojë rrugë të ndryshme sipas kritereve të inseruara nga udhëtarët e 
krocerave, duke e bërë masën unike për të gjithë zonën lokale.  

 Krijimi i një aplikacioni për të gjetur  rrugët në qytet 
Në Trieste një aplikacion për të gjetur rrugë në qytet do të zhvillohet për të siguruar 
udhëtarët e krocerave dhe turistët me informacion më të detajuar rreth vendeve 
kryesore kulturore dhe historike, si dhe për të promovuar përdorimin e transportit të 

me karbon të ulët. Aplikacioni është një mjet mjaft i dobishëm për të udhëzuar turistët, duke i 
ofruar informacione shumë të thjeshta, por të plota dhe të përditësuara se si të lëvizin në qytet, 
përfshirë informacione mbi trashëgiminë kulturore të qytetit dhe në itineraret rreth vendeve 
historike. Aplikacioni do mund të shkarkohet lirisht nga faqet e internetit të promovimit të turizmit 
dhe për këtë arsye lehtëson turistët në lëvizjet e tyre brenda qytetit, kryesisht për ata që kalojnë 
kohë të shkurtër në qytet dhe kanë nevojë për informacion të shpejtë për të ecur.  

Promovimi i pikave alternative interesante turistike 
Me mbërritjene e krocerave, do të bëhet shpërndarja e hartave specifike 
turistike për udhëtarët e krocerave, ndoshta të përshtatura me ato ekzistuese, 

për të nxjerrë në pah pikat e interesit të përshtatur në qytet (si ngjarje artistike ose ndërtesa 
tematike), dhe që ato të jenë të arritshme nga porti bazë sipas preferencave të turistëve të 
krocerave grupeve apo turistëve individual. Rrugët janë të ndryshme dhe të konceptuara nga 
turistët që ndihmojnë në shmangien e mbivendosjes së këmbësorëve dhe mbingarkesës në rrugët 
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kryesore të qendrës historike. Kjo bëhet me dy mënyra. Së pari, nga porti në atraksionet më të 
mira, rrugët ne përdorim janë rrugët dytësore që kanë të njëjtin funksion si ato dytësore, por nuk 
kanë trafik turistik si ato kryesoret. Së dyti, nga porti në atraksionet alternative, rrugët e detajuara 
rrethore të përshtatshme me kohën e disponueshme me pika të ndryshme të nisjes nga të tjerët. 
Ndalimet e shumta të autobusëve turisike mund të përdoren për shpërndarjen e grupeve të 
udhëtarëve në varësi të itinerareve të paracaktuara. Me këtë masë, udhëtarët e krocerave mund 
të vizitojnë qytetin përmes qarqeve të rrugëve të përshtatura, duke kontrolluar kohën dhe 
përpjekjet duke pasur parasysh kohën e ecjes (në minuta) dhe distancat (në metra) janë të 
përfshira në një mënyrë intuitive. Sinjalet në rrugë do të mbështeten në informacionin brenda 
hartave për të lehtësuar lëvizshmërinë e udhëtarëve.  

Kërkesat financiare mund të zgjidhen me anë të shitjes së reklamave për bizneset lokale, në 
veçanti dyqanet dhe opsionet e restoranteve për çdo itinerar që do të rrisë eksperiencën e 
kënaqshme të turistëve. Përveç kësaj, dizajni i hartës duhet të shfrytëzojë hartën ekzistuese 
"Málaga në 8 orë" për të zvogëluar zbatimin dhe kostot e kufizimeve. 

Informacion mbi kohëzgjatjen dhe distancën e ecjes në kembe 
Në Malaga do të vendoset një rrjet urban me sinjale të integruara rreth portit 
dhe zonave turistike për të treguar në mënyrë të lehtë dhe në shumë gjuhë, 

distancën (në metra) dhe kohën e ecjes (në minuta) për të arritur atraksionet e afërta. Rrjeti i 
sinjalit korrespondon me informacionin dhe rekomandimet që u jepen udhëtarëve të krocerave 
dhe turistëve në përgjithësi përmes mjeteve institucionale (harta, ueb, aplikacione etj.), kështu që 
këmbësorët mund të gjejnë një mënyrë intuitive dhe të qartë për të lëvizur, duke kontrolluar 
kohën e kufizuar që ata kanë në dispozicion. Për këtë arsye, projektimi i itinerareve për 
këmbësorët të përshkruara në masën e mëparshme kërkohet para instalimit të sinjaleve, pasi 
informacioni që paraqet duhet të ndihmojë në shpërndarjen e udhëtarëve të krocerave në 
atraksionet alternative dhe nëpër rrugë alternative. Kështu, rrugët, kohët, distancat, destinacionet 
dhe madje edhe ngjyrat duhet të jenë të njëjta si në sinjalet e qytetit ashtu edhe në mjetet e 
disponueshme për vizitorët  

TË TJERË BURIME /SHEMBUJ/REFERENCA 

 CIVITAS Insight 14 - Real-time information for public transport 
 CIVITAS Insight 08 - The high potential of walking 
 CIVITAS Policy Advice Note 10 – Innovative information systems for public transport 
 SIMPLA project (Horizon 2020): Turn-key package 4.5 - ICT applications for efficient and 
integrated transport solutions 
 SOLUTIONS project: - Handout - Cluster 1: Public Transport 
 Sign Research Fundation: Urban Wayfinding Planning and Implementation Manual  
Case of Pontevedra: “Metrominuto” (Spain) 
 Case of Emilia Romagna Region: “MyCicero” (Italy) 

 

http://civitas.eu/content/civitas-insight-14-real-time-information-public-transport
http://civitas.eu/content/civitas-insight-08-high-potential-walking
http://civitas.eu/content/civitas-insight-08-high-potential-walking
http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii_policy_advice_notes_09_public_transport_information_0.pdf
http://www.simpla-project.eu/en/guidelines/turn-key-energy-saving-packages/ict-applications-for-efficient-and-integrated-transport-solutions/
http://www.simpla-project.eu/en/guidelines/turn-key-energy-saving-packages/ict-applications-for-efficient-and-integrated-transport-solutions/
http://www.eltis.org/sites/default/files/trainingmaterials/7.1_public_transportcluster_1_handout_solutions.pdf
http://www.signresearch.org/wp-content/uploads/Urban-Wayfinding-Planning-and-Implementation-Manual.pdf
http://www.signresearch.org/wp-content/uploads/Urban-Wayfinding-Planning-and-Implementation-Manual.pdf
http://www.pontevedra.gal/publicacions/Metrominuto/esp/files/assets/common/downloads/publication.pdf.
https://www.mycicero.it/
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LOCATIONS 
PROMOVIMI I LËVIZSHMËRISË SË GJELBËR 
NË DESTINACIONET E KROCIERAVE

 
 

PARTNERE TE PROJEKTIT 

Area Science Park – Lead Partner 
Albanian Institute of Transport 
Research Centre for Energy 
Resources and Consumption  
City of Zadar 
 
 

Durres Port Authority 
Lisbon City Council 
LISBOA E-NOVA 
MálagaPort 
 
 
 

Municipality of Ravenna 
Port of Rijeka Authority 
Port System Authority of the 
Adriatic Sea 
Regional Energy Agency Kvarner 
 

 
 
 

 https://locations.interreg-med.eu 
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