28-29 Janar 2020 – Në Tiranë u zhvillua takimi i dytë i Partnerve për Projektin "Due Mari Gjenerata e ardhshëme e zhvillimit të turizmit” 2019-2022, projekt në kuadër te programit
Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi 2014/2020. Fjala e mirseardhjes u mbajt nga z. Adrian
Kamenica, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Takimi ishte mjaft i
rëndësishëm për nga kompleksiteti i çështjeve qe do trajtoheshin dhe ecuria e aktiviteteve. Në
pjesën e parë të takimit sipas programit, u bë një prezantim i ecurisë së projektit nga të gjithë
partnerët: përfaqësuesit nga Shqipëria, Mali i Zi dhe Italia. Gjatë pjesës së dytë të takimit të
pranishmit u njohën dhe diskutuan me vijushmërinë e projektit dhe me planin e ri të punës. Gjatë
sesionit të mbasdites të pranishmëve ju shtua dhe z. Davide Marcianò, përfaqësues i Sekretariatit
të Përbashkët, si drejtues i projektit, i cili gjatë takimit hodhi disa ide se si duhej operuar nga
partnerët për të rritur shpejtësinë për realizimin e aktiviteteve të programuara në kuadër të këtij
projekti. Në ditën e dytë të takimit të pranishmit pranuan planin e ri të propozuar dhe periudhat
e raportimit për aktivitetet e kryera si dhe diskutime teknike për ecurinë e projektit.
28-29 January 2020, Tirane- The 2nd Transnational Partner Meeting of the Interreg IPA CBC ItalyAlbania-Montenegro Programme, held on 28-29 January in Tirana. Welcome remarks were made
by Mr. Ardian Kamenica, General Secretary of Ministry of Tourism and Environment of Albania.
As a first Steering Committee and 2nd Transnational Partner Meeting was considered important
and full of complexity to size the status of the project and the pursuit of the results. In order to
the Agenda programme, the meeting continued with the first session concerning the Project
state of Play. The second session concerning the overview of the project and the work package
and all deliverables were discussed in order to program a new working plan. Having the possibility
to have in the afternoon session Mr. Davide Marcianò the representative of Joint as project
officer for this project, some ideas were clarified and how to speed up the project activities
implementation. The main focus of the second day of meeting was to reach an agreement for a
new working plan and for a new dateline for the reporting process.

