
ADAD, nje organizate e prodhuesve  

Mobilizim te inisiativave 

Inovacion 

Shoqerim  

www.adadmalore.al 

 

ADAD - Nje OPB shqiptare 
 
 
ADAD eshte nje organizate prodhuesish me shume e perqendruar ne 

frutikulturedhe ne zona malore , Dibër, Korce, Kukës, Shkodër. 

- 600 anetare, 

- Keshilli Administrativ 11 antare qe perfaqesojne teritore  dhe filiere te 

ndryshme, 

- Ne ekip teknik  8 persona 

____________.  

Partenere teknik e financiar: 

 Ministria e Bujqesise 

 Qendrat e Transferes Teknologjise Bjjqesore 

 Drejtorite Rajonale Bujqesore 

 Dhoma Rajonale e Bujqesise  Provence-Alpes Cote d’Azur (PACA) 

 SARED, MADA, UNDP,  etc. 

 Disa furnizues te huaj e shqiptare 

 ... 

ADAD eshte antare e ARBOMED, rrjeti mesdhetar i organizatave te 

prodhuesve te frutave dhe perimeve.  

 

ADAD perfiton mbeshtetje teknike  

e financiare nga shoqata  Fert  

 

Konsultim  mes aktoresh 

http://www.adadmalore.al


Bashkepunimi, nje mundesi me shume zhvillimi 

Misioni saj: Mbështetja e anëtarëve të saj në zhvillimin e shërbimeve ose funksioneve 

që i plotësojnë nevojat e tyre.  

Përfaqësimi në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar (në të gjitha 

nivelet e strukturave publike dhe private) 

Strategjia e saj  : 
Te nxise  dhe te shoqeroje inisiativa te grupeve  te organizuara, pa per-

jashtim, ne frutikulture per te zgjidhur probleme apo zhvilluar oportunitete : 

 Furnizim me impute 

 Magazinim 

 Kondicionim 

 Perpunim 

 Dalje ne treg 

Te mbeshtese objektivat e percaktuara nga grupet qe perfaqesojne me 

shume se 450 prodhues  dhe te shtrire ne 4 rajone malore : 

 Keshille dhe assistence teknike 

 Studime tekniko -  ekonomike, 

 Krijim dhe shperndarje referenash, 

 Teste e eksperimentime, 

 Formime e shkembime 

Te zgjeroj kete dinamike profesionale per  te trajtuar me mire  ceshtje me 

rendesi kombetare: 

 Futjen e varieteteve te reja, teknika te reja , 

 Krijimi i referencave ne bashkepunim me institucionin e kerkimit, 

 Administrimi i cmimeve dhe i tregut (fushata promovimi, ndjekja e 

cmimeve) 

Te vavorizohet strukturimi i aktoreve ne shkalle territoresh dhe filierash: 

 Krijimi i organeve  konsultative, 

 Gjallerimi i komiteteve te zhvillimit 

ADAD, nje organizate prodhuesish qe koordinon eksperiencat , pervojat, njohurite dhe inovacioni dhe i pergjithson ato per antaret e saj 
dhe me gjere aktore te tjere te interesuar. 

Rajonet; 
Diber, Korçe,   

Kukes, Shkoder  

Elbasan etc.  
 

Zhvillim bujqesor 

 Frutikulture   

Kultura te tjera  
 (drithera, perime, etj.) 

Zhvillim Rural  
 Produkte artizanal e lo-

kale, agroturizem etj.) 

Force propozimi 

 


