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Qyteti i Zagrebit,coordinator i projektit “Command d” 
 
Zagreb,07 Janar,2020 – Qyteti i Zagrebit (Republika e Kroacisë) është koordinator i 
projektit “Command d” (emri i plotë:Komanda dhe Mekanizmi Operativ për Analizën 
Multisektoriale të të dhënave të fatkeqesive Nexus) implementimi  i të cilës do të 

rezultoje ne zhvillimin e nje platform IT/një system për mbledhjen,analizën dhe 
ndarjen e të dhëave të nevojshme për gadishmëri të suksesshme ndaj fatkeqësive 
dhe emergjencave në nivel local.Përvec qytetit të Zagrebit qytetet e Tuzit (Bosnje 
dhe Hercegovinë),Potgoricës (Mali i Zi),Shkupit (Maqedonia e Veriut) dhe Tiranës 
(Shqipëri) janë përfshirë në projektin “Comman d” si partnerë të projektit.Zbatimi i 
projektit financohet nga Bashkimi Evropian (Drejtoria e Përgjithshme dhe Mbrojtjes 
Civile Evropiane dhe Operacionet e Ndihmës Humanitare Evropiane), me 84,68% të 
financimit të kërkuar.Vlera totale e projektit, i cili do të zgjasë për dy vitet e 
ardhshme, është 457,821.00 euro. 
 
Projekti do të vendosë procedura standarte operacionale në situata krize, do të 
standartizojë metodologjinë për vlerësimin e rrezikut nga fatkeqësitë dhe procedurat 
operacionale për  komunikimin e krizave, do të lehtësoje marrjen e të dhënave dhe 
analizën/ simulimin e ngjarjeve GIS, si dhe transferimin e të dhënave në raste 
urgjente. 
 
Për më tepër, “Kommand d”, do të lehtësojë ngritjen e pesë qëndrave komanduese 
operacionale, një për secilin partner të projektit, të cilat do të rrisin gatishmërinë e 
shërbimeve të urgjencës dhe do të lehtësojnë procesin e vendimarrjes në situate 

krize. 
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Projekti “Command d” është një nga njëmbëdhjetë projektet e mbrojtjec civile me 
fokus gatishmërinë që ka marrë fonde Evropiane.Për shkak të specifikës së tij,BE-ja 
tashmë ka shfaqur interes për zgjerimin dhe fuqizimin e projektit.Duke zbatuar 
projektin, Qyteti i Zagrebit do të bëhet një shembull unik i një qeverie rajonale që do 
të ketë një komandim plotësisht funksional dhe një sistem IT operacional për 

menaxhimin e të dhënave të gjëndjeve të emergjencës dhe fatkeqësive.Ata do të 
jenë në gjëndje të ndajnë njohuritë dhe përvojën e tyre me njësitë e tjera të 
qeverisjes rajonale në Republiken e Kroacisë si dhe në vëndet e rajonit. 
 
Zbatimi i projektit ka filluar më 2 Janar,2020 dhe do të përfundojë më 31 
Dhjetor,2021. 

 


