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PRESS RELEASE 

 
 

The Regional Council of Gjirokastër, as the Lead Partner of the Tactical-Tourism project is organizing the 

project kick-off meeting at the Hotel Cajupi, in Gjirokaster, Albania, on Friday 20 July 2018. The full title of 

the “TACTICAL-TOURISM” projectis: “Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and 

promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-

border area” and is funded through the Interreg-IPA CBC programme Greece-Albania 2014-2020 with a 

total budget of 2.471.083,00 €. The other project partners are the Region of Ionian Islands (GR), The 

Ministry of Culture & Sports - Ephorate of Antiquities of Kastoria (GR), the Regional Council of Berat 

(AL), the Region of Epirus (GR) and the Technical Chamber of Greece – Department of Western 

Macedonia. 

 

The project aims to unify all the Regions of the Greek and Albanian Cross-Border area by creating a 

network of bodies capable of materialising policies and actions for the preservation of the cultural and 

natural resources in the interests of touristic development.The objectives of the project are to perform 

relevant targeted actions that can be categorised in three clusters:  (1) The creation of new touristic points of 

interest such as the reconstruction of the birth-house of Ali Pasha in Tepelene and turning it into a Museum, 

The restoration of a building in Lefkas and turning it into a Cultural Center, a museum in the island of 

Lazareto in Corfu, and the creation of two diving parks in Thesprotia and Preveza (2) The improvement of 

accessibility to touristic points of interest such as a Footbridge in Tepelene and the island of Lazareto in 

Corfu, and (3) to focus on the preservation of cultural heritage such as byzantine churches in Kastoria, the 

legend of Ali Pasha, the beautiful paved neighborhoods of the UNESCO protected city of Berat and 

preparing the UNESCO candidacy dossier for the city of Kastoria. 

 

 



                                              

 

 
Republika e Shqiperise 

Keshilli i Qarkut Gjirokaster 

 

 

KOMUNIKATE PER SHTYP 

 
 

Këshilli i Qarkut Gjirokastër, si partneri kryesor i projektit Turizmi Taktik po organizon takimin e fillimit të 

projektit në Hotel Cajupi, në Gjirokastër, Shqipëri, të premten më 20 korrik 2018. Titulli i plotë “Veprimtari 

të synuara për ruajtjen, rehabilitimin dhe promovimin e aseteve historike, kulturore dhe natyrore që 

inkurajojnë TURIZMIN, në të gjithë zonën ndërkufitare Geqi- Shqiperi i " GR-AL" dhe financohet përmes 

programit Interreg-IPA CBC Greqi-Shqipëri 2014-2020 me një buxhet total prej 2.471.083,00 €. Partnerët e 

tjerë të projektit janë Rajoni i Ishujve Jon (GR), Ministria e Kulturës dhe Sporteve -Drejtoria e Antikiteteve 

të Kosturit (GR), Këshilli i Qarkut Berat (AL), Rajoni i Epirit (GR) dhe Dhoma Teknike e Greqisë - 

Departamenti i Maqedonisë perëndimore 

Projekti synon të unifikojë të gjitha rajonet e zonës ndërkufitare greke dhe shqiptare duke krijuar një rrjet të 

trupave të aftë për të materializuar politikat dhe veprimet për ruajtjen e burimeve kulturore dhe natyrore në 

interes të zhvillimit turistik. Objektivat e projektit kane per qellim kryerjen e  veprime relevante të synuara 

që mund të kategorizohen në tre grupime: 

(1) Krijimi i pikave të reja turistike të interesit si rindërtimi i shtëpisë së lindjes së Ali Pashës në Tepelenë 

dhe kthimi në Muze, Restaurimi i një ndërtese në Lefkë dhe shndërrimi i saj në një Qendër Kulturore, një 

muze në ishullin e Lazaretos në Korfuz dhe krijimi i dy parqeve zhytëse në Thesproti dhe Preveze (2) 

Përmirësimi i aksesit në pika turistike të interesit, si: rruga qe te con ne shtepine muze te Ali Pashes  në 

Tepelenë dhe ishull i Lazaretos në Korfuz, dhe (3) mbi ruajtjen e trashëgimisë kulturore,  si kishat bizantine 

në Kastoria, legjendën e Ali Pashës, lagjet e bukura të shtruara të qytetit të mbrojtur të UNESCO-s në Berat 

dhe përgatitjen e dosjes së kandidaturës per UNESCO-s për qytetin e Kastorias. 


