Auto Moto

park

Projekti
Projekti synon krijimin e kompleksit të parë multi-funksional për zhvillimin e sektorëve
të ndryshëm të motorizimit, dhe jo vetëm. Një hapësirë që do të sjellë për herë të parë
kulturën e motorsportit në kushte sigurie të plotë në Shqipëri, që do të mundësojë
zhvillimin e garave kombëtare, rajonale e ndërkombëtare, në asfalt dhe jashtë tij,
evidentimin dhe promovimin e talenteve të reja në motorsport, e gjitha sipas
standardeve të përcaktuara nga FIA dhe FIM.

Projekti
Një park që do të promovojë rritjen e sigurisë rrugore me metoda të provuara, me
programe specifike për publikun e zakonshëm, për profesionistët e fushës së
transportit dhe për drejtuesit e mjeteve të ndihmës së shpejtë. Hapësira që do të
mundësojnë lulëzimin e disiplinave të reja, si fluturimet sportive, çiklizmi i
kronometruar në pistë dhe offroad, etj.. Programe specifike që do të ndihmojnë
në rritjen e komunitetit të mjeteve historike Retro, nëpërmjet gjetjes, ruajtjes dhe
rindërtimit të mjeteve që paraqesin interes historik, e gjitha duke garantuar
formimin dhe kualifikimin e profesionistëve të rinj të auto-mekanikës.

L

Qëllimi
1

Struktura do të ketë në qendër Autodromin e
parë të përmasave ndërkombëtare në
Shqipëri, një pistë multi-disiplinore e
asfaltuar, megjatësi rreth 2,000 metra. Pista
do të pajiset me të gjitha homologimet e nevojshme(FIA/FIM/CIK) për të mirëpritur evente
garuese të niveleve të ndryshme, qoftë ato
gara lokale apo ndërkombëtare, në disiplina
të larmishme, duke filluar nga Kartingu e
deri tek disiplinat më të avancuara të
automobilizmit e motoçiklizmit.

2

Pistë offroad për të zhvilluar në mënyrë të
kontrolluar sportet motorike që ushtrohen
jashtë rruge, si Motocross, Trial, Crosscar,
Autocross, Rallycross, etj.

Qëllimi
3

Mundësia për të shfrytëzuar hapësirat e strukturës për të zhvilluar sporte të tjera, të
cilat deri më sot nuk kanë pasur hapësira të përshtatshme për të lulëzuar në nivelet
e duhura. Mund të përmendim këtu çiklizmin (i kronometruar dhe offroad),
apo sportet ajrore për mjete ultra të lehta (Gliders, Paragliders, Balona,
Skydiving,etj.).

Qëllimi
4

Akademia Kombëtare e Sigurisë Rrugore do të jetë gjithashtu në fokus të këtij projekti.
E konceptuar për të ofruar më të mirën në fushën e trajnimit mbi sigurinë rrugore, kjo
qendër formimi do të përfshijë një infrastrukturë që mundëson kurse trajnimi të niveleve
të ndryshme. Programi formues do të jetë gjithashtu i diversifikuar, duke filluar nga kurset
për drejtuesit e zakonshëm të mjeteve, të cilët kërkojnë më shumë siguri në udhëtim, e
deri tek drejtuesit profesionistë, siç janë drejtuesit e flotave tregtare, transportit të
udhëtarëve, forcat e ruajtjes së sigurisë fizike, ata që përdorin mjetet e ndihmës së
shpejtë (Polici, Ambulancë, Zjarrfikës, etj.), forcat e Ushtrisë, etj.

Qëllimi
5

Në kuadër të zhvillimit të komunitetit Retro, do të
ndërtohet edhe Akademia e Restaurimit të mjeteve
historike. E zhvilluar në bashkërendim me institucionet
arsimore të nivelit të mesëm dhe të lartë që trajtojnë
auto-mekanikën në programin e tyre si dhe me
auto-ofiçinat më në zë për restaurimin e mjeteve
historike, kjo Akademi do të ketë qëllim të dyfishtë në
funksion të aktivitetit të saj: së pari hulumtimi dhe
shpëtimi i mjeteve me interes historik, me synim
pasurimin e kulturës Retro dhe rritjen e inventarit të
mjeteve historike në Shqipëri; së dyti, zhvillimin e
zanateve dhe profesioneve që lidhen me mirëmbajtjen
dhe restaurimin e mjeteve historike.

6

Akademia e Motorsportit synon të ndërtojë kulturën e
munguar të motorsportit në Shqipëri, duke zhvilluar
në mënyrë të disiplinuar këtë pasion tek brezat e rinj,
të cilët synojnë të ushtrojnë këtë sport. Synimi fundor
do të jetë evidentimi i talenteve të reja në motorsport,
formimi, kualifikimi dhe promovimi i tyre për
pjesëmarrjen në kompeticione ndërkombëtare nën
flamurin shqiptar.

Çfarë do të përmbajë
Auto Moto Park?
1

Pistë e asfaltuar, e homologuar për kompeticione ndërkombëtare, me mundësi të
shumta konfigurimi të trajektores sipas nevojës/llojit të disiplinës së
ushtruar;
Kompeticione në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar në
automobilizëm, duke nisur nga disiplinat bazë, si drag dhe drift,
e për t’u ngjitur më tej në garat e WTCC, GT, Endurance,
kampionate mono-markë, e deri në garat me makina
njëvendëshe Formula (F2, F3, F4 dhe E), etj.;

Kompeticione në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar në
motoçiklizëm, në kategoritë e Supersport 300, Supersport,
Superbike, Moto 3, Moto 2, Moto E, kampionate monomarkë,
etj.;
Track Experience (p.sh. Powered by Porsche, Ducati, etj.).
Evente të organizuara nga marka të marka të caktuara
automjetesh dhe/apo motoçikletash, për të rritur “brand
awareness”, promovuar një model të caktuar, etj.;

Çfarë do të përmbajë
Auto Moto Park?
Formula Experience – Pista e gjerë e asfaltit është terreni
ideal për të provuar eksperiencën e pakrahasueshme të
pilotimit të një makine njëvendëshe (Formula Predator).
E përshtatshme për pilotët me përvojë dhe për ata që
hipin rishtas në një makinë gare.;
Track Day – Nëse dëshironi të provoni emocionin e xhiros
në një pistë të vërtetë garash, në timonin e makinës apo
motorit tuaj, Autodromi i Auto Moto Park do t’ju ofrojë atë
qëkërkoni.;
Track Hire – Pista me qera sipas nevojave tuaja: mund të
shfrytëzoni hapësirat e një piste të mbyllur ekskluzivisht
për ju, qoftë për një event privat apo thjesht sepse
dëshironi të testoni performancën e makinës tuaj dhe
aftësitë në pilotim.
Track Night – Çojeni eksperiencën tuaj në pistë përtej të
zakonshmes, duke provuar të bëni xhiro të shpejta natën.
Pista e Auto Moto Park do të ofrojë një sistem ndriçimi që
do t’ju mundësojë edhe garat në orët e vona.

Çfarë do të përmbajë
Auto Moto Park?
2

Pistë offroad e përshtatshme për disiplina të ndryshme;
Kompeticione offroad në nivel kombëtar, rajonal dhe
ndërkombëtar, ku duhen përmendur garat e Cross Car,
Autocross, Rallycross, Motocross, Trial, Pitbike, etj.
Offroad Experience (p.sh. e promovuar nga Jeep, KTM,
etj.)
- Evente të organizuara nga marka të caktuara
automjetesh dhe/apo motoçikletash, për të evidentuar
epërsinë e markës/modelit në kushte vështirësie jashtë
rruge, për të rritur shkallën e njohjes së markës nga
publiku (brand awareness), etj.;
Track Experiences (Track Day, Track Night, Track Hire) –
Të gjitha emocionet e përvojës në pistën e asfaltuar, tani
edhe në një nga trajektoret më provuese për motoçikletat
dhe makinat 4x4.

Çfarë do të përmbajë
Auto Moto Park?
3

Kartodrom i homologuar;
Kampionat Kombëtar Karting sipas rregulloreve të miratuara nga Federata Kombëtare.
Kompeticione rajonale dhe ndërkombëtare për karting, në seritë OK, OK junior, KZ, KZ2 dhe
Superkart.
Kupa për të apasionuar diletantë, të organizuar mes shkollave të mesme apo të larta,
institucioneve apo kompanive të ndryshme, etj.
Track experience, seanca stërvitore, evente private, kart me qera, etj.

Akademia Kombëtare e Sigurisë Rrugore – Me një hapësirë prej rreth 50.000 m2,
të pajisur me ambiente për zhvillimin e seancave teorike, simulatorë dhe zona të
shumta testimi. Kjo Akademi do të ofrojë kurse të diversifikuara për sigurinë
rrugore, të bazuara në metodologji të vërtetuar për efektivitetin në rritjen e aftësisë
në drejtimin e mjetit. Kursantët që do të kompletojnë programin e formimit do të jenë
drejtues më të kujdesshëm dhe do rrisin ndjeshëm standardin e sigurisë në rrugë.
E gjithë kjo mbështetet nga statistika inkurajuese të marra ndër vite nga qendra
të ngjashme trajnimi:

32% më pak mundësi për t’u përfshirë në aksidente rrugore;
59% më pak mundësi për t’u përfshirë në aksidente rrugore me dëmtime;
96% më pak mundësi për t’u përfshirë në aksidente me pasoja fatale.

Trajnimi i kushtohet të gjithë drejtuesve të mjeteve, qoftë këta amatorë apo
profesionistë. Nëpërmjet seancave teorike, seancave në simulator dhe testeve
të kontrolluara në pistë, do të përjetoni situata reale rreziku dhe do të fitoni
njohuritë dhe reflekset e duhura për të reaguar në mënyrën e duhur apo për t’i
paraprirë rrezikut. Bazuar në nivelin e eksperiencës dhe nevojave specifike,
do të mund të zgjidhni një nga programet e trajnimit:
1

Kurse trajnimi për autovetura:

Leje Drejtimi Plus – Formimi themelor i sigurisë
rrugore, i përshtatshëm për personat e pajisur rishtas
me Leje Drejtimi;
Kursi Bazë – Një program i përshtatshëm për
drejtuesit e çdo moshe. Mënyra më e mirë
për të rifreskuar njohuritë teorike dhe për të fituar
aftësi në kontrollin e makinës në situata rreziku;
Kursi i Kondensuar – Një eksperiencë e plotë formimi
mbi sigurinë rrugore, e kondensuar në kohën më të
shkurtër të mundshme;
Kursi Intensiv – Programi i trajnimit më përfshirës i
sigurisë rrugore;
Kurs i Personalizuar – Për të gjithë ata që duan të
arrijnë më shumë, të udhëtojnë më të sigurt dhe të
rrisin performancat në drejtimin e mjetit;
Kurs për Profesionistë – Program Specifik i dizenjuar
për profesionistët e sektorit të transportit të
udhëtarëve (drejtuesit e Taksive).

2

Kurse trajnimi për mjete offroad:

Offroad dhe Asfalt – Një program i përshtatshëm për
ata që dëshirojnë të udhëtojnë të sigurt edhe kur dalin
përtej asfaltit. Njohuri bazë për udhëtimin jashtë rruge,
teknika shpëtimi, etj.;
Kursi i Avancuar 4x4 – Një eksperiencë e plotë formimi
për udhëtimin offroad, teknika të avancuara në
tejkalimin e pengesave dhe përshkimin e trajektoreve
të vështira, teknika shpëtimi, etj.;
Aventurë në natyrë – Program i personalizuar në
formën e ekskursionit në natyrë, për të testuar
aftësitë në offroad.
3

Kurse trajnimi për motoçikleta:

Kursi Bazë – Siguria rrugore mbi dy rrota. Programi
ideal për ata që janë pajisur rishtas me Leje Drejtimi
dhe dëshirojnë të fitojnë eksperiencën bazë në kushte
sigurie të kontrolluar, e gjitha duke përftuar aftësitë
dhe reflekset e nevojshme për të reaguar në situata
rreziku.;
Kursi Dinamik – Më i detajuar se Kursi Bazë, më
emocionues se një Track Day. Gjithçka ju duhet për
të rritur nivelin e performancës në drejtimin e motorit
tuaj, në siguri të plotë.

4

Kurse trajnimi profesionale:

Kurs bazë dhe i avancuar për mjetet e transportit të
mallrave;
Kurs bazë dhe i avancuar për mjetet e transportit të
udhëtarëve;
Program i personalizuar për drejtuesit e mjeteve
të ruajtjes së sigurisë fizike, të shoqërimit të
personaliteteve, etj.;

5

Programe specifike për drejtuesit profesionistë të forcave shtetërore:

Emergjenca civile (Zjarrfikës, Ambulancë, etj.)
Forcat e rendit (Policia Rrugore, Policia e Rendit,
Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë, etj.)
Forcat e Ushtrisë;
Etj.

Akademia e Restaurimit të mjeteve historike – Në kuadër të zhvillimit të
komunitetit Retro, kjo iniciativë e re do të synojë të krijojë kushtet e përshtatshme
për hulumtimin , gjetjen dhe shpëtimin e mjeteve historike, me qëllim rritjen e
inventarit kombëtar të mjeteve historike. Krahas kësaj, Akademia e Restaurimit
do të synojë të nxisë dhe të promovojë profesionet dhe zanatet që lidhen me rinovimin
dhe restaurimin e mjeteve me interes historik. Ekspertët më të njohur kombëtarë
dhe rajonalë të restaurimit të mjeteve historike në bashkëpunim me kuratorët e
koleksioneve Retro do të kujdesen për formimin e profesionistëve të rinj të restaurimit,
e gjitha nëpërmjet një programi të zhvilluar në bashkëpunim me institucionet më të
mira arsimore të fushës së inxhinierisë dhe auto-mekanikës.
Në ambientet e kësaj akademie do të zhvillohen:

Programe formimi për restaurimin e Autoveturave, me të gjithë elementet e saj (karroceria,
pjesët mekanike, tapiceria, etj.);
Programe formimi për restaurimin e mjeteve të shërbimit (ambulanca, zjarrfikëse, etj.) apo
mjeteve ushtarake;
Rinovim i pjesshëm dhe restaurim i plotë i mjeteve të koleksionistëve,
Etj.

Akademia Kombëtare e Motorsportit – Në kuadër të zhvillimit të motorsportit në
Shqipëri, Akademia Kombëtare e Motorsportit synon të evidentojë dhe të formojë një
brez pilotësh të rinj, nëpërmjet programeve më të avancuara të FIA dhe FIM për
zhvillimin e talenteve të reja në motorsport. Synimi fundor do të jetë evidentimi i
talenteve shqiptare, formimi, kualifikimi dhe promovimi i tyre për pjesëmarrjen në
kompeticione ndërkombëtare nën flamurin shqiptar. Veç kësaj Akademia do të ofrojë
edhe kurse specifike për rritjen e performancës në garë për pilotë me eksperiencë apo
për të apasionuar amatorë. Programet do të fokusohen tek ushtrimet që rrisin aftësinë
në drejtim, si:

Saktësia, fërkimi (grip), reflekset;
Shpejtësia, interpretimi i trajektoreve,
manovrat e emergjencës;
Siguria, vlerësimi i situatave dhe mënyrat
e reagimit;
Si të tejkalosh limitet e tua.

Poligon për provat praktike për Leje Drejtimi – Hapësirë e dedikuar për testimin
e drejtuesve të mjeteve të transportit të udhëtarëve, drejtuesit e mjeteve të
transportit të mallrave, motoçikletave, etj.;

Box/Ofiçina mekanike – Hapësira dhe mjetet e nevojshme për t’i shërbyer më së
miri mjetit të garës gjatë një kompeticioni elitar;

Shërbime të tjera
1

Qendër eventesh indoor dhe outdoor:
Treg provizor për makina të përdorura;
Qendër ankandesh për mjetet e bllokuara;
Panaire;
Auto-show;
Koncerte;
Etj.

2

Pistë dhe qendër formimi për sporte të tjera:
Çiklizmin (të kronometruar dhe offroad);
Mjetet ajrore ultra të lehta (Gliders, Paragliders,
Hang Gliders, Balona me ajër, Skydiving, etj.),
Etj.

Shërbime të tjera
3

Carpool – Për të gjitha ata që nuk disponojnë një mjet gare, Auto Moto Park
do të ketë një ofertë për çdo kategori dhe disiplinë
Me 4 rrota – Oferta e mjeteve me 4 rrota do të përfshijë go-karts, buggy, makina 4x4 të
përmasave dhe fuqive të ndryshime, autovetura GT, autovetura Rally, mjete njëvendëshe
Formula, etj.;

Me 2 rrota – oferta e mjeteve me 2 rrota do të përfshijë trial bikes, enduro, pit bikes, motard,
naked, super-naked dhe supersport të cilindratave të ndryshme.

Shërbime të tjera
4

Sallë konferencash për organizime B2B dhe evente në grup:
Seminare/Trajnime/Kongrese;

Aktivitete team building ose staff retreat:
Track experience;
Offroad experience;
Karting Cup;
Slalom & Drift experience;
Back Seat Driver dhe aktivitete
të tjera në grup;
Etj.
5
6
7

Qendër mjekësore;
Hapësira shërbimi (bar, restorant, fan shop, infopoint, etj.);
Etj.

Cilat janë benefitet
e këtij projekti?
Krijimi i një strukture multifunksionale të certifikuar për motorsport, siguri rrugore
e shumë më tepër, unike në llojin e saj në Shqipëri, por edhe më gjerë në rajon;
Zhvillimi i kulturës së motorsportit në kushte sigurie të plotë dhe në formë të
kontrolluar për garuesit, duke i larguar nga garat ilegale në rrugët publike dhe duke
minimizuar mundësinë për incidente ekstreme me pasoja të pakthyeshme;
Promovimi i disiplinave të reja sportive në motorsport e jo vetëm, e pamundur pa
praninë e një strukture të tillë në vend;
Evidentimi dhe formimi i një brezi të ri sportistësh amatorë e profesionistë, në
disiplinat e ndryshme të automobilizmit, motoçiklizmit, sporteve ajrore, e shumë
më tepër;
Përmirësim i drejtpërdrejtë i sigurisë rrugore, nëpërmjet kurseve formuese të
dedikuara për grupmosha e përdorues të ndryshëm të rrugës, që do të sjellin
rezultate të prekshme afatgjata, jo vetëm në statistikat mbi aksidentet me pasoja
të rënda, por edhe në rritjen e kulturës rrugore dhe uljen e sjelljes agresive në
rrugë për mijëra udhëtarë në vend;
Ruajtja dhe zhvillimi i komunitetit të mjeteve historike Retro, nëpërmjet evidentimit
dhe shpëtimit të shumë mjeteve të harruara, të cilat përfaqësojnë një pasuri
kulturore e historike për t’u kuruar;
Promovimi territorial në nivel lokal dhe rajonal, nëpërmjet rritjes së turizmit specifik
sportiv, frekuentuesve profesionalë dhe të apasionuarve të shumtë;

Cilat janë benefitet
e këtij projekti?
Rritje e indeksit të punësimit në nivel lokal dhe rajonal në mënyrë të drejtpërdrejtë
nëpërmjet hapjes së vendeve të punës fikse dhe sezonale brenda strukturës së
Auto Moto Park, si dhe në mënyrë indirekte nëpërmjet zhvillimit të bizneseve të
shërbimit në zonat rrethuese;
Ruajtja dhe zhvillimi i një game të gjerë profesionesh dhe zanatesh që lidhen me
riparimin, rinovimin dhe restaurimin e mjeteve me interes historik, si dhe atyre që
lidhen me aktivitetet e motorsportit dhe sigurisë rrugore.

Terreni
Realizimi me sukses i këtij projekti kërkon domosdoshmërinë e krijimit të
kushteve të përshtatshme ambientale. Me njësipërfaqe totale rreth 350.000 m2,
kompleksi do të ishte hapësira më e madhe e rekreacionit aktiv në Shqipëri dhe
do të ishte një kompleks unik në gjithë rajonin. Projekti ka si kërkesë të
domosdoshme sigurimin paraprak të kushteve të favorshme për realizimin e tij,
siç janë gjetja e një terreni të përshtatshëm në aspektin e sipërfaqes,
relievit, aksesit në akset rrugore kombëtare, vendndodhja relativisht larg zonave
të banuara dhe distanca maksimale prej 100 km (ose 1 orë udhëtim) nga Tirana,
Porti i Durrësit dhe Aeroporti “Nënë Tereza”.

