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Partnerët e Smart Exploration Proxis dhe Geopartner do të gjenerojnë objektiva të eksplorimit të 
kromit në vendet e greenfield të Kosovës. 

Zona e parë e gjelbërimit është një sipërfaqe 18,71 km2 në perëndim të kufirit ndërmjet Kosovës dhe 
Shqipërisë, veri dhe lindje të fshatrave të Gjakovë. 

Zona e dytë e sipërfaqes së gjelbër është një zonë 5,7 km2 e vendosur pranë fshatrave të Hanit të Elezit 
në pjesën juglindore të Kosovës, pranë kufirit me Maqedoninë. 

Do të aplikohen metodat e gravitetit, magnetike dhe elektromagnetike të gjeofizikës për të marrë 
gjenerimin e synuar. Metoda të tilla janë miqësore me mjedisin dhe jo tërheqëse. Matjet e gjeofizikës 
do të përdoren për të krijuar gravitetit dhe hartave magnetike, si dhe rezistencë me rezolucion të lartë 
dhe modele të ndërhyrjes së përbashkët të nën sipërfaqes, në mënyrë që të tregohen fushat e 
ardhshme për eksplorime të ardhshme. 

Kohëzgjatja e parashikuar e gjenerimit të synuar është 11 javë, duke filluar nga 11 Maj dhe duke 
përfunduar më 27 Korrik. 

Projekti Smart Exploration është krijuar për të adresuar sfidat që lidhen me eksplorimin e burimeve 
minerale që janë jetike për ekonominë dhe përparimin teknologjik brenda BE-së. Projekti 
përqendrohet kryesisht në zhvillimin e mjeteve dhe metodave me kosto efektive ndaj mjedisit për 
eksplorimin gjeofizik në zonat shumë sfiduese të fushës së kafesë. Në të njëjtën kohë, eksplorimi 
afatgjatë i fushës së gjelbër është thelbësore dhe ulja e kostove të eksplorimit në këto rajone mund të 
ketë pasoja të mëdha për shkallët e zhvillimit dhe një furnizim të qëndrueshëm të lëndëve të para me 
të njëjtën ritëm si rritja e tërë botës. Prandaj, idetë e reja inovative do të testohen gjithashtu për 
eksplorimin e fushës së gjelbër në Kosovë për të rritur mundësinë e gjetjes së depozitave të reja 
kryesore me rëndësi në BE. 

Projekti ka filluar zyrtarisht më 1 dhjetor 2017 dhe ka një kohëzgjatje të planifikuar prej 36 muajsh. 
Projektit i është ndarë një buxhet prej mbi 5.2 milion € në bazë të marrëveshjes së grantit Nr. 775.971. 
Më shumë informacione rreth projektit mund të gjenden në www.smartexploration.eu, kanalin 
YouTube dhe LinkedIn. 

Ne i ftojmë vizitorët e mundshëm, publik dhe nga media të na kontaktojnë përpara vizitës së tyre, në 
mënyrë që t'ju ofrojmë sa më mirë informacione dhe udhëzime të mundshme. 

 

 


