
Rreth IKU 

 Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të realizuara në të gjithë Shqipërinë. 
Puna jonë ynë kryesore përqendrohet në zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit, decentralizimin dhe shërbimet publike. Ne 
kryejmë  studime,  lobojmë qeverinë, trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim aksesin e publikut në informacion, dhe  lidhim partnerët në punën për zhvillim.. 
IKU ka punuar me donatorë si USAID, Bashkëpunimi Zviceran, Ambasada Holandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Shoqëri të Hapur / Fondacioni Soros, etj. 

 

FAKTET KRYESORE 

                         FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

         Instituti i Kërkimeve Urbane  
 

Vendosja e një sistemi Monitorim-Vlerësimit për Projektin e 

Burimeve Ujore dhe Vaditjes  

  Konteksti i projektit 

Qeveria Shqiptare ka marrë financime në formën 
e huasë nga Banka Ndërkombëtare për Ndërtim 
dhe Zhvillim (IBRD) për të zbatuar projektin për 
Burime Ujore dhe Vaditje. Ministria e Bujqësisë, 
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave 
(MBZHRAU) është përgjegjëse për menaxhimin e 
aktiviteteve të projektit. 

Objektivat specifike 
1. Hartimi i një sistemi rutinë dhe 

operacional M&E për projektin, që ka 
brenda elemente të pjesëmarrjes të 
palëve të interesuara;  

2. Të ndihmojë në ngritjen e treguesve 
paraprake bazë dhe objektivat vjetore 
gjatë jetës së projektit;  

3. Të ndërtoj një bazë të dhënash on-line 
me protokolle input/ të detajuara dhe 
të instaloj software-t dhe hardware-t e 
nevojshëm;  

4. Të trajnoj stafin të në nivel qendror, 
rajonal dhe lokal për përdorimin dhe 
mirëmbajtjen e sistemit M&E.  

Komponentet e Projekti  
 Komponenti 1: Digat dhe Sistemet e 

Rehabilitimit të Vaditjes dhe Kullimit 
(V&K)  

 Komponenti 2: Mbështetja 
Institucionale për Vaditje dhe Kullim  

 Komponenti 3: Mbështetje 
Institucionale për Menaxhimin e 
Integruar të Burimeve Ujore  

 Komponenti 4: Mbështetja për Zbatim  

Qëllimi  
Qëllimi i kësaj konsulence është të 
zhvillojë një sistem Monitorimi dhe 
Vlerësimi (M&E) dhe që do të ndihmojë 
të vlerësojë nëse Projekti po arrin 
objektivat e tij të synuara, është 
zbatuar në mënyrë efikase dhe nëse 

është duke arritur target-grupet e 
synuara. 
 

 Objektivat dhe Rezultatet e M&E  
1. Ndihma në ngritjen e treguesve 

paraprakë dhe objektivat vjetore 
gjatë jetës së projektit.  

2. Ndërtimi i një bazë të dhënash on-
line me protokolle input/output të 
detajuara dhe instalimi i software-it 
dhe hardware-it të nevojshëm.  

3. Trajnimi i stafit në nivel qendror, 
rajonal dhe lokal për përdorimin dhe 
mirëmbajtjen e M&E sistem.  

 

 Aktivitetet  
 Krijimi i pikave të referimit dhe 

Sistemit të Monitorimit dhe 
Vlerësimit;  

 Ndërtimi i një raporti fillestare që 
përshkruan pikat kyçe;  

 Ndërtimi i një raporti me pjesë 
përshkruese mbi funksionimin e 

komponentëve dhe nen 
komponentëve e sistemit M&E  

 Asistenca ndaj Ministrisë se 
Bujqësisë për ndërtimin e 
progres-raporteve gjashtëmujore 
të projektit.  
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