
 

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 
 

 

Decentralizimi dhe Zhvillimi Rajonal 
 

Qëllimi i projektit 
Qëllimi kryesor i projektit është të ndihmojë 

Qeverinë Shqiptare të përmirësojë cilësinë e 

ofrimit të shërbimeve për qytetarët duke 

mbështetur organet e qeverisë vendore për t’i 

ofruar qytetarëve shërbime me cilësi më të lartë 

dhe kosto sa më të ulët dhe nga ana tjetër rritjen 

e delegimit të kompetencave në Qarqe nga ato 

bashki e komuna pa kapacitete të mjaftueshme si 

të burimeve njerëzore ashtu dhe të burimeve 

financiare. 

 

Konsolidimi i vizionit të qeverisë Shqiptare për 

Qarqet apo Rajonet si një nivel i dytë i qeverisjes 

ndër të tjera synohet të arrihet nëpërmjet: 

 Forcimit të demokracisë lokale 

 Ofrimit të shërbimeve cilësore më pranë 

qytetarëve 

 Përdorimit me më efikasitet të fondeve të 

qeverisë qendrore 

 

Rekomandimet kryesore të projektit  
 Procesi i reformave administrative për 

rajonet të jetë i natyrshëm dhe i thjeshtë.  
  Institucionet rajonale aktuale që paraqiten 

relativisht të konsoliduara të vlerësohen dhe 
t’u krijohet hapësira e nevojshme për 
reformim. 

 Shërbimet e ofruara nga ato duhet si rregull 
t’u afrohen qytetarëve. 

 Institucionet rajonale të reformuara të 
përfaqësojnë sa më mirë komunitetin në 
projekte cilësore të bashkëpunimit, etj. 
 

 

 
Roli i Qarkut është vleresuar si shumë i 
rëndësishëm në këtë projekt. Analiza të detajuara 
treguan se në shumë fusha kompetencat e tij si 
institucion, në mënyrë që të ushtrohen me 
eficencë, kërkojnë bashkëpunimin normal të sa 
më shumë njësive të qeverisjes vendore të nivelit 
të parë. Këto çështje janë artikuluar gjithashtu 
edhe nga drejtuesit e bashkive, komunave dhe 
qarqeve të ndryshme në takimet rajonale të 
organizuara në qarqet e Pogradecit, Sarandës, 
Beratit, Shkodrës dhe Tiranës, ku ishin prezentë 
përfaqësues nga të gjitha qarqet, bashkitë dhe 
komunat e vendit. Disa konferenca dhe seminare 
u organizuan në bashkëpunim me Ministrinë e 
Brendëshme në kuadrin e implementimit të fazës 
së dytë të projektit DZHR. 
 

Rekomandimet Përfundimtare 
 Përpunimin e politikave të zhvillimit 

bujqësor në nivel rajonal. 

 Percaktimin e prioriteteve në varësi të 

specifikave të cdo rajoni dhe perqëndrimi i 

alokimit të fondeve si nga buxheti i qeverisë 

qendrore ashtu dhe ai i qeverisë vendore në 

drejtimet e prioritizuar. 

 Monitorimi i procesit të realizimit të 
strategjive rajonale, analizimi i progresit 
dhe identifikimi i vështirësive dhe 

përmirësimi apo rishikimi i 
strategjive rajonale.  
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