
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  
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         Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

 

Projekti për Rritjen e Besueshmërisë së Kredidhënies (PRBK) 

 

Konteksti i projektit 
BERZH ka nisur Projektin për Rritjen e 
Besueshmërisë së Kredidhënies (PRBK) për 
Bashkinë e Tiranës për të ofruar asistencë teknike 
në fushën e menaxhimit financiar. Projekti synon 
nxjerrjen e një teprice të mjaftueshme 
buxhetore, sigurimin e parave të mjaftueshme 
për të realizuar shlyerjen e borxheve dhe 
shërbimin e huasë (duke përfshirë interesin) dhe 
stabilizimin e ruajtjen e kësaj situate për 
periudhën e ripagimit të huasë. Projekti për 
Rritjen e Besueshmërisë së Kredidhënies për 
Bashkinë e Tiranës është në linjë me kuadrin e 
Qeverisë së Republikës së Shqipërisë për 
decentralizimin fiskal dhe konsiderohet nga 
Bashkia e Tiranës jo vetëm si një projekt për 
asistencë teknike në funksion të huamarrjes, por, 
edhe si një projekt i forcimit të kapacitetit të 
menaxhimit financiar të Bashkisë së Tiranës 
përpara hyrjes në tregjet e brendshme dhe të 
jashtme financiare. 
 

Objektitvi i projektit 
Objektivi i Projektit për Rritjen e Besueshmërisë 
së Kredidhënies për Bashkinë e Tiranës është 
nxjerrja e një teprice të mjaftueshme buxhetore, 
sigurimi i parave të mjaftueshme për të realizuar 
shlyerjen e borxheve dhe shërbimin e huasë 
(duke përfshirë interesin) dhe stabilizimi e ruajtja 
e kësaj situate për periudhën e ripagimit të huasë. 
Metoda për arritjen e qëllimit presupozon që 
forcimi i besueshmërisë për kredidhënie do të 
arrihet nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit 
financiar pas vënies në përdorim të praktikave më 
të mira ndërkombëtare të menaxhimit financiar 
bashkiak. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetet kryesore 

1. Trajnime dhe ngritje kapacitetesh te stafit te 
bashkise per vleresimin e situates financiare 
dhe parashikimin afatgjate e të 
ardhurave/shpenzimeve.  

2. Vleresimin e kapacitetit fiskal të bashkisë 
Tiranë për marrjen e huasë.  

3. Projektimin e automatizuar të vleresimeve 
financiare. 

 

Përfitime 
Projekti për Rritjen e Besueshmërisë së 
Kredidhënies për Bashkinë e Tiranës 
konsiderohet nga kjo e fundit jo vetëm si një 
projekt për asistencë teknike në funksion të 
huamarrjes, por, edhe si një projekt i forcimit të 
kapacitetit të menaxhimit financiar të Bashkisë 
së Tiranës përpara hyrjes në tregjet e 

brendshme dhe të jashtme financiare. 
Instrumenti i ri i financimit të investimeve 
kapitale me anë të përdorimit të huave 
do të bëjë të mundur që bashkia të 
shpejtojë investimet në infrastrukturë 
dhe zhvillim. Kjo do të rezultojë në një 
rritje domethënëse të cilësisë së 
shërbimit infrastrukturor duke sjellë, në 
këtë mënyrë, përmirësimin e 
standardeve të jetesës së qytetarëve. 
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