
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 
 

 

Projekti për Sistemin e Integruar të Monitorimit dhe Vlerësimit të  

PZHBN 

 

Konteksti i projektit 
Projekti për Zhvillimin e Burimeve Natyrore 
mbështetur nga Qeveria Shqiptare dhe 
financuar nga Banka Botërore, GEF dhe 
SIDA, ka për qëllim të zhvillojë menaxhimin 
e burimeve natyrore të bazuar në komunitet 
në rreth 218 komuna në tokat e larta dhe 
malore të ekspozuara ndaj erozionit, që do 
çojë në rritjen e prodhimtarisë dhe të 
ardhurave nga menaxhimi i qëndrueshëm i 
burimeve, uljen e degradimit të tokës, 
përmirësimin e menaxhimit të ujit, 
mbrojtjen e biodiversitetit, dhe fuqizimin e 
menaxhimit të këtyre burimeve nga sektori 
publik. Projekti përbëhet nga disa 
komponentë kryesorë dhe objektiva e 
tregues të përcaktuar, të cilat do të 
realizohen në vite përpos burimeve dhe 
aktiviteteve të programuara. 
 

Qëllimi i Projektit: 
Projekti ka për qëllim të zhvillojë 

menaxhimin e burimeve natyrore të bazuar 

në komunitet në rreth 218 komuna në tokat 

e larta dhe malore të ekspozuara ndaj 

erozionit, që do çojë në rritjen e 

prodhimtarisë dhe të ardhurave nga 

menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve, uljen 

e degradimit të tokës, përmirësimin e 

menaxhimit të ujit, mbrojtjen e 

biodiversitetit, dhe fuqizimin e menaxhimit 

të këtyre burimeve nga sektori publik. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti përbëhet nga tre 

komponentë kryesorë: 
 Komponenti A - Menaxhimi dhe 

qeverisja e përmirësuar e pyjeve dhe e 

kullotave; 

 Komponenti B - Menaxhimi dhe 

Qeverisja e Përmirësuar e Pellgjeve 

Ujëmbledhëse; 

 Komponenti C - Aktivitete për krijijimin 

e një sistemi funksional për monitorimin 

dhe vlerësimin e sasisë, cilësisë dhe 

qëndrueshmërisë së arritjeve të 

projektit. 

 

Objektiva 
1. Të krijojë ose vazhdojë menaxhimin e 

bazuar në komunitet të burimeve 

natyrore në rreth 218 komuna në tokat 

e larta dhe malore të ekspozuara ndaj 

erozionit. 

2. Rritjen e produktivitetit nëpërmjet 

menaxhimit të qëndrueshëm të 

burimeve. 

3. Rritjen e të ardhurave nëpërmjet 

menaxhimit të qëndrueshëm të 

burimeve. 

4. Reduktimin e degradimit të tokës. 

5. Përmirësimin e menaxhimit të 

ujit. 

6. Mbrojtjen e biodiversitetit. 

7. Fuqizimin e menaxhimit të 

burimeve nga sektori publik. 

8. Menaxhimin e qëndrueshëm të 

pyjeve, kullotave dhe burimeve të 

tjera natyrore. 

9. Koordinimin dhe menaxhimin 

efektiv dhe efiçient të projektit. 

 

 

 

 

PARTNERET: 

 Banka Botërore 
 GEF  
 SIDA 

 

KOHËZGJATIA: 

2008 - 2009 
 

PËRFITUESIT: 

 218 Komuna 

 

KONTAKT: 

Zana Vokopola 
Drejtore Ekzekutive 
 
Instituti I Kërkimeve Urbane 
 
Rr. Asim Vokshi, Nd.14 
Hyrja 11, Ap. 56 
Tiranë 
Tel: +355 4 2256840 
E-mail: uri@uri.org.al 
Web: www.uri.org.al
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