
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 
 

 

           Vlerësimi i Tregjeve dhe Granteve për Fermerët 
 

Konteksti i projektit 
 Vleresimi i ndermarre nga IKU mbuloi 
komponentin e tregjeve dhe granteve për 
fermerët. Komponenti i granteve nëpërmjet 
konkurencës synon: rritjen e mundësive të 
fermerëve të vegjël për përdorimin e 
teknologjive të reja, diversifikimin e 
prodhimit, përpunimin e marketingun e këtij 
të fundit mbi baza kooperuese nëpërmjet:  
(i) lehtesimit të transferimit të teknologjisë 
së përparuar tek fermerët/prodhuesit në 
komunitete rurale;  
(ii) rritjes së kapaciteteve të ofruesve të 
shërbimit në zonat rurale për të mbështetur 
fermerët/prodhuesit dhe sipermarres të 
tjerë;  
(iii) ndihmës së shoqatave dhe grupeve të 
tjera komunitare për të patur avantazh në 
mundësitë ekonomike;  
(iv) ndihmës për Ministrinë e Bujqësisë dhe 
Ushqimit për të krijuar më tepër lidhje 
publik-privat për pasurimin e fermerëve dhe 

agrobiznesit. 

 

Qëllimi i projektit 
Qëllimi i projektit ishte vlerësimi i impaktit 
ekonomik dhe social të implementimit të 
projekteve për përdorimin dhe 
shpërndarjen e teknologjive të reja në 
fushën e bujqësise dhe blegtorisë për 
qëllime përpunimi apo marketingu 

 
Fazat e projektit 
1. Faza përgatitore  
 Grumbullimin e të dhënave dhe 

konsultime me sekretariatin dhe stafin e 
Programit të Granteve nëpërmjet 
konkurencës; 

 Përzgjedhja e 20 granteve me projekte 
të përfunduara (nga raundi I, II, III);  

  Përgatitja e pyetësorëve për 
intervistimin e përfituesve kryesorë dhe 
atyre indirekt të projekteve të 
grantuara, me ndihmën e stafit të 
Njësise Monitorit të Projektit të 
Shërbimeve Bujqesore;  

 Seminar i përgatitur nga Grupi i punës i 
IKU-it dhe nënkontraktoreve lokale që 
do të ndihmonin në procesin e 
grumbullimit të të dhënave dhe 
intervistave për projektet e 
përzgjedhura.  

  

2. Puna në terren  
 Intervistimi i aplikanteve kryesorë, 

fitues të granteve;  
  Intervistimi i ofruesve të shërbimeve 

respektiv për çdo projekt fitues;  

i. Sigurimi i një informacioni prej tyre mbi ata 
që kanë marrë pjesë në seminare; 

 ii. Sigurimi i një informacioni mbi ata që 
kanë përdorur të njëjten teknologji 
(emulators); 

 iii. Sigurimi i një informacioni mbi ata që 
kanë përfituar nga shërbimet/ nëse ka.  

 Intervistimi i tre grupeve të përmendur 
më siper, respektivisht 3-4 për grupin e 
pjesëmarrësve në seminare/ 3-4 për 

emulators dhe po kaq për 
përfituesit indirekt nga shërbimet 
e ofruara nga aplikanti kryesor;  

  Organizimi i të dhënave dhe 
hedhja e tyre  

  Hedhja e të dhënave në 
programin GIS mbi shpërndarjen e 
teknologjisë dhe prezantimi grafik 
i kësaj shpërndarjeje;  

 Përgatitja e raportit final  

 

Kopje të raportit final ndodhen 

në zyrën e IKU-it 

 

 

 

PARTNERET: 

 Banka Botërore/Ministria 
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