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 PROJECT FACT SHEET 

        Urban Research Institute 

Anketimi i Përfituesve dhe vlerësimi i ndikimit të rezultateve të 
projektit 

Hartimi dhe Kryerja e një Anketimi Përfituesish 

 

Përmbajtja  

Projekti i Ruajtjes dhe Zhvillimit të Fshatrave 

Bregdetarë i financuar nga Banka Botërore, 

Qeveria e Shqipërisë dhe donatorë të tjerë 

është drejt përfundimit. MZHUT dhe Banka 

Botërore janë në procesin e vlerësimit të 

përmbushjes që rrjedhin nga zbatimi i 

PMIPZB. Një nga komponentët e vlerësimit 

të PMIPZB është Anketimi i Përfituesve për 

të gjitha aktivitetet e zbatuara nën secilën 

prej komponentëve të projektit, 7 

nënkomponentë të kryer nën PMIPZB që 

menaxhohen nga Njësia e Koordinimit të 

Projektit (NJKP). 
 

Qëllimi 
Projekti aktualisht konsiston në ndihmesën e 

Qeverinë së Shqipërisë në zhvillimin, 

turizmin e qëndrueshëm në Bregdetar Jugor 

të Shqipërisë përmes mbështetjes së 

investimeve në (i) infrastrukturën Publike 

për Mjedisin e Rrezikuar dhe Shërbimeve 

Bashkiake; (ii) Rehabilitimin dhe kontrollin e 

rreziqeve të ndotjes nga ish ndërrmarja 

kimike të Porto Romanos, dhe (ii) 

Përmirësime në Infrastrukturën e 

Komunitetit dhe Revitalizimin dhe Rritjen e 

Burimeve Arkitekturore dhe Kulturore. 

IKU është përgjegjës për: 

 Krijimin e një mjeti për të orientuar 
matjen e performancës të sistemit 
të monitorimit; 

 Ngritja e treguesve paraprake 

bazë dhe objektivat vjetore gjatë 

jetës së projektit; 

 Hartimi i një sistemi rutinë dhe 

operacional M & V për Projektin 

për të inkorporuar elemente të 

pjesëmarrjes së palëve të 

interesuara;  

 Ndërtimi i një bazë të dhënash on-line 
me hyrje /dalje  protokollare të detajuar 
të prodhimit dhe instalimi i software 
dhe hardware të nevojshme; 

 Trajnimi i stafit në nivel qendror, rajonal 
dhe lokal për përdorimin dhe 
mirëmbajtjen e sistemit M & V; 

 Hartimi dhe zbatimi i një anketimi sasior 
të strukturuar të 1000 familjeve në 
zonën e projektit për të gjeneruar të 
dhënat bazë mbi ndikimet ekonomike, 
mjedisore dhe sociale të projektit, të 
dhëna që shërbejnë si bazë për sistemin, 
në ndërtim e sipër M & V. 

 

Synohet Qëndrueshmëria 
Nëpërmjet punës së Konsulentëve (URI) 

anketimi do të lejojë që të: vërtetojë 

rezultatet; masë ndryshimet si rezultat i 

ndërhyrjeve të projektit dhe të vlerësojë 

ndikimin e marrë të investimeve të projektit 

nga perspektiva e përfituesve të projektit. 

URI gjithashtu do të sigurojë rekomandime 

për të përmirësuar hartimin dhe zbatimin e 

projekteve dhe programeve të tjera të 

ngjashme.  

                

 

 

 

FAKTET KRYESORE 
 

PARTNERËT: 

 Ministria e Zhvilimit Urban dhe 

Turizmit – Njësia e Koordinimit 

të projektit 
 

KOHËZGJATJA:  

Tetor 2014 - Mars 2015 
 

PËRFITUESIT: 

 Banorët Bashkia Sarandë 

 Banorët Bashkia Orikum 
 Banorët Bashkia Himare 
 Banorët Komuna Lukovë 
 Banorët Porto Romano 

 
REZULTATET E PRITSHME: 
 
 Rritja e politikave rregullatore dhe 

qeverisjes së zonës bregdetare, 

përdorimin e tokës dhe planifikimin 

rajonal, dhe kapacitetin institucional 

 Fillimi i investimeve komunale dhe 

bashkiake në bregdetin jugor për të 

përmirësuar kushtet mjedisore, rritur 

burimet kulturore dhe inkurajuar 

mbështetjen e komunitetit për 

menaxhimin e qëndrueshëm të zonës 

bregdetare; dhe 

 reduktimin e kontaminimit të tokës dhe 

ujërave nëntokësore në ish ndërrmarjen 

kimike në Porto Romano 

KONTAKT: 
Zana Vokopola 
Drejtor Ekzekutiv 
Urban Research Institute 
Tirana, Albania 

Tel: +355 4 225
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