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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. 

 Fletë informuese për projektin 
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Zhvillimi i Eko-turizmit në Rajonin e Lezhës (DETUREL) 
 

Konteksti  
Turizmi është një koncept I njohur për 

Qarkun e Lezhës, shpesh e bazuar tek 
atraksionet turistike, të vendosura në 
qytetin e Lezhës dhe kryesisht në zonën 
bregdetare. Përgjatë viteve njësia e Qarkut 
se bashku me njësitë e tjera të qeverisjes 
vendore kanë zhvilluar kapacitetet e tyre në 
përgjigje të rritjes së kërkesës së turizmit në 
rajon. Si destinacioni ri turistik është 
esenciale ndërtimi I konceptit mbi turizmin 
duke projektuar një pan veprimi sezonal, 
ekologjik dhe të qëndrueshëm për zhvillimin 
e turizmit dhe zbatimin e tij në bashkëpunim 
me komunitetin dhe institucionet vendore. 
Nëpërmjet ndërtimit të një fushe studimore 
mbi potenciale të zhvillimit të turizmit në 
Rubik, Rrëshen dhe Orosh, do të jetë e 
mundur të analizohet mbështetësi mbi 
akomodimin për turizmin në mënyrë që të 
ndërhyhet në infrastrukturën e shtëpive 
pritëse nëpërmjet një skeme granatesh për 
zhvillimin e lehtësirave pritëse, ashtu si dhe 
provueshmërinë e standardeve 
ndërkombëtare të shërbimeve të turizmit.  

Objektivat 
a. Ndërtimi i konceptit të turizmit, 

projektimi I një plani veprimi 
sezonal, zhvillimin ekologjik dhe 
turizmin e qëndrueshëm, dhe 
zbatimin e tij nëpërmjet 
bashkëpunimit të komunitetit dhe 
institucioneve vendore.   

b. Zhvillimi I standardeve të Shëndetit 
dhe Sigurisë për turizmin familjar 
(guesthouse), ashtu si dhe stacione 
ndërmjetësuese për turistët që 
vizitojnë zonën nëpërmjet duke 
përfshirë burimet vendore që 
sigurojnë një aktivitet 
gjithëpërfshirës dhe përfitues 
balance gjinore  

c. Përfshirja e zonave rurale të 

rajonit të Lezhës në ofertat 

turistike të tureve kombëtare 

dhe rajonale dhe marketimi I një 

destinacioni të ri turistik.  

Përgjegjësia e IKU: 

Roli I IKU-t konsiston në shpërndarjen e 
eksperiencës së fituar nëpërmjet një 
projektimi dhe zbatimi të turizmit të 
projekteve lidhur me turizmin NJQV, OJF, 
dhe ndërmarrjeve të mesme rreth 
Shqipërisë. IKU do të ndihmojë duke 
lehtësuar, zhvilluar, zbatuar dhe 
monitoruar të gjitha aktivitetet e 
detyruara të projektit. 

Aktivitetet Kryesore 
1. Tryeza të rrumbullakëta mes palëve të 
interesuara 

2. Zhvillimi I një produkti turistik dhe mbështetja 
për dakordësim 

3. Zhvillimi I skemave të granateve konkurruese 
për rikonstruktim të shtëpive të zgjedhura, 
hoteleve, kampingjeve për të ngritur shtëpi 
mikpritëse në një standard të pranuar për 
shëndetin dhe sigurinë për turistët. 

4. Trajnim dhe ngritje kapacitetesh në 
përmirësimin e shpërndarjes së shërbimeve dhe 
giudës. Trajnimi gjithashtu do të forcojë 
kapacitetin e personelit të qendrës Eko – Marubi 
në Rubik.  

5. Marketimi I produkteve turistike. Zhvillimi I 
këtyre aktiviteteve do të përkojë me 
bashkëpunimin e palëve të interesuara brënda 
dhe jashtë rajonit të Lezhës. 
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