P FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET

Instituti i Kërkimeve Urbane

Programi i Zonës Funksionale Malësi e Madhe
Hartimi i një koncepti zhvillimi strategjik të zonës funksionale Malësi e Madhe dhe përgatitja e një
buxheti vendor afatmesëm.
Konteksti i PZF:
Në korrik të vitit 2014 Qeveria e
Shqipërisë prezantoi projektligjin për
një reformë të re administrative dhe
territoriale.
Projektligji parashtron një ndarje të re
administrative dhe territoriale të
vendit duke përdorur konceptin e
funksionalitetit të zonave të vendit
lidhur me veprimtarinë shoqërore,
ekonomike të qytetarëve
dhe
ndërveprimet e tyre me institucionet.
Sipas kësaj qasjeje, vendi ndahet në
zona funksionale, të cilat do të jenë
njësitë e ardhshme të qeverisjes
vendore.
DLDP dhe donatorët mbështetës të saj
kanë ngritur Programin e Zonave
Funksionale në përgjigje të reformës
së re administrative dhe territoriale,
për disa zona funksionale të vendit.
IKU ka marrë përsipër zbatimin e PZF
për zonën funksionale Malësi e
Madhe.

Ky dokument do të jetë i vlefshëm për
qeverinë e ardhshme vendore dhe në
shërbim të përmirësimit të standardit të
jetës së banorëve.

FAKTET KRYESORE
PARTNERË
 Swiss Intercooperation
 Programi për Decentralizim
dhe Zhvillim Vendor DLDP
KOHËZGJATJA
Tetor 2014 - Prill 2015
BASHKËPUNËTORË

Objektivi i PZF Malësi e Madhe:

Hartimi i një koncepti strategjik
të zhvillimit që pasqyron të njësuara
nevojat, prioritetet dhe avantazhet
krahasuese të secilës prej njësive
vendore.

Hartimi i një buxheti vendor
afatmesëm me bazë performancën, në
mbështetje të programeve të zhvillimit
që do të derivohen nga koncepti i
zhvillimit strategjik.

Motivi i PZF Malësi e Madhe:

Qëllimi i PZF Malësi e Madhe:

Tërësia e avantazheve konkurruese
dhe sinergjia, kohezioni e ekonomitë e
shkallës
në
njësitë
vendore
funksionale janë faktorë kyç për
zhvillimin ekonomik e shoqëror të saj.

Qëllimi i PZF është të ndihmojë
administratën e tanishme të njësive
vendore që përfshihen nën zonën
funksionale Malësi e Madhe, të
hartojë një koncept zhvillimi strategjik
të përbashkët të të gjithë zonës.














Bashkia Koplik
Komuna Qendër MM
Komuna Gruemirë
Komuna Shkrel
Komuna Kelmend
Komuna Kastrat
Drejtoria e Bujqësisë Rrethi
MM
Ujësjellës Shkodër Fshat
Qarku Shkodër
OJQ me veprimtari në
zonë
Biznese me veprimtari në
zonë

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: zvokopola@uri.org.al
Web: www.uri.org.al

Rreth IKU
Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të r ealizuara në të gjithë
Shqipërinë. Puna jonë ynë kryesore përqendrohet në zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedi sit, 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.
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