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Konteksti i projektit                                                             

Në procesin e saj të integrimit në KE, 

Shqipëria po përpiqet të kryej reforma 

efektive në përputhje me rekomandimet 

e Komunitetit Evropian. Në disa 

sektorë, duke përfshirë mjedisin, 

Shqipëria ka përparuar në drejtim të 

përputhjes së legjislacionit të saj me KE, 

duke përmirësuar aftësinë për të marrë 

përsipër detyrimet e anëtarësimit.  

Nga ana tjetër, kapaciteti i zbatimit dhe 

shtrëngimit të ligjit mbeten një sfidë e 

rëndësishme për vendin. Veçanërisht, 

sektori i menaxhimit të mbetjeve ka një 

përparim të ngadaltë, ndërsa 

komponentë qendrorë të sistemit të 

menaxhimit të mbetjeve kanë nevojë për 

zhvillim.  

Qëllimi dhe objektivi i projektit  

Qëllimi i projektit është mbështetja e 

zhvillimit të qëndrueshëm të vendit 

nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit të 

mjedisit dhe ndryshimit të klimës, duke 

aftësuar institucionet qeveritare për të 

zhvilluar legjislacionin mbi mjedisin dhe 

ndryshimin e klimës në përputhje me 

standardet e KE, si dhe për zbatimin e 

shtrëngimin e tij.   

Objektivi i përgjithshëm i projektit është 

identifikimi i një sistemi të menaxhimit 

të integruar të mbetjeve në qarqet Kukës 

dhe Gjirokastër, i cili të jetë i arritshëm 

nga pikëpamja teknologjike, ekonomike 

dhe mjedisore.  

Përfituesit e projektit 

Përfituesit kryesore të projektit janë 

bashkitë e zonave të mbetjeve të 

përzgjedhura për zhvillimin e 

aktiviteteve të projektit, së bashku me 

banorët e këtyre bashkive.  

Aktivitetet 
 

Projekti përmban aktivitetet që vijojnë:  

 Analizë fillestare e sistemit të 

menaxhimit të integruar të mbetjeve të 

ngurta në zonat e përzgjedhura të 

mbetjeve: hartëzimi i gjendjes, mbledhja 

e të dhënave; 

 Zhvillimi i një plani të 

menaxhimit të integruar të mbetjeve të 

ngurta për zonat e përzgjedhura, sipas 

studimit përkatës të fizibilitetit; 

 Ngritja e kapaciteteve për grupet e 

interesit të sistemit të menaxhimit të 

integruar të mbetjeve të ngurta në vend;  

 Fillimi i zbatimit të planit të 

menaxhimit të integruar të mbetjeve të 

ngurta si dhe ndërgjegjësimi i publikut; 

mbështetje teknike për struktura 

kombëtare të koordinimit në sektor.   

Dimensioni mjedisor 

Të gjitha aktivitetet e projektit do t’i 

shërbejnë menaxhimit dhe mbrojtjes më 

efektive të mjedisit nëpërmjet: zhvillimit të 

kapaciteteve, shkëmbimit të njohurive, 

aktiviteteve për reduktimit e mbetjeve, 

qasjes ndaj vend depozitimeve të 

jashtëligjshme, mbrojtjes së tokës, 

ujërave nëntokësore dhe ajrit, si dhe 

ndërgjegjësimit të autoriteteve e 

banorëve. 
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