
 

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 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 MBI PROJEKTET 

Instituti i Kërkimeve Urbane 

 

Promovimi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të Tokës (MQT) në Shqipëri nëpërmjet Rikuperimit të 
Integruar të Ekosistemeve 
 

Konteksti  
Degradimi i tokës është një çështje me mjaft rëndësi 
në lidhje me mirëqenien socio-ekonomike dhe 
ndikimin në mjedis në Shqipëri. 

Ky projekt është hartuar për të mbështetur 
adaptimin e gjerë të aktiviteteve për Menaxhimin e 
Qëndrueshëm të Tokës (MQT) në vend, duke 
mbështetur planifikimin e integruar të menaxhimit të 
peizazhit që balancon nevojat e zhvillimit dhe 
shërbimet mjedisore. Projekti do të trajtojë 
elementët kryesorë të degradimit të tokës në 
Shqipëri, në përputhje me objektivat e Programit 
Kombëtar të Veprimit të UNCCD (PKV), me fokus 
trajtimin e shpyllëzimit, menaxhimit të 
papërshtatshëm të tokës dhe menaxhimit të 
papërshtatshëm të kulturave bujqësore. 

Objektivat e projektit 

Objektivat kryesorë të këtij projekti lidhen me:  

i) rishikimin e kuadrit ekzistues ligjor dhe 
institucional mbi menaxhimin e tokës dhe rritjen 
e kapaciteteve në këtë drejtim; 

ii) rritjen e ndërgjegjësimit mbi çështje të 
menaxhimit të tokës; 

iii) ngritjen e kapaciteteve institucionale në nivel 
qendror dhe vendor. 

Rezultatet e Projektit 

 Vlerësimi i legjislacionit mbi menaxhimin e tokës, 
duke përfshirë vlerësimin e hapësirave ligjore 
kundrejt legjislacionit të BE-së, integrimi i 
rekomandimeve në ligjin e ri të menaxhimit të 
tokës; 

 Zhvillimi i 3 seminareve me aktorët kryesorë të 
interesit për të diskutuar bazën ligjore; 4 takime 
tre-mujore Ndër-Ministrore; 10 takime me 
komunitetin për të siguruar ndërveprimin  

ndërmjet anëtarëve të Komitetit dhe 
komunitetit vendor; raportime të takimeve 
dhe arritjeve, duke integruar rekomandimet e 
propozuara; 

 Zhvillimi i mekanizmave të ndryshëm për 
mbledhjen dhe shpërndarjen e informacionit 
ndërmjet anëtarëve të Komitetit si dhe 
institucioneve relevante në nivel qendror dhe 
vendor; 

 Raportim i Vlerësimit të Nevojave për Trajnim 
(pyetësor, intervista dhe gjetje nga diskutime 
në tryeza të rrumbullakëta); 

 Raport vlerësimi me gjetje nga Strategjia e 
Decentralizimit për Reformën territoriale, 
duke detajuar delegimin e përgjegjësive në 
lidhje me funksionin e menaxhimit të tokave;  

 Përgatitja e materialeve të trajnimit për 
planifikimin e MQT dhe zhvillimi i trajnimeve; 

 Raport mbi Mekanizmat Ekonomik për 
stimulimin e investimeve në rritjen e prodhimit 
të tokave; 

 Përgatitja e një Strategjie Komunikimi; 
dizenjimi i një fushate për ndërgjegjësimin 
publik; 

 Përgatitja dhe transmetimi i një spoti televiziv 
kombëtar; fushatë ndërgjegjësimi “Dita 
Botërore e Dheut” si dhe “Dita Botërore e 

Pyjeve” 

 Themelimi i një platforme komunikimi 
vendore. 
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 Global Environment Facility 
(GEF)  

 

PËRFITUES:  

 Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit 

 Bashkia Kolonjë 

 Instituti i Kërkimeve Urbane  

 

KOHËZGJATJA:  

01/10/2018 - 30/04/2019 
  

KONTAKT: 

Zana Vokopola 

Drejtor Ekzekutiv 

Instituti i Kërkimeve Urbane  

Rr. Asim Vokshi, Nd.14 

Hyrja 11, Ap. 56 

Tiranë  

Tel: +355 4 2256840 

E-mail: uri@uri.org.al 

web: www.uri.org.al

 
                                                                                                                                                                                      

                          


