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Konteksti
Ky projekt është pjesë e Programit Ndërkufitar Shqipëri-Kosovë IPA II. Objektivi 
i përgjithshëm është mbrojtja e mjedisit dhe përmirësimi i biodiversitetit 
përgjatë pellgut të lumit Drin. Aksioni do të zbatohet në bashkitë Kukës, Has 
dhe Tropojë në Shqipëri dhe në bashkinë e Rahovecit në Kosovë. Burimet 
mjedisore dhe biodiversiteti i kësaj zone nuk kanë marrë mjaftueshëm 
vlerësim. Ky projekt do të analizojë situatën mjedisore të zonës dhe do të 
paraqesë masa nga praktikat më të mira ndërkombëtare për rritjen e burimeve 
mjedisore dhe biodiversitetit të zonës, nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm  
socio-ekonomik rajonal. Kapacitetet vendore në menaxhimin e basenit lumor 
dhe ruajtjen e biodiversiteti do të përmirësohen, dhe do të kryhen aktivitete 
ndërgjegjësuese për të inkurajuar ndryshimet e sjelljes dhe rritjen e 
përgjegjësisë ndaj biodiversitetit mes vendasve. Këto veprime të përbashkëta 
ndërmjet bashkive ndërkufitare për mbrojtjen dhe ruajtjen e shërbimeve të 
ekosistemit do të ndërlidhen me veprime të përbashkëta për zhvillimin 
socio-ekonomik, prandaj projekti do të ndihmojë edhe në nxitjen e 
bashkëpunimit ekonomik mes këtyre vendeve fqinje. 

Objektivat e Projektit
Objektivat specifikë të projektit janë:
i)   Të kontribuojë në mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës dhe të biodiversitetit 
     në basenin e lumit Drin nëpërmjet menaxhimit të integruar të basenit 
     ujëndarës;
ii)  Promovimi i përfitimeve mjedisore të basenit të lumit Drin për të siguruar 
     qëndrueshmërinë e përpjekjeve për mbrojtjen e biodiversitetit;
iii) Përmirësimi i cilësisë së ujit të basenit të lumit Drin nëpërmjet instalimit të 
     grackave të mbetjeve të ngurta në disa zona të identifikuara përgjatë 
     shtratit të lumit. 

Produktet
• Raport mbi statusin aktual të biodiversitetit të basenit të lumit Drin;
• Raport mbi ndikimin e aktiviteteve njerëzore në basenin e lumit Drin;
• Raporti i analizës së mangësive mbi kuadrin institucional dhe ligjor lidhur me 
  menaxhimin e integruar të baseneve lumore;
• Plan i integruar i menaxhimit të basenit ujëndarës, me një plan monitorimi 
  mjedisor, për të dyja anët e zonës së projektit;
• Instalimi i 4 grackave të mbetjeve të ngurta dhe kamerave GoPro për 
  monitorim, përgjatë pellgut të lumit Drin;
• Organizimi i një shkolle verore për studentët e shkencave mjedisore dhe 
  biologjisë për “Vlerat natyrore të basenit të lumit Drin”;
• Krijimi i një faqe interneti për aktivitetet e projektit dhe aktivitete të tjera 
  për biodiversitetin që lidhen me projektin.
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Që nga viti 1999, Instituti i Kërkimeve Urbane (URI) ka dhënë rezultate të mëdha për 

projektet e zhvillimit të realizuara në të gjithë Shqipërinë. Puna jonë fokusohet në 

zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit, 

decentralizimin dhe shërbimet publike. Ne kryejmë studime, lobojmë në qeveri, 

trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim qasjen e publikut në informacion dhe 

lidhim partnerët e zhvillimit. URI ka punuar me donatorë si USAID, Swiss Cooperation, 

Ambasada Hollandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Fondacioni Shoqëria e Hapur, etj.
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