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Konteksti 
Shqipëria ka bërë përparim të konsiderueshëm në agjendën e decentralizimit. 
Që nga 2014, Qeveria e Shqipërisë ka ndërmarrë reformën administrative dhe 
territoriale, e cila ka rezultuar në bashki më të mëdha. Kjo reformë, në 
përputhje me Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore, synonte arritjen e 
ekonomive të shkallës dhe efikasitetin e kostove të Njësive të Qeverisjes 
Vendore, me qëllim përfundimtar ofrimin e shërbimeve më të mira për 
qytetarët. 

Një hap i rëndësishëm ka qenë krijimi i Këshillit Konsultativ ndërmjet pushtetit 
qendror dhe vendor në 2017, i cili shërben si një platformë institucionale për 
dialogun ndërmjet pushtetit qendror dhe autoriteteve vendore dhe rajonale, 
duke i ofruar këtyre të fundit një forum advokimi. Siç thuhet në Raportin e 
Komisionit Evropian për 2020 për Shqipërinë, “edhe pse diskutimet politike 
dhe ligjore do të përfitonin nga një përfshirje më e hershme e nivelit vendor, 
njësitë e qeverisjes vendore dhe shoqatat e tyre rrallë arrijnë të paraqiten me 
pozicione të konsoliduara”. Ky projekt ndihmoi në rritjen e efikasitetit të 
Këshillit Konsultativ, duke rritur dhe forcuar rolin e bashkive në proceset 
vendimmarrëse.  

Objektivat e Projektit 
Objektivat specifikë të këtij projekti ishin: 
i)   Mbështetja e aktorëve të Këshillit Konsultativ për të rritur efikasitetin dhe 
      efektivitetin e Këshillit;
ii)   Rritja e kontributit të Këshillit Konsultativ në avancimin e agjendës së 
      decentralizimit në Shqipëri.

Produktet 
• Përmirësimi i organizimit dhe funksionimit të Këshillit Konsultativ;
• Forcimi i rolit të Bashkive në vendimmarrjen e procesuar për politikat dhe
   legjislacionin në lidhje me procesin e decentralizimit;
• Zhvillimi i kapaciteteve të Agjencisë për Mbështetjen e Pushtetit Vendor në  
  funksionimin, menaxhimin dhe komunikimin e Këshillit Konsultativ;
• Zhvillimi i kapaciteteve të Bashkive, shoqatave të Bashkive dhe qarqeve, 
  Agjencisë për Mbështetjen e Pushtetit Vendor, Ministrisë së Brendshme dhe 
  ministrive të linjës për kuadrin legjislativ dhe buxhetor vendor në përputhje 
  me standardet e BE-së.
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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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