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Manuali është përga�tur në kuadër të projek�t “KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes 
inves�meve inteligjente” i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar në Bashkinë Has dhe Komunën 
Klinë, bashki ndërkufitare midis Shqipërisë dhe Kosovës. Projek� ka për qëllim të kontribuojë në një rritje të 
qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke mundësuar kapërcimin e bashkive në ekonominë e gjelbër 
përmes poli�kave të integruara, inves�meve inteligjente publike dhe rritjes së kapaciteteve. Në mënyrë që të mirë 
përcaktohet procesi i zhvillimit të gjelbër është zhvilluar ky manuali që është produkt mbi trajnimin për rritjen e 
kapaciteteve zhvilluar në Bashkinë Has në dhjetor 2021 “Parimet e zhvillimit të gjelbër në rritjen e ekonomisë”. Manuali 
i drejtohet bashkive që synojnë të zhvillojnë ekonominë vendore duke u bazuar në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. 

Planifikimi i zhvillimit të gjelbër bazohet në ngjarje dhe fakte, të cilat janë drejtuar nga një administrate me 
detyra organiza�ve të mirë përcaktuara rezultatet e të cilave synojnë inves�m publik të gjelbër dhe rritjen e pëlqimit të 
publikut për teknologjitë dhe industritë e gjelbra.

Bazuar në të dhëna dhe studime të mëparshme është hartuar një plan me 18 hapa (shiko tabelën 1) i cili udhëzon si të 
përdoren mjetet përkatëse, modelet e administrimit dhe analizën që mund të bëhet nga bashkitë për har�min e 
strategjisë dhe planifikimit të gjelbër.

Rrethanat vendore dhe njohuritë e mëparshme do të përcaktojnë veprimet që duhet të ndërmarrë secila bashki, në 
këtë mënyrë hapat e këshilluara nuk janë të detyrueshme ose të pa shkëputura. Gjithsesi informacioni i shtjelluar në 
këto hapa duhet konsideruar. 

Tabela 1: Hapat gjatë planifikimit të një Zhvillimi të Gjelbër 

Për më tepër, në vazhdim të këtyre hapave udhëzues, do të jepen referenca për projekte me tema�kë Zhvillimin e 

Gjelbër nga vende në zhvillim. Gjatë vëzhgimit do të iden�fikohen shtatë principet e planifikimit të cilat janë shumë të 

rëndësishme gjatë zhvillimit të programit. 

Hapat udhëzues japin një mjet krahasimi i cili mund të përdoret në të ardhmen nga bashkitë e tjera në vend gjatë 

zba�mit të projekteve me temë zhvillimin e gjelbër. Ato shërbejnë gjithashtu si referencë për palët e tjera pjesëmarrëse 

në projekt. 

Diagnoza 
Krijimi i programit 

Vlerësimi 
Analizimi dhe iden�fikimi i 
ndërhyrjeve të nevojshme 

Planifikimi i Veprimeve 
Projekti, poli�kat dhe 

planifikimi ins�tucional) 

Zba�mi 
Zba�mi i poli�kave të 

programit 

Hapi 1.1: Analizimi i 
situatës. 

Hapi 1.2: Iden�fikimi i 
palëve të interesit dhe 
përcak�mi i poli�kave. 

Hapi 1.3: Vlerësimi i 
mundësive për një Zhvillim 
të Gjelbër. 

Hapi 1.4: Krijimi dhe 
planifikimi i programit 

Hapi 2.1: Kontribu� i Palëve. 

Hapi 2.2: Mbledhja dhe 
Analizimi i të dhënave. 

Hapi 2.3: Përcak�mi i 
ndërhyrjeve që japin efekt. 

Hapi 2.4: Analiza e 
mënyrave të aplikimit të 
inves�meve për një Zhvillim 
të gjelbër. 

Hapi 2.5: Vendosja e 
prioriteteve të ndërhyrjes 
sipas kostove dhe 
efek�vitetit. 

Hapi 3.1: Delegimi i 
përgjegjësisë dhe miratimi. 

Hapi 3.2: Zhvillimi i 
mekanizmave financiarë 
dhe/ose i buxheteve. 

Hapi 3.3: Përcak�mi i 
veprimeve që duhet të 
ndërmerren. 

Hapi 3.4: Vendosja e 
synimeve sipas një kornize 
të paracaktuar. 

Hapi 3.5: Miratimi poli�k 
dhe financiar. 

Hapi 4.1: Krijimi i njësive 
specifike të qeverisjes. 

Hapi 4.2: Mbështetje Për 
forcimit e kapaciteteve dhe 
këshillim. 

Hapi 4.3: Monitorim dhe 
Rapor�m. 

Hapi 4.4: Vlerësimi dhe 
mësimet e marra nga 
projek� 

Të Përgjithshme 
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Planifikimi i zhvillimit të gjelbër, sikurse ilustrohet ne mënyrë grafike dhe ne figurën 1, përfshin jo vetëm modelimin 
mjedisor, i cili më së shum� përqëndrohet në planifikimin e përdorimit të tokës, vlerësimit të ekosistemeve, analiza e 
ciklit të jetës dhe ndikimi i ndryshimeve klima�ke, por gjithashtu në planifikimin socio -ekonomik për një periudhë 
afatgjatë. Kjo mënyrë planifikimi i ndihmon organet e qeverisjes vendore, që të koordinojnë në ndërhyrjet strategjike 
mjedisore, sociale dhe ekonomike. E kundërta e kësaj mënyre do të ishte strategjia “laissez-faire” pasojat e veprimeve të 
së cilës1  nuk konsiderojnë hapjen e mundësive/horizonteve të reja të prodhimit. Planifikimi i zhvillimit të gjelbër bazohet 
në ngjarje dhe fakte, të cilat janë drejtuar nga një administratë me detyra organiza�ve të mirë përcaktuara, rezultatet e të 
cilave synojnë inves�m publik të gjelbër dhe rritjen e pëlqimit të publikut për teknologjitë dhe industritë e gjelbra.

Duke pasur këtë qellim në mendje, roli OJF/Eksper�t të Jashtëm si një palë e tretë e pavarur dhe bazuar në eksper�zën 
teknike, është që të mbështesë qeverisjen vendore në planifikimin dhe zba�min e projekteve të gjelbra. Mbështetja do të 
bëhet duke u zhvendosur nga koncep� i thjeshtë i mbrojtjes së mjedisit, drejt një zhvillimi ekonomik të qëndrueshëm 
duke përfshirë të gjitha palët e interesit dhe biznesin privat. Nëpërmjet kë�j modeli do të tregohet gjithashtu sesi 
planifikimi i zhvillimit të gjelbër zvogëlon rrezikun dhe krijon përfi�me ekonomike, mjedisore dhe shoqërore nëpërmjet 
ndër�mit të skenarëve për të cilat nevojitet kohë, koordinim, njohuri teknikë dhe planifikim i kujdesshëm. Udhëzuesi i 
planifikimit do të ndërtohet duke marrë në konsideratë shembuj nga vende të tjera në mënyrë qe të vijojë me një proces 
të zbatueshëm në bashki apo komuna me sipas rrethanave. Udhëzuesi ka si qëllim: 

� Të shërbejë si një burim i projekteve të ardhshme, për të kuptuar dhe përdorur eksperiencat në 
planifikimin e projekteve të zhvillimit të gjelbër. 

� Të përcaktojë në mënyrë empirike se si një program të zhvillohet nga faza e vlerësimit dhe zhvillimit 
të strategjisë në fazën e op�mizmit dhe zba�mit. 

� Të iden�fikojë nëse procesi duhet të ketë pika të veçanta që duhen konsideruar gjatë zba�mit sipas 
rrethanave përkatëse në bashki apo komuna të ndryshme. 

� Të iden�fikoje burimet për t’u konsideruar në analizë si dhe metodologjinë e duhur për një planifikim 
të rritjes së gjelbër. 

1 A. Myrick Freeman III, Joseph A. Herriges, and Catherine L. Kling, The Measurement of Environmental and Resource Values( Oxon: RFF Press, 2014) 

Figura 1: Procesi i Planifikimit 

Udhëzime, Mjedisi Rrethues dhe Metodologjia 
Këto hapa udhëzuese, kanë si qëllim të ndihmoj në zhvillimin e programeve të reja dhe krijimin e një udhëzuesi për 
planifikimin e rritjes së gjelbër, bazuar në mësimet e nxjerra nga projek� në Bashkinë Has dhe në vende të tjera në 
zhvillim.

 Ky manual ka si qëllim standardizimin e planifikimit dhe zba�mit të programimit për zhvillim të gjelbër në mënyrë që të 
gjitha bashkitë apo komunat të përfitojnë prej �j pavarësisht kapaciteteve apo diferencave përkatëse.  

Objektivat dhe Arsyetim i
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Ky udhëzues jep një pasqyrë të hapave që duhet të ndjekë një planifikues i zhvillimit të gjelbër kur përpiqet të 
propozoje një projekt, që nga koncep�mi e deri në zba�m. Planifikuesit, nëpërmjet kë�j udhëzuesi, mund të ndihmojnë 
që në të ardhmen burimet dhe referencat e duhura të përdoren për të përcaktuar një strukturë me të mirë 
operacionale: në analizimin e situatës në mënyrë më të plotë, në koordinimin e palëve të interesit, në ngritjen e 
sistemeve të menaxhimit të projekteve dhe në vlerësimin e përparimit të projek�t. Këto 18 hapa mund të merren sipas 
renditjes si më sipër ose sipas një renditje të re, mund të ndodhin njëkohësisht ose mund edhe të anashkalohen nëse 
ekzistojnë poli�ka të mira që më parë. Për tu theksuar mbetet fak� se ky udhëzues, nuk duhet të jetë i detyrueshëm 
dhe nuk duhet të diktojnë planifikimin e zhvillimit të gjelbër, por duhet të konsiderohet si një grumbull mundësish për 
tu konsideruar gjatë planifikimit. 

Prezantim i zhvillimit të gjelbër dhe planifikimit për zhvillim të gjelbër

Zhvillimi i gjelbër është një model që ka si qëllim mbështetjen e rritjes ekonomike duke konsideruar qëndrueshmërinë 
mjedisore dhe klima�ke, uljen e nivelit të varfërisë dhe përfshirjen në shoqëri të shtresave të pambrojtura. Modeli 
nxjerr në pah shkaqet themeltare të sfidave socio-ekonomike dhe atyre mjedisore dhe gjithashtu krijon kanalet e 
nevojshme për të bërë rishpërndarjen e burimeve, nevojave bazike dhe energjisë për shtresat në nevojë. Ai ul riskun që 
shkaktohet për shkak të degjenerimit të burimeve natyrore dhe kërcënimin e ndryshimeve globale, gjithashtu krijon 
mundësi novatore përreth teknologjive dhe industrive të gjelbra.

Zhvillimi i gjelbër mund të çojë në përmirësim të jetesës duke s�muluar dhe duke i dhënë pjesërisht zgjidhje njërës prej 
çështjeve me sfiduese të kohëve moderne ‘uljes së varfërisë dhe qëndrueshmërisë mjedisore’. Grupimet me gjendje 
ekonomike jo të mirë mund të përmirësojnë gjendjen e tyre duke shfrytëzuar dhe përmirësuar kapitalin e natyror. Në të 
njëjtën kohë, këto grupime mund të mbështeten në faktorë të jashtëm të cilët në mënyrë natyrale përmirësojnë 
gjendjen e klimës.

Planifikimi për një zhvillim t ë gjelbër, nënkupton një proces që: (1) parashikon skenarë të mundshëm klima�kë dhe 
sfidash të tjera zhvillimore; (2) iden�fikon rrugën më të pëlqyer nga shumica e palëve të interesit; (3) rrit konsensusin 
rreth zgjedhjeve që duhet të bëjë qeverisja vendore për ta çuar atë në rrugën e pëlqyer nga shumica.  
Ky planifikim nënkupton ndarjen e burimeve në sektorët e gjelbër të ekonomisë dhe në disa raste rishpërndarjen larg 
nga sektorët tradicionalë, çfarë mund të kërkojë një inves�m fillestar , por që e ri paguan vetveten në periudhën 
afatgjatë. Planifikimi për një zhvillim të gjelbër i ka pasur fillesat e �j në planifikimet makroekonomike duke shërbyer në 
modernizimin e industrive të vjetra, krijimin e industrive të reja, krijimin e inves�meve dhe zhvillim it në fushën 
kërkimore2. Si vendet e industrializuara ashtu edhe vendet në proces industrializimi, kanë përdorur instrumente 
makroekonomike si psh: financimet publike dhe të huaja, përjash�met nga taksat, financimet në kërkim-zhvillim, 
prokurim publik dhe sistem preferencial blerjesh (e�ke�me dhe cer�fikime) për të mbështetur zhvillimin. Një proces 
planifikimi i kujdesshëm për zhvillim të gjelbër do të lejonte gjithashtu që edhe vende me ekonomi më pak të zhvilluara 
të përcaktojnë rrugë�min e duhur, programet dhe poli�kat që bëjnë më shumë kup�m në konteks�n e tyre qeverisës 
për të arritur qëllimet e tyre makroekonomike. Këto hapa udhëzues dhe anekset që i shoqërojnë do të ndihmojnë në 
përcak�min e instrumenteve specifike që mund të kenë nevojë qeverisja vendore. 

Parimet e planifikimit për një zhvillim të gjelbër 
Çdo disku�m për sa i përket zhvillimi të gjelbër duhet të mbështetet në shtatë principet e planit zhvillimor. 

1. Renditja në një radhë të planit zhvillimor, me poli�kat ekzistuese të vendit.

2. Proces i drejtuar nga qeverisja në nivel lokal dhe kombëtar.

3. Koordinim dhe angazhim me bazë të gjerë duke përfshirë të gjitha palët e interesit si donatorët, sektorin privat dhe

shoqërinë civile.

4. Të krijohen hapësira për novacion dhe testim.

2 Richard P. Nielsen, “Industrial Policy: The Case for Na�onal Strategies for World Markets.” L ong Range Planning 17, no. 5 (October 1984): 50-59 
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5. Agjendë e bazuar vetëm në prova të sakta empirike dhe analiza të verifikuara.
6. Integrim ndërsektorial nëpërmjet koordinimit ins�tucional i cili ndërthuret midis sektorëve dhe niveleve.
7. Fleksibilitet bazuar në nevojat e vendit/qyte�t

Figura 2: Funksionet përbërëse te propozimit 

Këto principe lehtësojnë vendimmarrjet kur 
bashkitë apo komunat kanë për të vendosur për 
skenarin më të mirë mjedisor ose gjatë 
analizimeve të situatave ekonomike dhe sociale. 
Plani zhvillimor duhet t'i përdorë këto parime për 
të filtruar rrugët apo mënyrat që shfaqin 
rrezikshmëri, por njëkohësisht të mbetet 
fleksibël duke ofruar mundësi të përshtatshme 
që qytetet të arrijnë qëllimet e tyre. Kur 
konsideron detyrën e vazhdueshme të 
angazhimit dhe koordinimit të palëve, parimet 
duhet të gjejnë rrugën më të mirë përpara për 
integrimin, edhe nëse procesi kërkon negociata 
të gjata.

Ky manual mund të shërbejë si një këshillues 
i paanshëm, duke ofruar zgjidhje të bazuara 
në prova për bashkimin e partnerëve 
rreth programeve të rritjes së gjelbër. Kjo 
strategji ka provuar kapacite�n e saj nëpërmjet 
ndërmarrjes 

së funksioneve të mëposhtme, të cilat formojnë bazën e manualit dhe ndërkohë ushqejnë njëri-tjetrin gjatë secilit 
cikël programimi sikurse ilustruar në figurën 2. 

• Analiza për një zhvillim gjelbër.  Me ekspertë teknikë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, të cilët kanë
përvojën dhe eksper�zën për të mbështetur prak�kat më të mira ndërkombëtare për të ndërtuar bazën e
njohurive lokale të nevojshme për të bërë realizimin e projek�t për rritjen e gjelbër.

• Koordinimi i palëv të interesit. Si një palë e tretë jopoli�ke dhe këshilluese, një OJF mund të sjellë së bashku
aktorë të ndryshëm për të gjetur zgjidhje që janë poli�kisht të pranueshme, të besueshme nga pikëpamja
ekonomike dhe sociale dhe të qëndrueshme nga pikëpamja mjedisore.

• Ngritja e kapacitetit teknik. Me qëllim zhvillimin e gjelbër, qytetet në zhvillim, kërkojnë vazhdimisht mbështetje
për ndër�min e kapaciteteve. Zhvillimi i projekteve të rritjes së gjelbër kërkon eksper�zë teknike dhe a�ësi
menaxheriale që përfitohen gjatë zba�mit të projekteve. Nëpërmjet kë�j manuali kërkohet të zhvillohen
programe të trajnimit dhe transferimit të njohurive sipas nevojës për të ndërtuar njohuri dhe kapacitet për
implemen�min e projekteve të ardhme të zhvillimit të gjelbër.

• Ndërtimi i Programit dh i Strategjisë.  Shumë qytete duan të zbatojnë programe të zhvillimit të qëndrueshëm dhe
të zhvillimit të gjelbër, por nuk dinë nga të fillojnë. Metodologjia dhe zinxhiri i vlerave të kë�j manuali është
përqendruar në një numër të gjerë fushash veprimi që mund të zbatohen në një shumëllojshmëri rrethanash
vendore për të formuar një kuadër të strategjive dhe poli�kave të zbatueshme si dhe një sërë programesh
nismëtare për bashkitë dhe komunat e tjera në Shqipëri

• Monitorim dh vlerësim (M&V). Nëpërmjet këtij manuali, OJF mbikëqyrëse është e pozicionuar në mënyrë unike
për të mbështetur vlerësimin dhe analizën e të mësuarit, e cila synon të kuptojë nëse qeverisjet lokale janë duke
përmbushur objektivat e tyre të rritjes së gjelbër. Mësimet e reja mund të përfshihen përsëri në ciklin e
planifikimit, për të përmirësuar procesin e analizimin në një program të ardhshëm.
Këto funksione të ndërthurura mund të përcaktojnë gjithashtu llojin e mbështetjes që mund të nevojitet nga
një vend, qytet apo komunë.
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Planifikimi i zhvillimit të gjelbër

Planifikimi do të shtrihet në disa faza në të gjitha vendet ku do të aplikohet, pavarësisht nivelit zhvillimor kërcënimit 

mjedisor, poli�kave qeverisëse dhe llojit/cilësisë të palëve të interesit. Këto faza do të ndahen në 18 hapa, të cilat mund 

të përdoren nga zbatuesit tërësisht ose pjesërisht bazuar në nevojat e tyre. Anekset e kë�j manuali përcaktojnë me detaj 

procedurat e përfshira në këto hapa. 

Tabela 2: Procesi i planifikimit të zhvillimi të gjelbër 

Diagnos�kimi 

Vlerësimi i nevojave të 
vendit dhe organizimi i 
programit 

Vlerësimi 

Analiza iden�fikimi 
dhe ndërhyrja 

Planifikimit i Veprimeve. 

Projekti, Poli�kat dhe 
planifikimi ins�tucional 

Veprimet e Programit të 
Zba�mit dhe mira�mi i 
poli�kave 

Analiza 
ekonomike 
dhe e 
zhvillimit 
të gjelbër 

Përcak�mi dhe  
renditja e 
palëve te 
interesit 

Vlerësimi 
makroekonomik 

Vlerësimi 
sektorial 

Qeverisja dhe 
sistemet 
financiare 

Plani i 
inves�mit 
dhe veprimit 

Këshillim 
dhe 
mbështetje 

Monitorim 
dhe 
vlerësim 

Procesi i Planifikimit 
Fillimi dhe organizimi 
Procesi i planifikimit duhet të mbështetet në nismat ekzistuese dhe gjithashtu në bashkëveprim me të gjithë aktorët 
lokalë kryesisht me qeverisjen lokale dhe qendrore. Ky bashkëpunim nuk duhet të jetë specifik dhe duhet të ketë një 

nivel të lartë angazhimi nga ins�tucionet shtetërore. Ins�tucionet pjesëmarrëse
 
Ku za 1: Themelimi i programit duhet të angazhojnë një person, ideale do të ishte që ky person të ketë 

njohuri të mira përsa i përket mbrojtjes së mjedisit dhe/ose planifikimit, në 
mënyrë që të ndjekë nga afër veprimet e përditshme gjatë zba�mit të 

projek�t. Ky proces është i ndryshëm për secilin vend dhe gjithashtu është 

ne varësi të negociatave paraprake të zhvilluara midis OJF (EDEN) dhe 

ins�tucionit përfitues (Bashkia Has). Në bashkëpunim me ins�tucionin 

përfitues do të përcaktohen personat dhe aktorët lokalë që do të 

përfshihen në ak�vitete. Në ras�n e mungesës totale të kapaciteteve 

lokale, ky proces duhet të fillojë me një fushatë intensive trajnimi në 

mënyrë që fillimisht të krijohen kapacitet bazë në ins�tucionin përfitues. 

Gjithsesi mbështetja me ekspertë të jashtëm dhe gjithashtu nga OJF nuk 

duhet të mungojë, është shumë e rëndësishme që të gjendet një balancë 

midis përfshirjes së burimeve vendase dhe atyre të jashtme. 

Krijimi i një skuadre me bazë të
gjerë me qëllim zhvillimin e 
gjelbër në bashkinë apo 
komunën ku do zhvillohet 
projekti. 

- Iden�fikimi i një punonjësi nga
qeverisja lokale “Kampioni” i cili
do të jetë baza e ngritjes së
programimit.

- Përcak�mi i bazës logjis�ke

- Përcak�mi i stafit pjesëmarrës
në projekt
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Hapi 1.1: Analiza e situatës 

Hapi 1.2: Përcak�mi i 
palëve të interesit 

Hapi 1.3: Vlerësimi i 
mundësive të zhvillimit së 
gjelbër 

Hapi 1.4: Plani i programit 

Hapi 2.1: Veprimi i palëve të 
interesit 

Hapi 2.2:  Mbledhja e të  
dhënave dhe analizimi 

Hapi 2.3: Përcak�mi i 
ndryshimeve të nevojshme 

Hapi 2.4:  Analizimi i 
rrugës/mënyrës për një zhvillim 
të gjelbër 

Hapi 2.5:  Përcak�mi i 
prioriteteve dhe kostove të 
ndryshimeve 

Hapi 3.1: Përgjegjësitë 

Hapi 3.2: Zhvillimi i 
mekanizmave financiare apo 
buxheteve. 

Hapi 3.3: Përcak�mi i 
projekteve të zbatueshme 
dhe nën aktiviteteve 

Hapi 3.4: Përcak�mi i 
objektivit dhe rezultateve. 

Hapi 3.5: Marrja e pëlqimit 
nga qeverisja lokale dhe/ose 
qendrore 

Hapi 4.1: Krijimi i njësive 
të drej�mit 

Hapi 4.2: Këshillimi dhe 
mbështetja 

Hapi 4.3: Monitorimi dhe 
rapor�mi 

Hapi 4.4: Vlerësimi dhe 
mësimi 

Hapi 1: Diagnostikimi 
Diagnoza është faza në të cilën fillon ngritja e themeleve të planifikimit, krijimi i ideve të para të zhvillimit të gjelbër ku 

domosdoshmërisht do të përfshihet programimi i planit dhe angazhimi i grupeve të interesit. Nisur nga niveli i 

ndërgjegjësimin në Bashki ose Komunë, ky proces mund të përqendrohet në disa hapa të ndryshëm. Mund të ndodhë 

që pjesë e kësaj faze të jetë bërë në një moment të mëpërparshëm si p.sh: iden�fikimi, radhitja, organizimi dhe 

interpre�mi i situatës dhe nuk është e nevojshme të ri përsëriten. Përgjithësisht, faza e diagnos�kimit duhet të 

përqendrohet në vlerësimin e nevojave ekonomike në kontekstin e zhvillimit të gjelbër duke marrë në konsideratë: 

- përzgjedhjen e sektorëve të ekonomisë në nevojë,
- iden�fikimi i rreziqeve dhe mundësive,
- gjithashtu duhet kuptuar informacioni në dispozicion dhe përparësitë që ka Komuna ose Bashkia.

Gjate kësaj faze duhen iden�fikuar grupet kyçe të interesit, të bëhet përfshirja e përfaqësuesve të pushte�t lokal dhe 
shoqërisë civile si dhe të zhvillohet një strategji e përgjithshme për mënyrën e angazhimit të grupeve te interesit. 
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Tabela 3: Fazat e diagnos�kimit e Procesit të Zhvillimit të Gjelbër 

Hapi 1.1 Analizimi i situat ës
Analizimi i situatës ka për qellim të hedhë dritë mbi gjendjen ekonomike të Bashkisë ose Komunës. Analizimi iden�fikon 

të gjithë sektorët si për shembull: Mjedisor, Poli�kat rregullatore dhe ins�tucionet kryesore të përfshira në 

vendimmarrjen ekonomike. Gjithashtu gjatë kë�j analizimi është relativisht e rëndësishme të konsiderohen edhe 

sektorët të cilat nuk kanë një ndikim direkt në zhvillimin e gjelbër, por që gjithsesi kanë nevojë të vendosen në ndikimin 

e strategjive për një ekonomi të gjelbër. Në këtë rast mund të kryhet edhe një analizë SWOT për të vlerësuar pikat e 

forta - S , dobësitë - W , mundësitë - O dhe kërcënimet - T e Bashkisë ose Komunës, të cilat mund të kenë ndikim në 

planifikimin për një zhvillim te gjelbër. Në përfundim do të krijohet një pikënisje ku do të jenë të treguar qartë të gjithë 

faktorët e marrë në konsideratë, arsyet e përzgjedhjes së sektorëve kyç dhe interpretimi i peizazhit poli�k. Rezulta� 

mund të jetë një dokument i shkurtër që mund të shërbejë si hyrje për një vlerësimi edhe më të thellë si ai që do te 

shohim në piken 1.3. 

Hapi 1.2 Vendosja dhe drejtimi i grupe të interesit
Zhvillimi i gjelbër ndërtohet dhe përshtatet me nismat ekzistuese duke siguruar përfshirjen e grupeve të interesit 

ndërmjet sektorëve, niveleve të ndryshme qeverisëse dhe gjeografike dhe llojeve te ins�tucioneve. Kjo përqasje u jep 

palëve te interesit mundësinë për të pasur përgjegjësi gjatë procesit të planifikimit, rrit rrje�n e palëve të interesit dhe 

ndërveprimin sektorial dhe lehtëson shkëmbimin e informacionit. Edhe pse konsul�mi me palët e interesit është i 

vazhdueshëm , gjatë gjithë procesit të planifikimit, një analizim i shpërndarjes së grupeve të interesit do ta 

përshpejtonte dhe përmirësonte procesin. Analizimi i shpërndarjes së grupeve të interesit është jashtëzakonisht shumë 

i nevojshëm në bashki apo komuna të reja ose më pak të zhvilluara ku ndoshta është e nevojshme të zhvillohet një 

sistem më i mirë i koordinimit të strukturave. Në tabelën 4 jepet një shembull se si duket një analizim i shpërndarjes së 

grupeve të interesit. 

Diagnos�kimi Analizimi i situatës 
Vendosja dhe 
drej�mi i grupeve te 
interesit 

Vlerësimi i 
mundësisë së rritjes 
së gjelbër 

Programi i Rritjes së 
Gjelbër 

Analizimi/ Menaxhimi 
dhe Instrumentet e 
poli�kë bërjes 

Analizimi i situatës 
Vendosja e grupeve 
te interesit 

Vendosja e 
standardit krahasues 

Mjetet e menaxhimit 
të programit (Afatet 
kohore të Gan�it, 
përcak�mi i 
objektivave) 

Vlerësimi i Nevojave Vlerësimi i nevojave 

Vlerësimi i 
informacionit ne 
dispozicion. 

Analiza e prirjeve 
ekonomike 

Modeli i menaxhimit 
Konsulentë ose 
personel i 
brendshëm 

Punëtori për ndarjen 
e njohurive 

Konsulentë ose 
personel i 
brendshëm (Zyra 
qendrore ose 
vendore) 

Ekip ndërsektorial 
me angazhim të 
nivelit të lartë 

Stafi qendror 
Mbledhje 
këshillimesh 
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Tabela 4 Shembull i shpërndarjes se palëve te interesit ne një proces 

P
al

ët
 e

 in
te

re
si

t 

Lloji i ins�tucionit 
Roli i mundshëm dhe faza e 
angazhimit 

Afërsia 
gjeografike 

Sektori 

Bashkia/Komuna Pronari i procesit Komunale Ujë 

Ofrues i shërbimeve (sektori 
privat) 

Zba�mi Rajoni 1 Energji 

Kontraktues akademik ose 
kërkimor 

Analiza e rritjes së gjelbër Rajoni 2 Bujqësia 

Shoqata të Biznesit Këshillim mbi strategjinë Kombëtare 
Çështjet 
urbane 

OJF Zba�mi dhe financat Mjedisi

Dhuruesi (Donatori) Financimi dhe koordinimi Pyllëzimi

Një analize e shpërndarjes së grupeve të interesit duhet të jetë më e thellë sesa vetëm iden�fikimi dhe kup�mi i 

veprimtarisë së grupeve të interesit, inicia�vave dhe nevojave të tyre. Tabelës së mësipërme mund � shtohet kolona të 

tjera për të treguar disponueshmerinë e të dhënave, llojet e programimeve, mundësitë e financimit, prioritetet dhe 

mundësitë specifike. Gjithashtu një analizim i programimit të palëve të interesit mund të ndihmojë në iden�fikimin e 

mos përputhshmërisë, metodologjitë e inves�met, mundësitë dhe nevojat e korrigjimit të poli�kave për të ndërtuar 

inicia�va të zhvillimit të gjelbër. Për më tepër, mund të iden�fikohen metodologji me cilësi teknike dhe eksperienca q ë 

mund të japin kontribu�n e tyre në ndër�min e strategjisë, analizimin dhe implemen�min e saj. Në rastet kur përshtatja 

mes palëve të interesit është e pa mundur, atëherë do të përcaktohet: (i) modeli më i mirë i aplikueshëm; (ii) mundësitë 

ekzistuese dhe (iii) llojet e partneriteteve që mund të formohen në formën e “Koalicioneve për një Zhvillim të Gjelbër”. 

Nëpërmjet procesit të shpërndarjes së grupeve të interesit, arrihet të iden�fikohen aktorët më të mirë në sektorët dhe 

nivelet e qeverisjes bashkiake duke e bërë më të lehtë të kuptohet se cilat ins�tucione mund të ndihmojnë në 

planifikimin e zhvillimit të gjelbër dhe cilët sektorë mund të ofrojnë eksper�zë teknike dhe mbështetje në menaxhimin 

e programit. Gjithashtu, një rezultat i analizimit të shpërndarjes së palëve të interesit është iden�fikimi i personave kyç 

ndërmjet sektorëve të ndryshëm në mënyrë që të formohet një skuadër që mund të ndihmojë në ndër�min e 

strategjisë së programit. 

Hapi 1.3 Vlerësimi i mundësisë  së  zhvillimit 
Vlerësimi i zhvillimit të gjelbër mund të bëhet dhe potencialisht mund të jetë rezultat i Analizimit të Situatës (Hapi 1.1). 

Ndërkohë që Analizimi i Situatës merr në konsideratë vetëm kushtet e tanishme duke hedhur një sy mbi sektorët 

kyç, nevojat rajonale të Bashkive dhe prak�kave më të mira që mund të shtyjnë përpara zhvillimin e gjelbër, ky hap 

ndërmerr disa analiza të ndryshme, një pjesë e të cilave dhe mund të mos jenë të domosdoshme në rast se ka një 

njohuri bazë ekzistuese: 

� Vendosja e standardit krahasues. Kjo pikë ka si qëllim përqendrimin në raste studimore në bashki apo vende të 

tjera të cilat kanë zhvilluar strategji të zhvillimit të gjelbër në mënyrë që të kuptohet se cila është strategjia më e 

mirë, poli�kat e ndjekura dhe programimi. Shqyr�mi i një studimi të bërë në një vend me karakteris�ka të 

ngjashme financimi, strukturash qeveritare, gjendje ekonomike dhe/ose objek�va mjedisore. Standardi 

krahasues duhet të konsiderojë dhe përcaktojë strategjitë specifike, levat financiare dhe poli�kat q ë mund të 

ripërdoren në modelin tonë. 

� Mundësitë bazike. Vlerësimi i kushteve ekonomike, sociale, mjedisore poli�ke dhe ligjore t ë një bashkie, duke 

përdorur indikatorët e zhvillimit te gjelbër, bën të mundur leximin dhe kup�min e mendësive bazike për 

planifikimin e zhvillimit të gjelbër dhe për përcak�min e sektorëve me prioritet. 

� Studimi i prirjeve ekonomike. Analizimi i kushteve makroekonomike të bashkisë/komunës, duke përfshirë këtu 

trajektoren e zhvillimeve të tanishme, kuadrin rregullator dhe mundësimin e mjedisit ekonomik, do të zhvillojë 

një lexim dhe kup�m të skenarëve të mundshme ekonomike si alterna�vave të tyre. 

� Studimi i zhvillimit social. Kjo analizë vlerëson mundësitë e ndihmës për uljen e varfërisë, barazisë gjinore dhe 
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përfshirjen në shoqëri të shtresave të pa mbrojtura. 

� Vlerësimi i diferencës. Cilësia e analizës gjatë fazës së 

ndër�mit të strategjisë, është ngushtësisht e lidhur 
me sasinë dhe cilësinë e të dhënave të grumbulluara. 
Palët e interesit, në një fazë fillestare, mund të bëjnë 
konsul�me me njëra tjetrën ku për qellim të kenë 
vlerësimin e mundësive të tyre në mbledhjen e 
informacionit të nevojshëm. Në rast se të dhënat në 
dispozicion nuk janë të dobishme për qëllimin, atëherë 
programuesit e planit duhët të fillojnë punën e tyre 
me një strategji rreth përmirësimit të informacionit 
të mbledhur. Ndërsa në rast se të dhënat janë 
lehtësisht të gjetshme, të dobishme, por jo të 
qarta, programuesit duhet të zhvillojnë një 
strukturë për ruajtjen, organizimin dhe mirëmbajtjen 
e të dhënave dhe gjithashtu për tu konsideruar 
është dhe ngritja e një baze të dhënash gjatë periudhës 
së parë të programimit. 

Qëllimi i vlerësimit të mundësisë për një zhvillim të gjelbër, është 

që të vendosë themelet e një analize rrënjësore që do të ndihmojë 

në formulimin dhe ndër�min e një strategjie sa më të mirë. 

Hapi 1.4 Hartimi i projektit për një zhvillim  të gjelbër 
Har�mi i programit mund të bëhet ne disa mënyra të ndryshme. 

Produkti përfundimtar mund të jetë joformal ose formal. Joformal 

mund të quhet edhe vetëm ngritja e strukturave në qeverisjen 

lokale si dhe dhënia ne mënyrë jo formale për mënyrën se si do të 

menaxhohet procesi. Ndërsa një produkt formal mund të përfshijë 

në vetvete përga�tjen e një plan biznesi i cili nënvizon sektorët e 

e projektit. Gjatë pjesës se projek�mit dhe implemen�mit të projektit zbatuesit dhe pushte� lokal duhet të zhvillojnë në 

mënyrë të vazhdueshme takime në mënyrë që në çdo hap të projek�t të kihet dhënia e pëlqimit nga Bashkia ose Komuna. 

Hapi 2. Vlerësimi 
Vlerësimi është një nga vlerat kyçe të planifikimit pasi qëllimi është zhvillimi i një strategjie sa më të mirë për një 

zhvillim të gjelbër. Në këtë fazë përgjithësisht është i nevojshëm një vlerësim makroekonomik, social si dhe ndikimi në 

secilin sektor të projekteve me temë zhvillimin e gjelbër. Analiza fillestare gjatë fazës së diagnos�kimit do të ndihmojë 

në përcak�min e palëve të interesit, sektorëve dhe eksper�zat e nevojshme për të zhvilluar strategjinë e vlerësimit. Faza 

e vlerësimit dhe ndër�mit të strategjisë do jenë vendimtare në mbështetjen e projek�t për zhvillim të gjelbër duke 

iden�fikuar sh�gjet më të mira për të arritur përfi�m ekonomik, social dhe mjedisor. Gjithashtu gjatë kësaj faze do të 

Ku�za 2: Hapat në fazën e diagnos�kimit 

- Bërja e një analize për të kuptuar
gjendjen ekonomike të
bashkisë/komunës si dhe të strukturave
qeverisëse.

- Vlerësimi i shpërndarjes së palëve të
interesit në mënyrë që të identifikohen
partneret e mundshëm në sektorët
specifikë, sipas shpërndarjes
gjeografike dhe llojeve te
ins�tucioneve.

- Renditja e palëve të interesit në
mënyrë të tillë që të sigurohet
angazhimi i tyre maksimal me
partneret, sektorët dhe strukturat e
ndërtimit të programit.

- Bërja e një vlerësimi për të identifikuar
ndikimin qe mund te kenë ne zhvillim
te gjelbër sektorët e ndryshëm te
ekonomisë, modelet e programuese, 
politikat mundësitë dhe mospërputhjet 
që mund të identifikohen dhe 
korrigjohen gjatë fazës së ndër�mit te 
strategjisë. 

përfshirë, zonat me prioritet, qëllimi i projek�t si dhe periudhat e 
nevojshme për zhvillimin e strategjisë. Në varësi të madhësisë 
dhe kompleksite�t të projek�t, kjo fazë mund të përfshijë 
ngritjen e një modeli të stafit të punësuar dhe gjithashtu 
përfshirjen e eksperteve të jashtëm në ndër�min e strategjisë. 
Planifikimi i projek�t duhet të ketë si qëllim iden�fikimin dhe 
vlerësimin e palëve të interesit. 
Për sa i përket mënyrës organiza�ve, në planifikim duhet të 
përfshihen një grup i funksionarëve të qeverisjes vendore të cilët 
duhet të jenë në dijeni dhe të japin pëlqimin e tyre për 
strategjinë.

Ndërtimi i themelëve të programit duke
vendosur objektiva të qartë, afate, dhe 
sektorë të përfshirë si dhe përfshirjen e 
strukturave qeverisëse lokale dhe 
referimi i qartë se cilët janë palët e 
interesit me të cilët duhen konsultuar 
hapat që duhen hedhur. 
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bëhet renditja e këtyre sh�gjeve në përputhje me poli�kat ekzistuese të qeverisjes lokale ose inicia�vave private 
të individëve.

Në rastet kur bashkitë kanë plane zhvillimore në fuqi dhe janë të angazhuar me arritjen e objek�vave të paracaktuar, 
vlerësimi mund të tregojë mënyrën se si zhvillimi i gjelbër mund të aplikohet në praktikë në mënyrë që të zhvillohet 
përkrah strategjive ekzistuese duke ndërhyrë për t’u siguruar që këto sh�gje po respektojnë mjedisin, po sjellin gjallëri 
ekonomike dhe përfi�me sociale. Vlera e shtuar në këtë rast do të ishte, mbështetja e qeverisjes lokale në zba�min e 
strategjive, planeve dhe propozimeve, duke u treguar mënyrën se si duhet bërë dhe jo çfarë duhet bërë. 

Tabela 5: Faza e vlerësimit e procesit te planifikimit për zhvillim te gjelbër 

Vlerësimi 
Hapi 2.1 
Palët e 
interesit 

Hapi 2.2 Mbledhja 
ose administrimi i të 
dhënave 

Hapi 2.3 
Përcak�mi i 
ndërhyrjeve 

Hapi 2.4 Analiza e 
shtegut për një zhvillim 
te gjelbër 

2.5 Renditja 
dhe kostoja e 
veprimeve 

Analiza/ 
Mjetet e 
menaxhimit 
dhe 
poli�kave 

Modelet e 
angazhimit 
të Palëve 
te interesit 

Analiza e hendekut të 
të dhënave 

Analiza për 
zvogëlimin e 
kostos 

Modele te `Ekuilibri i 
përgjithshëm i 
llogaritshëm` (CGE) 

Analiza sipas 
përparësive 

Grumbullimi i të 
dhënave 

Programi, 
teknologjia dhe 
poli�kat e 
inventarizimit e 
filtrimit 

Analiza e ndjeshmërisë 
Menaxhim 
Përshtatës 

Modeli shpërndarës 
Analiza e 
kostos 

Filtra sipas 
cilësisë 

Modele 
administrimi 

Mbledhje 
dhe takime 
për 
disku�me 
teknike 

Këshillim me palët e 
interesit nëse ka 
pyetje lidhur me të 
dhënat 

Konsulentë të 
jashtëm teknikë 
(nëse ulin 
kostot) 

Konsulentë të jashtëm 
teknikë (nëse ulin kostot) 

Këshillim me 
palët e 
interesit 

Takimet 
Dypalëshe 

Konsulentë të 
jashtëm 

Konsulencë 
ofruar nga stafi i 
brendshëm 

Konsulencë ofruar nga 
stafi i brendshëm 

Përputhja me 
poli�kat e 
qeverisjes 
lokale 

Grupi i 
punës 

Hapi 2.1 Palët e interesit 
Veç organizimit të palëve të interesit, strategjia e zhvillimit të procesit ka nevojë edhe për ndërhyrjen e ekspertëve dhe 

partnerëve lokale. Shpërndarja e palëve të interesit së pari duhet të përcaktojë të gjithë aktorët që mund të jenë të 

përfshirë gjatë procesit të planifikimit dhe së dy� mënyrën e pjesëmarrjes në këtë proces. Ndërveprimi me dhe 

ndërmjet palëve të interesit ndihmon në vendosjen e një mirëkup�mi të përbashkët të rëndësisë së zhvillimit të gjelbër 

për bashkinë/komunën, rëndësinë e analizës, përmirëson këndvështrimin mbi rrethanat ekonomike, sociale dhe 

mjedisore, kuptimit më të mirë të informacionit të shkëmbyer dhe ecurisë së projektit. 

Disa nga modelet për angazhimin e palëve të interesit janë si më poshtë: 

- Takime këshilluese. Keto takime mund të organizohen një herë të vetme ose mund të jenë dypalëshe ose 

mund të jenë në disa nivele. Këto takime zakonisht janë të dobishme në rastet kur është e nevojshme ndonjë 

ndërhyrje specifike ose në rastet kur partneret kanë nevojë për konsulta të përgjithshme.

- Mbledhje dhe takime për disku�me teknike. Keto mbledhje kanë për qëllim bashkimin e një grupi më të 

madh interesi duke perfshire pjesëmarrës nga qeverisja lokale, sektori privat dhe shoqëria civile. Mbledhjet 
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teknike mund të zhvillohen në një ose ne më shumë ditë, dhe i japin mundësi zërave të ndryshëm të flasin me 

qëllim përmirësimin e procesit të planifikimit. 

- Grupi i punës. Një model i grupit të punës mund të aplikohet në rastet kur qeverisja lokale ka nevojë për

mbështetje për të zhvilluar projek�n.

Hapi 2.2 Grumbullimi i të dhënave dhe analizi mi
Mungesa e të dhënave mund të bëhet një faktor frenues për të zhvilluar një analizë të saktë përsa i përket çlirimit të 
gazrave, rreziqeve klimatike dhe degradimit të burimeve natyrore. Procesi i analizimit të burimit të informacionit fillon 
gjatë fazës së përcak�mit të grupeve të interesit dhe fazave fillestare të vleresimit, por duhet të vijë në të njëjtën linjë 
me analizën e plotë të projek�mit të strategjisë. Kjo analizë duhet të perfshijë një rishikim për të gjitha burimet e të 
dhënave, mënyrat e mbjedhjes së informacionit, pre supozimet e bëra në metodologjinë e mbledhjes së informacionit 
dhe besueshmërinë e të dhënave. Ky hap shërben për të kuptuar se cilat të dhëna janë të dobishme dhe për të ndërtuar 
një sistem të manaxhimit të të dhënave të cilat mund të përdoren më vonë për të monitoruar ecurinë e projek�t. 

Hapi 2.3 Identifikimi i Ndërhyrjeve më Efektive 
Ky hap hedh dritë mbi kostot dhe përfi�met e projek�t në aspek�n mjedisor, ekonomik dhe social. Këtu përdoret 
analiza sipas metodës së zvogëlimit të kostove, e cila u jep mundësi bashkive apo komunave që të iden�fikojnë kostot e 
integruara të projekteve, poli�kave apo teknologjive të cilat mund të përdoren si leva për të realizuar një zhvillim të 
gjelbër. Programimi lokal, analiza të mëparshme dhe prak�ka të tjera të përdorura nga vende të tjera mund të 
iden�fikojnë këto mjete përforcuese. Ndërthurjet mund të shërbejnë për të ndërtuar skenarë të ndryshëm të cilët 
konsiderojnë ndikimet mjedisore, sociale dhe ekonomike.
 
Përgjithësisht, analiza e reduk�mit të kostove mund të përzgjedhë periudhën e duhur se kur duhet të fillojnë përfi�met 
afat shkurtra dhe afat mesme dhe të konsiderojë levat përforcuese në të gjithë sektorët kyç. Rezultatet mund të 
ndryshojnë në varësi të supozimeve të bëra në analizë, duke përfshirë këtu teknologjinë e përdorur kostot e burimeve si 
dhe ndikimet mjedisore prandaj është e rëndësishme që të dihen në dispozicion të dhënat e duhura të përdorura sipas 
rrethanave që paraqet vendi.
 
Si me poshtë gjenden pyetjet që duhet te konsiderohen kur iden�fikohen poli�kat përfundimtare, programimi dhe 
teknologjitë: 

� Si janë kostot e teknologjive dhe poli�kave të ndryshme të krahasuara me njëra tjetrën? 

� Ka masa që duhen ndërmarrë pavarësisht rezultateve të tyre? 

� Çfarë programesh mund të sjellin ndryshime të sjelljeve? 

� Si do të peshohen ndikimet e pritshme në çlirimin e gazrave përkundrejt menaxhimit të mbetjeve, energjisë, ujit 

dhe përdorimit të tokës? 

� Çfarë mundësish ndërsektoriale mund të konsiderohen në mënyrë që të përfitohen në sa më shumë nivele? 

� Cilët sektorë ofrojnë mundësitë më të mëdha? 

� Çfarë ndjeshmërie kanë sektorë të ndryshëm ekonomikë për shkak të ndryshimeve që mund � ndodhin? 

� Cilat ndërhyrje kanë më shumë ndikim në varfëri dhe përmirësojnë përfshirjen sociale? 

Përzgjedhja e poli�kave përfundimtare, programimit dhe teknologjisë që do përdoret është deri diku në varësi të 

zgjedhjeve personale dhe përgjithësisht duhet të konsiderohet vetëm shumatorja e kostove, përfi�meve, prioriteteve dhe 

ndikimet indirekte që mund të sjellin në sektorë jo të lidhur me projek�n. Sh�gjet për një zhvillim të gjelbër duhet të 

ndërtohen mbi një varietet levash përforcuese që kanë një ndikim strategjik ndër zonal të zhvillimit të gjelbër si energjia, 

uji, zhvillimi social, biodiversite� qëndrueshmëria e ndryshimeve klima�ke. 

Hapi 2.4 Analiza e shtigjeve për një Zhvillim të Gjelbër 

Pasi bëhet iden�fikimi i ndërhyrjeve më të mira dhe kostove të tyre, ndërtuesit e programit duhet të fillojnë të bëjnë 

ndër�min e sh�gjeve ose skenarëve të cilat sjellin ndërhyrjet më premtuese. Këto sh�gje shërbejnë që të tregojnë se si 
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mund të vijë zhvillimi ekonomik duke minimizuar ndikimet nega�ve në mjedis dhe shoqëri duke përforcuar kështu idenë 

e krijimit të ekonomisë nëpërmjet zhvillimit të gjelbër, programeve të qëndrueshmërisë dhe tranzicionit ekonomik. 
Modele të Ekuilibrit të Llogaritshëm (CGE) përdoren për të kuptuar se si reagon ekonomia vendore përkundrejt 

ndërhyrjes, në poli�kat qeverisëse, teknologji dhe gjithashtu parashikohen dhe modele përshtatëse për skenarët 

afatmesëm dhe afatgjatë. Mund të përdoren rezultatet e kurbës së   formuar gjatë analizimit të reduk�mit të kostove, duke 

bërë ndërlidhjen sektoriale për të krijuar një pamje makroekonomike. Kjo analizë në makro do të hedhë dritë mbi 

ndikimin në periudhën afat shkurtër dhe afatmesme në rritjen ekonomike, çlirimin e gazrave serë, balancave tregtare 

dhe mënyrës së përdorimit të energjisë.

 

Modelet makro vënë në provë disa supozime të cilat mund të ndihmojnë hartuesit e projek�t të kuptojnë përfshirjen 

dhe ndërlikimet për shkak të kompromiseve ndërsektoriale, ndikimet në shpërndarjen sociale, ndjeshmërinë në çmimin 

e energjisë dhe në mënyrat se si në rrethanat lokale mund të sjellin ndikim pozi�v dhe nega�v për zhvillimin e gjelbër. 

Vënia në provë e supozimeve rreth këtyre faktorëve mund të ndihmojë në nxjerrjen në pah të zgjidhjeve të mundshme 

të cilat mund të përmirësojnë qëndrueshmërinë duke iden�fikuar ndërhyrje që ndoshta nuk k anë reagimin e duhur ose 

janë rezistente ndaj ndryshimeve. Analizimi i shpërndarjes, shërben për të ndihmuar hartuesit e projek�t që të zgjedhin 

ndërhyrjet më të mira duke u bazuar në përfituesit e synuar pasi ndihmon në kup�min e mënyrës se si ndërhyrja mund 

të ndikojë në pjesën e pa mbrojtur të popullatës.

Gjatë har�mit të projektit “Kapërcim i Gjelbër- Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes inves�meve inteligjente” , 

është bërë një vlerësim i potencialit për një zhvillim të gjelbër në bashkinë Has, ku janë marrë në konsideratë zonat kyç 

për një zhvillim të gjelbër duke treguar ndërlidhjet rastësore ndërmjet ak�viteteve ekonomike, mjedisore dhe 

shoqërore. Këto zona kyç mund të ndahen në katër grupime ose sh�gje, mbulojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse si dhe 

zbërthejnë koncep�n e zhvillimit të gjelbër në mënyrë të strukturuar: 

� Zhvillim me burime efiçente, i cili rrit efiçencën e rapor�t prodhim - konsum. 

� Zhvillim ekologjik, i cili ruan dhe përmirëson cilësinë dhe sasinë e burimeve natyrore. 

� Zhvillim për qëndrueshmëri klima�ke, i cili zbut ndikimet nega�ve n ë mjedis për shkak të zhvillimit dhe 

përshtatet me ndryshimet klima�ke. 

� Zhvillim me përfshirje sociale, i cili maksimizon përfi�met dhe minimizon kostot për shtresat më të varfra dhe 

më të pambrojtura. 

Modelet makroekonomike japin një shpjegim të mirë për sh�gjet që duhen ndjekur për një zhvillim të gjelbër duke 

sjellë së bashku në të njëj�n këndvështrim përfi�met ekonomike dhe kompromiseve  kryesore. Një analizë e mirë sjell 

rezultatet si më poshtë: 

� Përcakton se si teknologjitë e gjelbra mund të ndikojnë në rritjen ekonomike dhe gjithashtu ndikimin e tyre në 

uljen e varfërisë dhe përfshirjen shoqërore 

� Tregon masën me të cilën ndryshon ekonomia midis ras�t normal dhe ras�t të zhvillimit të gjelbër 

� Tregon se cilat poli�ka tregtare mund të shërbejnë për të përmirësuar rezultatet ekonomike dhe mjedisore 

� Iden�fikon sektorët dhe teknologjitë e reja të cilat mund � shërbejnë rritjes së përgjithshme të ekonomisë 

� Vendosja e qëllimeve për një zhvillim të gjelbër të cilat mund të realizohen 

� Iden�fikimi i periudhave të nevojshme për zba�min e mundësive të ndryshme 

� Zhvillimi i botëkup�mit mbi mundësinë e ndër�mit të qëndrueshmërisë për popullatën e pa mbrojtur 

Hapi 2.5 Përparësitë dhe Kostoja e Ndërhyrjeve sipas Se ktorëve
Duke lëvizur analizën nga sektorët makro në sektorët specifikë kërkohet përshtatja e poli�kave dhe e financave, ndërsa 

në sektorët agro-ekologjike nevojitet një numër i caktuar ndërhyrjesh që duhet të ndërmerren dhe financohen. Ky hap 

ka nevojë për një analizim të mëtejshëm dhe përfshirjen në konsulta edhe të palëve të interesit. 

Menaxhimi i analizës së rreziqeve në mënyrë ndërvepruesve dhe me këndvështrime të ndryshme ndihmon në 

përcak�min e veprimeve më prioritare dhe përcakton momen�n më të mirë të kryerjes së ndërhyrjeve. Analiza nga 

këndvështrime të ndryshme shkon përtej analizimit kosto-përfi�m pasi ajo shqyrton cilësinë e ins�tucioneve shtetërore, 

rreziqet klima�ke, bashkëpunimin ndërins�tucional, koston përfundimtare dhe rëndësinë e këtyre veprimeve në 
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sektorin agro-ekologjik dhe në zonat me sisteme të thjeshta ekonomiko- familjare. Gjithashtu kjo analizë mund të 

jetë e dobishme për të bërë ngush�min e ndërhyrjeve të nevojshme të përcaktuara nga analiza e zvogëlimit të 

kostos dhe vlerësimit makroekonomik sidomos në vende ku përdorimi i tokës dhe bujqësia kanë një rol të rëndësishëm. 

Në këtë fazë është shumë i rëndësishëm konsultimi me palët e interesit në të gjitha nivelet si horizontale ashtu 

dhe ver�kale. Filtrat e përdorur janë ata të përcaktuar gjate analizës nga këndvështrime të ndryshme dhe gjithashtu 

edhe nga faktorë si me poshtë: 

Realizueshmëria teknologjike. Disa inves�me mund të shoqërohen nga teknologji të cilat janë akoma 

të paprovuara nga qeverisja vendore. Megjithëse këto teknologji të reja sjellin përparësi, gjithashtu 

shoqërohen me rreziqe të mundshme. Rreziqet përbëhen nga komplikimet që mund të lindin për shkak 

të mungesës së kapaciteteve lokale për të vepruar me teknologjinë e re. 

� Financa. Inves�met që kanë nevojë për shumë kapital mund të mos gjejnë financimin e duhur në rastet kur 
qeverisja vendore nuk ka bërë parashikimet e duhura në parashikimin buxhetor 

� Kapaciteti  i Instucioneve. Ins�tucionet mund të mos kenë kapacitetet për inves�me të natyrës së 

gjelbër, ose nuk kanë vullne�n të ndërmarrin ndryshime në programe dhe poli�ka. 

� Kapacitete vendore. Nëse zyrat e vogla lokale nuk kanë asnjë kapacitet për të menaxhuar poli�kat e reja, 
programimin ose teknologjinë e re, atëherë të mirat e parashikuara në fazën e projek�mit rrezikojnë të mos 
përfitohen sikurse ishte menduar në fillim 

� Shpejtësia e inves mit. Disa inves�me mund të konsiderohen si të rëndësisë së veçantë dhe të kërkojnë 

shpejtësi urgjente në zba�m. Inves�me të �lla janë ato për shërbime sociale si energji, ujë të pijshëm, mjete 

pune të domosdoshme etj. Këto inves�me mund të kenë një ndikim të lartë në kosto dhe përfi�m të ulët 

për projek�n, por gjithsesi duhet të trajtohen me rëndësi të veçantë. 

� Renditja në krah me planifikimin e qeverisjes lokale. Ciklet e planifikimit të qeverisjes vendore mund të mos 
jenë gjithmonë të renditura në krah me planifikimin për një zhvillim të gjelbër. Është shumë e vësh�rë të 
zhvillohet një projekt në rast se poli�kat e qeverisjes vendore janë në drej�m të kundërt me ato të projek�t. 
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Ndërsa shumë nga filtrat mund të marrin informacion nga 

analizat e mëparshme si dhe nga konsultat me palët e interesit, 

financa është një faktor që kërkon analizë të mëtejshme si p.sh. 

ushtrime me kostot për të treguar kostot neto ins�tucionale (jo 

vetëm inves�me në nivel të lartë kapitali ose të përgjithshme 

vlerëson bazuar në programe të tjera). Një analizë e kostos 

duhet të konsiderojë nëse një paketë ndërhyrjesh mund të bëhet 

pjesë e buxhe�t të qeverisjes vendore në mënyrë që të krijohet 

një propozim përfundimtar i cili mund të kënaqë donatorin, 

sektorin privat ose ndonjë agjenci zbatuese. Një analizë e �llë 

duhet të konsiderojë mekanizmat financiarë në dispozicion dhe 

nevojën për ngritjen e strukturave në mënyrë që të përfitohen 

më shumë fonde për të krijuar projekte me përfitueshmëri më të 

lartë. Nxjerrja e kostove në detaj mund të sjellë filtrimin e 

mëtejshëm të ndërhyrjeve që mendohet të bëhen të cilat nuk 

kanë gjetur financim akoma dhe gjithashtu ndihmon në 

iden�fikimin e ndërhyrjeve me prioritet që duhen përfshirë në 

projekt dhe mundësinë e krijimit të ngritjes së fondeve nga 

donatorë privatë. 

Hapi 3: Plani i  Veprimit 
Ndërhyrjet për zhvillim të gjelbër kërkojnë shumë kohë dhe një periudhë të gjatë negociatash. Në disa raste mund të 

nevojitet krijimi i një strukture të veçante të përhershme dhe në disa raste të tjera mund të përdoret struktura dhe 

buxhetet ekzistuese të qeverisjes vendore. 

Tabela 6: Plani i Veprimit - Faza e procesit së planifikimit të procesit për Zhvillim të Gjelbër 

Plani i 
Veprimit 

Hapi 3.1 
Përgjegjësitë 

Hapi 3.2 
Mekanizmat 
Financiare 

Hapi 3.3 
Projekte të zhvilluara 
ose të përzgjedhura 

Hapi 3.4 
Vendosja e 
qëllimeve dhe 
kuadrit të 
rezultateve 

Hapi 3.5 
Mira�mi 
Financiar dhe 
Poli�k 

Menaxhimi / 
Mekanizmat e 
Poli�kave 

Negociata 
me palët e 
interesit 

Autoritetet 
Ins�tucionale 

Masat Financiare 

Poli�ka në favor të 
mjedisit 

Buxhe�mi i qeverisjes 
vendore 

Planifikimi i projek�t 
(periudhat, arritjet, 
mënyrat e matjes së 
ecurisë) 

Projektimi në një 
kuadër të strukturuar 

Kuadri i 
rezultateve 

Proceset, 
rezultatet dhe 
ndikimi i 
indikatorëve 

Dokumentacion i 
përbashkët që 
shpreh 
dakordësinë e 
palëve, si dhe 
letra angazhimi 
nga secili 
partner 
të shprehura 
në formë 
kontraktuale 

Nivel i lartë 
mira�mi nga 
ana formale 

Ku�za 3: Hapat në fazën e vlerësimit 

- Krijimi i modeleve të cilat parashikojnë
ndërveprim me palët e interesit.

- Ndërmarrja e vlerësimit të të dhënave
dhe identifikimi i boshllëqeve të
mundshme në këtë informacion.

- Bërja e një analize të kostove zbritëse
për te identifikuar poli�kat dhe
teknologjitë që mund të sjellin
përfitime më të mëdha me kosto më të
ulëta.

- Bërja e një vlerësimi makroekonomik
në mënyrë që të krijohet një arsye për
zhvillim të gjelbër duke nxjerrë në pah
ndikimin ekonomik për skenarët e
identifikuar.
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OJF 
Modeli 
Menaxhimit 

Seminare me 
qëllim 
zyrtarizimin e 
projek�t 

Takime 

Zhvillim 
Ins�tucional 

Koordinimi i palëve të 
interesit nëpërmjet 
takimeve 

Kualifikimi i stafit 

Planifikimi në nivel 
sektorial, duke 
përfshirë zyrtarizimin e 
projek�t nëpërmjet 
seminareve dhe 
takimeve dypalëshe 

Mira�m në nivel 
Bashkiak apo 
Komunal 

Mbledhje 
takime 
Bashkiake 
apo 
Komunale 

Procesi formal 
Ins�tucional 

Hapi 3.1 Përgjegjës itë

Zba�mi i projek�t duhet të bëhet nëpërmjet organeve të qeverisjes vendore dhe personelit të ins�tucioneve ekzistuese. 

Palët e interesit mund të jenë të ndryshme nga ato të përfshira në fazën e analizimit. Në rast të tillë, një proces zyrtarizimi 

duhet të sigurojë që përgjegjësinë e kanë organet lokale dhe të bëjë justifikimin e inves�min të zgjedhur për zhvillim të 

gjelbër. Në mungesë të agjencive zbatuese atëherë duhet të ndërmerret një proces i krijimit të strukturave nga qeverisja 

vendore.

Procesi i ngritjes së strukturave mund të kërkojë kohë dhe negociata të gjata. Duhen bërë reflek�me gjatë ngritjes së 

pikave si më poshtë: 

Autoritetet Ins tucionale. Në shumë raste bashkia mund të mos ketë kapacitete dhe koordinim ndërsektorial 

për të zbatuar ndërhyrjet për zhvillim të gjelbër. Nëse ky është ras�, atëherë duhet konsideruar mundësia e 

marrjes së këtij shërbimi nga subjekte të jashtme.  

� Përgjegjësit për proceset. Zbatuesit e projek�t qofshin këta ins�tucione apo individë duhet të marrin përgjegjësi 

të plotë për çështjet që kanë në ngarkim. Çdo ndërhyrje duhet të jetë e lidhur me subjek�n përgjegjës i cili do 

të kujdeset dhe për zba�min e saj. 

� Njësite e koordinimit. Mungesa e subjek�t përgjegjës mund të sjellë nevojën për ngritjen e një strukture 

koordinimi. Kjo strukturë mund të menaxhojë ndërhyrje të reja me subjektet përgjegjëse për proceset për të 

ndjekur dhe siguruar mënyrën e duhur të zba�mit. 

Modeli i angazhimit sipas të cilit fillon të krijohet krijimi i përgjegjësisë dhe pranimi i detyrave mund të duket i ngjashëm 

me Hapin 2.1. Përgjegjësitë mund të promovohen nëpërmjet takimeve, seminareve ose nëpërmjet mbështetjes nga 

ekspertë të jashtëm. 

Hapi 3.2 Krijimi i Mekanizmave Financiarë 

Mekanizmat financiarë mund të ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin bazuar në nevojat buxhetore, donatorin dhe 

mundësitë e sektorit privat në rastet kur projektet e zhvillimit të gjelbër janë të renditura në krah të buxheteve 

ekzistuese dhe masat financiare shtesë mund të jenë minimale.  Ndërsa në raste të tjera duhet menduar mënyra e 

financimit dhe mjetet që mund të përdoren. Madje, mund të ketë edhe rast që do të kërkojnë përdorimin e mënyrave 

dhe mekanizmave krejtësisht të reja. Në këtë fazë procesi varet nga mënyra e gjetjes së fondeve. Elemente financimi 

mund të integrohen në program në mënyrë që  të përmirësohen produktet e për�uara prej �j.

Faktorët që ndikojnë në financimin e projekteve për zhvillim të gjelbër janë si më poshtë: 

� Buxhe�mi i qeverisjes vendore. Ciklet e buxhe�mit të qeverisjes vendore mund të vënë në dukje nevojën për 

inves�me dhe programe të gjelbra. Nëse projektet mendohet të futen në buxhet të ins�tucionit që më 

përpara, atëherë poli�kat e gjelbra e kanë më të thjeshtë të gjejnë vend dhe të ndihmojnë zba�min e 

projekteve. Këto poli�ka garantojnë në lehtësimin për marrjen e lejeve apo licencave, lehtësim tarifash 

vendore, lehtësim në prokurim publik dhe nxitje për partnerët privatë të bashkive. Faktorë të 

rëndësishëm suksesi do të konsiderohen, angazhimi i qeverisjes vendore në mënyrë afatgjatë dhe 

infrastruktura e ngritur me qëllim sinjalizimin e mirëpritjes së projekteve të gjelbra. 

� Donatorët. Krijimi i mekanizmave të rinj të financimit, si një zyrë projektesh p.sh. Zakonisht donatorët i 
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kanalizojnë fondet nëpërmjet organizmave jo fi�mprurës dhe organizmave ndërkombëtarë kur shohin se 

qeverisja vendore nuk i ka kapacitetet për administrimin e fondeve. Në ras�n konkret një OJF ka luajtur një 

rol shumë të rëndësishëm në përthithje n e fondeve nga donatori.  Një mekanizëm n ë qeverisjen vendore, i 

përqendruar në programim mjedisor mund të sigurojë fondet e nevojshme për inicia�vat e zhvillimit të 

gjelbër. 
� Sektori Privat. Sektori Privat mund të jetë një donator i rëndësishëm në projektet për zhvillim të gjelbër. Sektori 

Privat mund � propozojë qeverisjes lokale projekte të zhvillimit të gjelbër të cilat me nxitjet e duhura mund të 

sjellin projekte shumë të suksesshme për zhvillim të gjelbër, gjithashtu një mundësi për tu marrë në konsiderate 

është dhe PPP (Partnerite� Publik Privat). 

Hapi 3.3 Projektimi dhe Përzgjedhja e Projekt eve

Ky hap jo gjithmonë është i domosdoshëm sidomos në rastet kur ndërhyrjet janë të renditura në të njëjtën 

radhë me iniciativat në zhvillim e sipër. Gjithsesi, projektet e reja do të kenë nevojë për programim të 

detajuar. Bazuar në burimin e të ardhurave, mund të nevojitet shkrimi i një projek� për t’u prezantuar pranë 

qeverisë vendore ose donatorëve, një plan biznesi nëse donatori do jetë një shoqëri private, një raport 

realizueshmërie për të përcaktuar nëse inves�mi është i realizueshëm dhe çfarë përfi�mesh sjell etj. Një 

projekt i qartë përcakton detajet e mëposhtme: 

� Përcak�mi i qëllimeve dhe objek�vave. K ëtu përcaktohen rezultatet e pritura nga ndërhyrjet, sikurse 

përcaktuar gjatë fazës së ndër�mit të strategjisë, sidomos gjatë analizës së një ndërhyrjeje mjedisore, 

shoqërore apo me ndikim ekonomik. Gjithashtu përcaktohet dhe shtrirja gjeografike e projek�t. 

� Plani veprimit. Këtu specifikohen veprimet që duhen bërë për të arritur qëllimet. 

� Detyrat dhe përgjegjësitë. Një plan duhet të përcaktojë në detaj se kush do të menaxhojë ak�vitetet, si 

do të strukturohen marrëdhëniet mes palëve, çfarë pritet nga përfituesit dhe përgjithësisht kush mban 

përgjegjësi për aspektet e ndryshme të programit. 

� Buxhet i detajuar. Nxjerrja e kostove në fazën e projek�mit   

mund të jetë një pikënisje shumë e mirë për këtë çështje, por     

gjithsesi me vazhdimin e projek�mit gjëra të reja mund të dalin.    

Në rast kur projekti është i shoqëruar me një plan biznesi, 

atëherë    buxhe�m mund të përmbajë projeksion të ardhurash 

dhe një    strukturë  kontabilizimi. 

Ky hap duhet të parashikojë edhe masa mbrojtëse sociale dhe 

mjedisore. Këto masa mund të përdoren si instrumente për të 

përcaktuar rreziqet mjedisore dhe sociale dhe gjithashtu dhe mundësitë që 

ofrohen nga projek� në mënyrë direkte ose indirekte pasi ak�vitetet e 

programit mund të kenë ndikim direkt dhe indirekt në buxhet. Masat e 

para mbrojtëse duhet të jenë pjese e fazës së propozimit të projek�t. Për 

shembull minimizimi i ndikimit të drejtpërdrejtë në mjedis, barazia 

gjinore dhe marrëdhënie shoqërore. Megjithatë, ndikimet indirekte të 

ndërhyrjeve mund të përllogariten gjatë fazës së zba�mit; në këtë 

mënyrë, mund të ketë ndikime të mundshme mjedisore, gjinore dhe 

sociale për të cilat zbatuesi duhet të jetë i vetëdijshëm dhe të jetë i 

përga�tur për t'i menaxhuar. 

Në shumë raste, ky nivel kaq i detajuar i planifikimit të projek�t mund të 

dalë jashtë qëllimit të punës së planifikuesve. Por roli i planifikuesve 

përforcohet në rastet kur përballemi me ins�tucione me kapacitet të ulët 

ose në rastet kur projekti ka nevoja të mëtejshme financimi. 

Masat mbrojtëse. 

Shmangin ose zvogëlojnë ndikimin 
negativ në Mjedis: 
Burime natyrore (Tokë, ajër, ujë, 
biodiversite� etj) dhe në sistemet 

klima�ke (ndryshimet e klimës, 

ekspozimi ndaj fatkeqësive natyrore)

Njerëz : burra dhe gra, grupet e 

pa mbrojtura, popullsitë vendase, të 

varfrit.

Ulja e varfërisë dhe përfshirja 
sociale rrit përfitimet e individëve 
dhe shoqërisë për:  
· Uljen e pabarazisë dhe varfërisë

· Përmirësimi i përfitueshmërisë së

shërbimeve sociale themelore

· Përfshirja e të gjithë palëve të interesit
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Hapi 3.4 Vendosja e qëllimeve dhe kuadrit të rezultateve 

Në këtë hap ndërtohet një kuadër i logjikshëm dhe i kuptueshëm ose një kuadë r i rezultateve sipas të cilit renditen 

të gjitha ndërthurjet e nevojshme, indikatorët e performancës, metodologjitë e matjes dhe qëllimet. 

Këto qëllime mund të përdoren përtej fazës së planifikimit për të formuar bazën e angazhimeve kombëtare. Qeverisja 

vendore mund të parapërga�së q ëllimet e saj për një zhvillim të qëndrueshëm ose Ndihmesë n e Synuar për të arritur 

qëllimet e Marrëveshjes së Parisit3, duke vendosur qëllime për çlirimet e gazrave dhe duke marrë në konsideratë 

ndikimin në pyllëzim, përdorimin e tokës, energjisë, ujit dhe shtrirja drejt teknologjive të qendrueshme. Qëllime të 

mëtejshme mund të ngrihet rreth përshtatshmërisë, zhvillimit ekonomik, uljes së varfërisë dhe përfshirjes sociale. Ky 

kuadër rezultatesh duhet të nxjerrë në pah sh�gjet dhe mënyrën se si mund të arrihen këto qëllime. Ky informacion 

është prekur në hapat e mëparshme, por kuadri i rezultateve ndihmon në ndërlidhjen e analizës me projek�n e 

propozuar, poli�kat dhe teknologjitë dhe gjithashtu jep dhe logjikën se si duhet të arrihen këto qëllime. 

Hapi 3.5 Miratimi Financiar dhe Poli tik

Strategjia përfundimtare e projek�t mund të ndryshojë nga njëri vend në 

tjetrin, madje ndryshime mund të shfaqen edhe nga njëri sektor në 

tjetrin. Në këtë moment administrata e qeverisjes lokale ka marr ë 

informacion të konsiderueshëm dhe të nevojshëm. Gjithashtu në këtë 

fazë fillon krijimi dhe firmosja e kontratës apo mira�mi i memove të 

nevojshme. Në disa raste planifikimi për zhvillim të gjelbër mund të jetë 

pjesë e integruar e poli�kave të bashkisë, për këtë arsye planifikime të 

mëtejshme mund të jenë të pa nevojshme.

  

Ndërsa në ato raste kur planifikimi për zhvillim të gjelbër nuk renditet në 

krah të planeve të bashkive atëherë nevojitet ndërhyrje ose përshtatje e 

planeve të reja me ato që janë në fuqi. Planet mund të jenë afat mesme 

ose afat gjata dhe në momen�n e marrjes së aprovimit të projektit mund 

të ketë poli�ka të cilat shkojnë ndesh me termat e aprovuara.   

Hapi 4: Zbatimi 

Programi do të zbatohet nga strukturat e ngritura së bashku me grupet e interesit. Në disa bashki apo komuna, 

angazhimi për krijimin e këtyre grupeve mund të kërkojë nivele të ndryshme angazhimi. Roli i zbatuesve të 

projektit është në proporcion me nevojat e secilës bashki. 

Tabela 7: Plani i Veprimit Faza e procesit së planifikimit të procesit për Zhvillim të Gjelbër 

3 Traktat ndërkombëtar firmosur nga COP 21 në Paris më 12 Dhjetor 2015, i cili ka hyrë në fuqi në 4 Nëntor 2016  

Ku�za 4: Hapat në fazën e planit të 
veprimit 

- Përcak�mi i palëve të interesit 
dhe ndër�mi i strategjisë

- Marrja e përgjegjësive nga 
institucionet shtetërore në nivel 
ins�tucional dhe ndër sektorial.

- Ndër�mi i mekanizmave 
financiare.

- Planifikimi i detajuar duke 
përfshirë arritjet e ndërmjetme, 
afatet dhe vlerësimet cilësore dhe 
sasiore.

- Marrja e aprovimit politik dhe

financiar
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Zba�mi Hapi 4.1 
Mekanizmat 
Financiare 

Hapi 4.2: 
Mbështetje mbi 
kapacitetet dhe 
këshillim 

Hapi 4.3 Monitorimi 
dhe rapor�mi 

Hapi 4.4: 
Vlerësimi dhe Mësimet 

Mekanizmat e 
analizës dhe 
menaxhimit 

Formatet e 
rapor�mit 

Vlerësimi i 
kapaciteteve 

Rapor�mi i shifrave 
#

Sisteme të monitorimit 
mjedisor 

Kuadri i rezultateve 

Analiza e mësimeve të 
nxjerra 

Raportet e vlerësimit 

Rekomandimet dhe 
udhëzimet për te 
ardhmen 

OJF 
Modeli 
Menaxhimit 

Takime 3 
mujore dhe 
2 vjeçare 

Takime 3 
mujore dhe 
vjetore 

Grupi i këshilltarsve 
teknikë 

Seminare 

Struktura të rapor�mit 
ver�kal 

Seminare edukative 

Mbështetje me konsulentë 

Menaxhimi i 
njohurive brenda 
ins�tucioneve 

Hapi 4.1 Struktura  e qeverisjen loka le

Personat vendimmarrës duhet të koordinojnë ndërmjet sektorëve në mënyrë që të jenë në njohuri të zba�mit dhe 
monitorimit të projek�t për zhvillim të gjelbër. Struktura shtetërore duhet të jetë e përberë nga zyrtarë të cilët do të 
bëjnë të mundur regjistrimin financiar dhe procesin e monitorimit. Në disa raste strukturat në qeverisje mund të 
imitojnë strukturat e ngritura gjatë fazës së projek�mit dhe monitorimit të projektit dhe të ecin paralelisht me njëra 
tjetrën. Një strukturë qeverisëse mund të imitojë koordinimin sikurse është përshkruar në pikën 3.1, por vetëm në 
nivelin vendimmarrës.

 
Strukturat duhet të jenë të a�a të aprovojnë ndryshimet në drej�m dhe të marrin përgjegjësi të plotë se zhvillimi i 
gjelbër do të mbetet si pjesë e pandashme e poli�kave të qeverisjes vendore. Takime të vazhdueshme duhet të 
zhvillohen edhe pas përfundimit të projektit për tu siguruar për arritjen e rezultateve. 

Hapi 4.2 Mbështetje mbi kapacitetet dhe këshillim
Mbështetja mbi kapacitetet dhe këshillim është një proces që vazhdon gjatë gjithë ciklit të planifikimit. Përgjatë 
diagnos�kimit, ndër�mit të strategjisë, vënies në veprim të punës, gjithashtu mbështetja në kapacitete mund të 
përqendrohet në a�ësitë anali�ke, njohurive teknike dhe botëkup�mit n ë total për planifikimin për zhvillim të gjelbër. 
Me avancimin e projek�t drejt zba�mit, zgjerohet edhe nevoja për rritjen e kapaciteteve në qeverisjen lokale. 
Një analizim i mangësive do të nxirrte në pah nevojat për rritje kapacitetesh. Kjo analizë mund të marrë në konsideratë, 
kapacitetet njerëzore organizative për të menaxhuar sisteme të zhvillimit të gjelbër, gjetjen e burimeve, dhënien e 
rezultateve, koordinim, menaxhimin e njohurive, komunikim dhe planifikim operacional. Bazuar n ë rezultatet e kësaj 
analize, përmbushja e këtyre nevojave do të përmirësonte kapacite�n organiza�v dhe mbështetjen me kapacitet 
njerëzor, më poshtë paraqiten disa modele: 

� Mbështetje këshilluese brenda ins�tucionit. Kur ka mungesë serioze kapacitetesh, një këshilltar mund të 

vendoset brenda ins�tucionit dhe të japë këshillim të përditshëm për çështjet që lidhen me projek�n dhe 

zhvillimin e gjelbër. 

� Takime këshilluese sipas nevojës. Këshilltari do të japë eksper�zën e �j sa herë që lind nevoja në qeverisja 

vendore. Sa më të mira të jenë marrëdhëniet personale, aq më i efektshëm është ky model. 

� Seminare. Një shembull në këtë rast mund të merret prezan�mi i sistemeve të reja të menaxhimit të cilat mund 

të kenë nevojë për a�ësi të reja menaxheriale nga ana e stafit vendor. 
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� Mbështetje nga zyrat. Qeverisja vendore mund të marrë këshilla në mënyre telefonike ose më postë 

elektronike, në ato rast kur nuk ka nevojë për takim nga afër. 

Hapi 4.3 Monitorimi dhe Raportimi 

Monitorimi dhe rapor�mi duhet të ndodhin në dy nivele që nga momen� që fiton zbatimi i projek�t. Së pari në 

nivelin veprues, i cili duhet të ndjekë zba�min duke përfshirë nëse projek� po arrin qëllimet sipas periudhave 

të caktuara. Përgjithësisht ky është një proces i lehtë në rast se gjatë pikës 3.4 do jetë krijuar një kuadër i mirë 

përcaktuar rezultatesh dhe Indikatorë performance të qartë. Indikatorët e veprimeve të kryera mund të jenë: 

kryerja e trajnimeve, instalimi i paneleve diellore, instalimi i sistemeve të ndriçimit, zba�mi i poli�kave dhe shuma 

e parave të investuara ndër sektorë. Mekanizmat e rapor�mit duhet të përfshijnë edhe pushte�n lokal, të cilët 

duhet të jenë në dijeni për ecurinë e projek�t. Monitorimi i nivelit të ndikimit duhet të koordinohet ndërmjet 

sektorëve dhe niveleve. Këshilltarët mund të ndihmojnë në ngritjen e sistemit të monitorimit duke ndjekur qëllimet 

e vendosura në hapin 3.4 . Ndër�mi i bazës së të dhënave mund të bëhet duke kontraktuar ekspertë të jashtëm.  

Monitorimi mund të përfshijë në vetvete ndryshimin: (i) në çlirimin e gazrave serë, (ii) në biodiversitet, (iii) 

punësim në zhvillim të gjelbër,  dhe (iv) ndryshim në përdorimin e tokës dhe ujit. Mbledhja dhe analizimi i të 

dhënave si në ngritjen e strategjisë ashtu edhe në vendosjen e qëllimeve, hapi 3.4, duhet të ketë vënë bazat për 

të plotësuar nevojat e rapor�mit, në këtë hap e nevojshme është ngritja e një sistemi rapor�mi dhe bërja e 

vëzhgimeve të ecurisë.  Sistemi duhet të japë një botëkup�m se si ndërhyrje dhe projekte të ndryshme ndikojnë 

në arritjen e qëllimeve të paracaktuara. 

Hapi 4.4  Vlerësimi dhe Mësimi për të nxitur projektin e radhës dhe analizat e nevojs hme

Monitorimi dhe rapor�mi nuk janë qëllimi fundor, por një mënyrë për të zhvilluar mësimin dhe njohuritë. 

Planifikimi afatgjatë duhet të bazohet në mënyrë të vazhdueshme në arritjet dhe problema�kat që kanë projektet 

në vijim. Projektet e zhvillimit të gjelbër duhet të përshtaten lehtësisht për sa kohë që edhe strategjitë dhe 

teknologjitë që i shoqërojnë përmirësohen çdo vit e më shumë. Qëllimet ndoshta do të kenë nevojë për përshtatje, 

madje dhe strategjitë të ri analizohem me supozime të reja në rast se nuk po arrihen objek�vat e vendosura. 

Bashkitë mund të vazhdojnë më tej me disa metodologji vlerësimi: 
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- Vlerësimi i procesit. Shërben për të vlerësuar vësh�rësitë dhe sukseset në arritjen e qëllimeve. Vlerësimi i

proceseve përgjithësisht është vlerësim cilësie dhe shërben në përpilimin e dokumenteve dhe mësimeve te 

nxjerra. 

- Dokumentacioni� i� mësimeve� të� nxjerra. Në këtë pikë 

bëhet një shumatore e të gjitha njohurive të për�uara nga 
planifikimi dhe zba�mi i projek�t në mënyrë që të jepen 
rekomandime të shëndetshme për projektet e ardhme.

- Analiza� e� rezultateve. Në këtë pikë bëhet analizimi 

sasior i situatës për të kuptuar se cilat ndërhyrje dhanë 

rezultat më të mirë dhe cilët skenarë kanë punuar më mirë.

- Rezultatet� mjedisore. Në këtë pikë mbikëqyren të dhënat 

nga sistemet e monitorimit të të dhënave mjedisore.

- Rezultatet� sociale. Këtu konsultohen të dhëna në lidhje 

me indikatorët sociale si ulja e varfërisë apo përfshirja 

sociale. Të dhënat nga punësimi ndihmojnë në vlerësimin e 

numrit të vendeve të punës krijuara nga projektet e zhvillimit 

të gjelbër. 

- Vlerësimi� i� ndikimit. Nëse të dhënat kryesore të duhura 

dhe grupet për të testuar janë në disponueshme, kjo 

metodologji është mënyra më e mire për të përcaktuar nëse 

projektet po arrijnë qëllimet e tyre apo jo. Kjo metodologji 

është shumë e mire për të shpjeguar shkak pasojën 

ndërmjet ndërhyrjeve dhe rezultateve.

Kutiza 5: Hapat në fazën e vlerësimit 

- Përcak�mi i skuadrës drejtuese

- Seminare dhe trajnime

- Ofrimi këshillimeve në mënyrë të
pa ndërprerë nëpërmjet
modeleve të caktuara më parë

- Kryerja e monitorimeve dhe
rapor�meve sipas periudhave të
paracaktuara

- Vlerësimi dhe mësimet e nxjerra
dhe përshtatja e tyre me procesin
e planifikimit
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Aneksi A: Udhëzuesi i Analizës dhe 
Mekanizmave 

Mjetet 
ose 
Analiza 

Faza dhe Hapat 
Me cilat hapa 
përputhen 
mekanizmat? 

Çfarë është: 
Përshkrim i  Analizës ose 

Mekanizmit 

Kur dhe Pse duhet përdorur: 
Kur është  më e përshtatshme për LIC, MIC4,  

strategjia e qëndrueshmërisë, strategjia 
sektoriale, etj 

Analizimi i 

Situatës 

Diagnos�kimi 1.1 Këndvështrim i gjerë mbi mënyrën 

e qeverisjes ekonomike dhe 

mjedisore 

Për të zhvilluar një botëkup�m më të 

thellë të situatës në bashki apo komunë 

Iden�fikimi dhe 

kategorizimi i 

palëve te 

interesit 

Diagnos�kimi 1.2 Iden�fikimi dhe Klasifikimi 

i të gjitha palëve të interesit 

të përfshira në planifikimin 

për zhvillim të gjelbër 

Në fillim të programimit për të përcaktuar 

modelet për angazhimin e palëve të interesit 

Vendosja e 

Standardit 

Krahasues 

Diagnos�kimi 1.3 Iden�fikimi i prak�kave më të 

mira që mund të ripërdoren nga 

Bashkia/Komuna 

Nëse është bërë ndonjë planifikim për 

zhvillim të gjelbër nga vende të tjera me 

karakteris�ka qeverisëse të ngjashme  

Katalogimi i të 

dhënave 

Diagnos�kimi 1.3 Katalogu fillestar i burimeve 

të të dhënave në dispozicion 

Fillimi i interpre�mit të të dhënave që janë 

në dispozicion dhe që mund të përdoren 

në analizën paraprake 

Analizimi i 

prirjeve 

ekonomike 

Diagnos�kimi 1.3 Analizimi i prirjeve kryesore 

ekonomike dhe sh�gjet që do 

ndiqen 

Për të kuptuar se si pritet të rritet ekonomia 

në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme 

Analizimi i 

rreziqeve 

klima�ke 

dhe 

brishtësia 

Diagnos�kimi 1.3 Analizimi i kushteve klima�ke 

fillestare, vendosja e theksit aty ku 

mund të jenë rreziqet dhe 

brishtësitë 

Për të kuptuar përparësitë klima�ke për sa 

i përket mundësive, përfi�meve të 

menjëhershme dhe kërcënimeve të 

mundshme 

OJF 

Plan biznesi 

Diagnos�kimi 1.4 Plani menaxhimit dhe 

zhvillimi i strategjisë duke 

përfshirë qëllimet, zonat më 

të rëndësishme dhe afatet e 

pritshme. 

Nëse programimi ka të nevojshme mira�min 

nga qeverisja lokale 

Inventarizimi i 

të dhënave 

dhe vlerësimi 

i diferencave 

Vlerësimi 2.2 Analizimi i të dhënave në 

këndvështrimin e 

besueshmërisë dhe 

metodologjisë gjithashtu 

dhe vlerësimi i të dhënave 

shtese të nevojshme 

Nëse analizimi ose monitorimi mjedisor, 

do të kenë nevojë për të dhëna shtesë 

4 LIC – Vende me të ardhura të ulta dhe MIC vende me të ardhura të mesme. Sipas një klasifikimi nga OECD vendet me të ardhurat vjetore më 

pak se USD 1,025 do quhen LIC, Vendet me të ardhurta vjetore deri në USD 12,375 quhen M IC https://www.oecd.org/dac/transition -finance-
toolkit/LMIC-to-UMIC.pdf 
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Analiza e 

zvogëlimit të 

kostos 

Vlerësimi 2.3 Analiza e kostos dhe 

përfi�meve nga ndërhyrjet në 

periudha afat shkurtra dhe afat 

mesme 

Për të iden�fikuar ndërhyrjet me potencialin 

më të lartë pozi�v dhe kostot më të ulëta 

Analiza e 

Ekuilibrit të 

përgjithshëm të 

llogaritshëm 

(CGE) 

Vlerësimi 2.4 Analizimi i ndërhyrjeve të 

ndryshme dhe ndikimi i 

pritshëm ekonomik prej tyre 

Për të zhvilluar një arsye�m rreth sh�gjeve 

që duhen ndjekur, duke treguar se edhe 

sh�gjet alterna�ve mund të jenë të 

suksesshme 

Analiza e 

ndjeshmërisë 

Vlerësimi 2.4 Analizimi se si mund të 

ndryshojnë skenarët në rast të 

ndryshimit të supozimeve 

Duket sikur supozimet nuk përqendrojnë ose 

nuk mund të parashikohen me saktësi 

Modeli 

Shpërndarjes 

Vlerësimi 2.4 Analizimi se si ndërhyrjet dhe 

skenarët mund të prekin 

grupime të ndryshme të 

popullatës 

Vetëm disa grupime do të përfitojnë nga 

ndërhyrjet dhe ka nevojë për të siguruar 

ndërhyrje më të barabartë 

Mjetet ose 

Analiza 
Faza dhe Hapat 
Me cilat hapa 
përputhen 
mekanizmat? 

Çfarë është: 
Përshkrim i  Analizës ose 
Mekanizmit 

Kur dhe Pse duhet përdorur 
Kur është  me e përshtatshme për LIC, MIC,  
strategjia e qëndrueshmërisë, strategjia 
sektoriale, etj 

Dhënia 

përparësi e 

zhvillimit të 

gjelbër 

Vlerësimi 2.5 Filtrimi i ndërhyrjeve të 

�pit cilësor për të 

ndërmarrë masa 

si për shembull renditja e 

palëve të interesit dhe 

nevojat përkatëse sipas 

shpërndarjes gjeografike 

Për të iden�fikuar faktorët që nuk mund të 

dallohen në analizën sasiore 

Analiza sipas 

përparësive 

Vlerësimi 2.5 Analizimi me metodologji të 

përzierë, për të 

përshkallëzuar dhe filtruar 

ndërhyrjet në mënyrë që ato 

të jene sa më të realizueshme 

Në rastet kur nevojitet të konsiderohet 

përdorimi i tokës dhe kur duhet të 

konsiderohen shqetësime të veçanta për 

gjeografinë e zonës 

Menaxhimi i 

rreziqeve ne 

mënyrë 

ndërvepruese 

Vlerësimi 2.5 Analizimi  periudhave 

kohore  në kohë për të 

përcaktuar se kur ka 

më shumë ndikim një 

ndërhyrje 

Nëse parashikimet e klima�ke mund ta 

bëjnë një ndërhyrje më efek�ve 

Analiza 

financiare 

dhe analiza e 

kostove 

Vlerësimi 2.5 Nxjerrja e kostove te 

ndërhyrjeve dhe analizimi i 

burimeve te mundshme te 

financimit 

Ne rastin kur Bashkia nuk ka fonde për te 

financuar ndërhyrjen e nevojshme atëherë 

duhet bere një propozim i ri financiar  



Matrica 

e 

informac

ioneve 

dhe 

kuadri 

i rezultateve 

Plani Veprimit 3.3 Iden�fikimi i kuadrit të rrjedhës 

logjike të punës, për të 

ndërlidhur ak�vitetet e 

programimit me ndryshimet e 

pritshme në poli�ka, për të 

arritur qëllimet e dëshiruara 

Për të zhvilluar indikatorë dhe për të kuptuar 

se si duhet matur ndikimi i sh�gjeve të 

ndjekura 

Vendosja e 
qëllimeve 

Plani Veprimit 3.4 Vendosja e synimeve për 

indikatorët ekonomikë dhe 

mjedisorë 

Renditja e qëllimeve të synuara 

Analizimi i 

diferencës 

mes a�ësive 

profesionale 

aktuale dhe 

atyre të 

duhura 

Zba�mi 4.2 Vlerësimi i nevojës për 

përmirësimin e a�ësive 

profesionale ndër ins�tucione 

të ndryshme 

Nëse përmirësimi i a�ësive profesionale është 

një shqetësim i menjëhershëm për Bashkinë 

ose Komunën; Përgjithësisht ky është një 

shqetësim në qeverisjet lokale me të ardhura 

të ulëta 

GHG (Gazrat 
me efekt serë) 

Inventarizimi 

Zba�mi 4.3 Monitorimi dhe Çlirimi i gazrave 

në nivel kombëtar dhe lokal 

Ndjekja e proceseve për arritjen e qëllimeve 



27 

Fillimi. Ne këtë fazë paraprake, mundohet të kuptohet gjendja e Bashkisë ose komunës në aspek�n teknik dhe ligjor 

Procedura Përshkrimi Udhëzimi/Shembull 

Cak�mi i grupit 

të punës 

Kjo çështje është specifike për secilën Bashki apo Komune 

pasi lidhet ngushtësisht me eksperiencat apo angazhimin 

e mëparshëm Regjistrimet dhe cer�fikimet ligjore, nëse 

duhen 

Përcak�mi i dakordësisë (kontrata) 

Me bashkinë apo komunën partnere 

Ndër�mi dhe me 

pas ndjekja e 

proceseve të 

nevojshme 

administrative 

Proceset Administrative (Financiar, Prokurimet dhe sistemi i 

burimeve njerëzore) duhet të ndjekin direk�vat e donatorit 

dhe/ose ato lokale. 

Rregullat lokale financiare, 

prokurimi dhe sistemi i burimeve 

njerëzore, termat e referencës 

për ekspertet, menaxheret, 

ndër�mi i organigramës (p.sh. një 

diagram me strukturën e 

personave pjesëmarrës) 

Diagnos kimi. Kjo çështje ka të bëjë me arsye�min mbi përfi�met e zhvillimit të gjelbër duke përfshire planifikimi dhe 

afrimin e palëve te interesit ne projekt 

Procedura Përshkrimi Udhëzimi/Shembull 

Kryerja e analizimit 

të situatës 

Analizimi i situatës shërben për të dhënë një këndvështrim më të 

gjerë në rrethanat në të cilat gjendet bashkia apo komuna për sa 

i përket poli�kave rregullatore dhe mënyrës së qeverisjes 

ekonomike dhe mjedisore. Qëllimi është kup�mi n ë thellësi i 

sistemeve në bazë të së cilave vepron vendi.

Analizimi i situatës: 

Analizimi i situatës sipas 

një kornize planifikimi të 

parametrizuar 

Kryerja e 

iden�fikimit 

dhe 

kategorizimit 

të palëve të 

interesit 

Iden�fikimi dhe kategorizimi i palëve të interesit duhet të bëhet 

për të gjithë palët e interesit që mund të përfshihen në 

planifikim dhe zba�m të projektit në mënyrë që të 

paracaktohen modelet më të mira për përfshirjen dhe 

ndërthurjen e tyre. 

Iden�fikimi dhe 

kategorizimi i palëve te 

interesit në nivel lokal; 

Ndër�mi i një kornize 

planifikimi të 

parametrizuar për 

Iden�fikimin dhe 

kategorizimin e palëve 

të interesit dhe 

vlerësimet përkatëse 

Analizimi i 

përfi�meve nja 

një projekt i 

zhvillimit te 

gjelbër: 

Kjo fazë mbulon kryerjen e çdo studimi paraprak për kryerjen e 

planifikimit për një projekt të zhvillimit të gjelbër. Gjithashtu mund 

të kryhet njëkohësisht me analizimin e situatës dhe të kthehet në 

fund në një analize hyrëse për një studim të ardhshëm më të 

thellë. 
OJF/Ekspert i 

Jashtëm. 

Studimi i rasteve të 

ngjashme 
Raste të ngjashme 

sipas standardit 

krahasues 

Kjo fazë shërben për të iden�fikuar prak�kat më të mira të 

përdorura më parë që mund të ripërdoren nga Bashkia/Komuna 

Aneksi B: Udhëzues mbi procedurat e fazave 
përkatëse të planifikimit të zhvillimit të gjelbër 
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Mbledhja fillestare e 

të dhënave 

Katalogimi i të dhënave fillestare të mbledhura gjatë analizimit 

paraprak. 

Analiza e prirjeve 

Ekonomike: 

Këtu trajtohen prirjet ekonomike kryesore dhe sh�gjet e 

ndjekura për të kuptuar sesi pritet të rritet ekonomia 

në periudhën afat shkurtër dhe afatmesme. 
OJF/Ekspert i Jashtëm 

Analizimi i 

rreziqeve dhe 

ekspozimeve ndaj 

klimës 

Këtu do te iden�fikohen kushtet më të mira klima�ke duke theksuar 
rreziqet dhe ekspozimet për të kuptuar përfi�met dhe kërcënimet 
e mënjëhershme. 

Ndër�mi i planit për 

zhvillim të gjelbër 

Planifikimi duhet të parashikojë qëllimet, zonat ku do të veprojë, 

periudhat e parashikuara dhe strukturat e qeverisjes vendore të 

përfshira. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Vlerësimi. Vlerësimi zakonisht bëhet duke pasur si qëllim zhvillimin e një strategjie për zhvillim të gjelbër Ai përgjithësisht 

përllogarit ndikimin në nivel makroekonomik si dhe sektorial të ndikimeve të një projek� të mundshëm të zhvillimit të 

gjelbër.

Procedura Përshkrimi Udhëzimi/Shembull 

Konsultime me palët 

e interesit 

Mekanizmat për mbledhjen e të dhënave nga palët e 

interesit mund te përfshijnë seminare, takime të veçanta 

dhe vendosjen e stafit të përhershëm nëpër ins�tucione 

shtetërore. 

Takime konsultuese;  

Seminare teknike; Modele 

për integrimin në stafin e 

ins�tucioneve shtetërore 

Inventarizimi i të 

dhënave dhe 

vlerësimi i 

diferencave 

Në këtë fazë do të bëhet iden�fikimi i mos përputhjes së 

të dhënave dhe zhvillimi i një sistemi për menaxhimin e 

tyre, duke vënë theksin në besueshmërinë e të dhënave, 

metodologjinë e grumbullimit dhe nevoja për të dhëna 

të tjera. 

Kryerja e analizës 

për zvogëlimin e 

kostove 

Në këtë fazë përcaktohen kostot dhe përfi�met e 

ndërhyrjeve të mundshme në periudhën afatshkurtër dhe 

afatmesme, me qellim përcak�min e ndërhyrjeve me 

ndikim më të madh dhe kosto më të vogla. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Kryerja e Analizës, 

me skenarë, te 

Ekuilibrit të 

përgjithshëm të 

llogaritshëm (CGE) 

Këtu do parashikohen ndërhyrjet e mundshme dhe 

projeksioni ekonomik për secilin prej tyre për te zhvilluar 

arsye�min se si sh�gjet drejt zhvillimit të gjelbër mund të 

jenë një histori suksesi. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Kryerja e analizës se 

ndjeshmërisë 

Në këtë fazë do të shikohet se si reagojnë skenarët ndaj 

supozimeve të ndryshme, veçanërisht në rast kur 

supozimet nuk qëndrojnë ose nuk mund të parashikohen 

me siguri. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Modeli shpërndarjes Këtu bëhet analiza se si skenarë të ndryshëm mund të 

prekin grupime të ndryshme të popullatës 

OJF/Ekspert i Jashtëm 
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Dhënia përparësi e 

ndërhyrjeve për 

zhvillimit të gjelbër 

Në këtë fazë do të filtrohen ndërhyrjet bazuar në 

realizueshmërinë e tyre. Pra ndër�mi ndërhyrjeve të tipit 

cilësor për të ndërmarrë masa si për shembull renditja e 

palëve të interesit dhe nevojat përkatëse sipas shpërndarjes 

gjeografike të cilat ndoshta nuk janë iden�fikuar gjatë 

ushtrimit të analizës sasiore. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Kryerja e analizës 

shumë qëllimore 

Kjo metodologji e përzien peshën specifike, për pjesën dhe 

filtrimin e secilës ndërhyrje duke u mbështetur në 

realizueshmërinë e tyre. Është më e dobishme kur merr në 

konsideratë përdorimin e tokës dhe shqetësimet sipas 

shpërndarjes gjeografike 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Kryerja e 

menaxhimit të riskut 

përsëritës/ 
ndërveprues 

Ka si qëllim përcaktimin e efek�vite�t të ndërhyrjes bazuar në 

parashikimet klima�ke 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Analiza financiare dhe 

e kostove 

Kjo analizë përcakton kostot e ndërhyrjeve, shqyrton rrugët 

e mundshme të financimit dhe mekanizmat që mund të 

mbulojnë këto kosto. Donatore të tjerë do të kërkohen në 

rast se financimi nuk arrin të mbulohet me burimet në 

dispozicion. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Plani i veprimit. Për themelimin e strukturave në organet qeverisëse dhe administra�ve të procesit mund të nevojitet 

kohë dhe negociata të mëtejshme Në disa raste mund të nevojitet krijimi i një strukture të veçante të përhershme dhe në 

disa raste të tjera mund të përdoret struktura dhe buxhetet ekzistuese të bashkisë. 

Procedura Përshkrimi Udhëzimi/Shembull 

Kryerja e 

aprovimit të 

palëve te 

interesit 

Duke qenë se grupi i punës që ndjek projektet e kë�j lloji 

përfaqësohet nga persona me përgjegjësi në ins�tucionet 

përkatëse, ky grup shpesh herë shërben edhe si krijues i 

strategjive, programimit dhe poli�kave, për këtë arsye 

ins�tucionet shtetërore të cilat kanë rënë dakord me planin, 

duhet të marrin përgjegjësi edhe për shume pjesë të tij. Kjo gjë 

realizohet nëpërmjet takimeve dhe seminareve të ndryshme. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Cak�mi i 

grupeve të 

punës ne 

ins�tucione 

Zba�mi duhet të bëhet në organet shtetërore që kanë 

persona me a�ësi të mira vepruese për të zbatuar një 

projekt. Projekti duhet të ecë njëkohësisht me vënien në 

dijeni dhe trajnimin e stafit të ins�tucioneve në mënyrë që 

në të ardhmen vetë ins�tucioni të ketë grupe të 

përga�tura pune për të zbatuar një projekt për zhvillimit të 

gjelbër. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 
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Bashkëpunim 

me qeverisjen 

vendore për 

buxhe�min 

Krijimi i buxhe�t në qeverisjen lokale me qëllimin inves�min në 

zhvillim të gjelbër. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Zhvillimi i 

mekanizmave 

të financimeve 

nga donatorë 

Krijimi i një liste të qartë për nevojat e financimit të 

projekteve të bashkisë nga donatoret 

OJF/Ekspert i Jashtëm  

Përga�tja e 

projekteve për 

zhvillim të 

gjelbër 

Bazuar në burimin e të ardhurave, mund të nevojitet 

shkrimi i një projek� për tu prezantuar pranë qeverise 

qendrore ose donatoreve, një plan biznesi nëse donatori 

do jetë një shoqëri private, një raport realizueshmërie për 

të përcaktuar nëse inves�mi është i realizueshëm dhe 

çfarë përfi�mesh sjell etj. Duhet ndërtuar një plan i qartë 

për mënyrën e zba�mit të projek�t 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Krijimi i 

projekteve me 

përfi�m 

financiar 

Projekte të tilla, janë ato të cilat janë të gatshme 

për tu financuar dhe kanë kthim të pritshëm të shëndetshëm. 

Krijimi i poli�kave mjedisore të përshtatshme për të tërhequr 

inves�me nga sektori privat 

Programi i financimit 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Krijimi i 

rezultateve në 

formë të 

parametrizuar 

Krijimi i një mënyre pune të parametrizuar për të bërë 

ndërlidhjen midis ak�viteteve të nevojshme dhe ndryshimeve 

në poli�ka për të arritur qëllimet e dëshiruara dhe për 

formimin e indikatorëve dhe të një kup�mi se si të matet 

ndikimi në sh�gjet që duhen ndjekur 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Vendosja e 

objektivave 

lokalë 

Pas analizimit të ndërhyrjeve dhe sh�gjeve për një zhvillim të 

gjelbër, duhet të jetë përfituar një kup�m më i qartë rreth 

angazhimeve mjedisore dhe cilat janë objek�vat më të 

realizueshëm 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Vlerësimi dhe 

përzgjedhja e 

projekteve 

Projektet e përzgjedhura duhet të vlerësohen në bazë të 

mundësisë për tu përshkallëzuar, arritjes në zona së më të gjera 

gjeografike, ndikimit të synuar dhe burimeve financiare. 

OJF / Ekspert i Jashtëm 

Zba�mi. Programi do të zbatohet nga strukturat e ngritura së bashku me grupet e interesit. Në disa bashki apo komuna, 

angazhimi për krijimin e këtyre grupeve mund të kërkojë nivele të ndryshme angazhimi 

Procedura Përshkrimi Udhëzimi/Shembull 

Ngritja e një 

organizmi 

drejtues dhe i 

sistemit të 

proceseve 

Një grupim nga qeverisja vendore duhet të angazhohet 

gjate përpilimit të planit të veprimit dhe duhet të mirë 

përcaktojë normat e procesit për të monitoruar 

programimin dhe për të ndërhyrë në rast të ndonjë 

vendimmarrje në aspek�n operacional. Mund të duhet 

të ndërtohen grupe pune, rregullore për ins�tucionet, 

OJF/Ekspert i Jashtëm 
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dhe poli�ka të reja. 

Vlerësimi i 

nevojave dhe 

organizimi i 

ak�vitete për 

rritjen e 

kapaciteteve 

Vlerësimi në çdo ins�tucion mund të bëhet vetëm nëse 

Bashkia apo Komuna mendon se ins�tucioni ka nevojë 

të menjëhershme për këtë vlerësim. Rritja e 

kapaciteteve mund të bëhet nëpërmjet seminareve, 

trajnimeve, integrimit dhe bashkëpunimit të stafit, 

takimeve të ndryshme etj, gjithmonë në varësi të 

nevojave të ins�tucionit 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Themelimi i një 

sistemi monitorues 

Sistemet e monitorimit janë të ndryshme, por ato duhet 

tu japin një masë informacioni organeve qeverisëse 

lokale si dhe ins�tucioneve palë në projekt. Disa sisteme 

mund të jenë të komplikuara dhe të kenë pla�orma 

elektronike ndërsa të tjerë mund të jenë aq të thjeshtë 

sa dhe një telefonatë ditore ose javore. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Monitorimi klima�k I nevojshëm në shumicën e vendeve, monitorimi i 

vazhdueshëm i çlirimit të gazrave në mënyrë që të 

gjurmohet përparimi drejt qëllimeve klima�ke, kërkon 

shume të dhëna dhe financim të madh. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Ndërmarrja e 

studimeve me 

qellim vlerësimin 

Studimet me qëllim vlerësimin duhet të planifikohen që 

në fillim të projektit, në fazën e har�mit të tregueseve 

kyç të performancës (KPI) dhe kur përcaktohet mënyra e 

metodologjisë së vlerësimit. Në mënyrë që vlerësimet të 

jenë sa më cilësore në to mund të përfshihet një 

vlerësim i ecurisë së projektit si dhe dokumentacion 

mbështetës. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 

Duhet të 

përfshihet 

mësimet e marra 

nga zba�mi i 

projek�t 

Mësimet e marra duhet të përfshihet në programet dhe 

poli�kat e ardhme që do të zbatohen nga bashkia së 

bashku me palët e interesit. 

OJF/Ekspert i Jashtëm 
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