
SEKTORI  I PROJEKTEVE

MISIONI

.

Duke u mbështetur në axhendën për

zhvillim ekonomik e social të qëndrueshëm,

axhendën e integrimit në Bashkimin

Europian,

Sektori i Projekteve nëpërmjet punës

individuale dhe punës në grup,

do të fokusohet

në vizionin afatmesëm dhe afatgjatë të

zhvillimit të Qarkut Shkodër,

në funksion të zhvillimit rajonal të

qëndrueshëm,

bazuar kjo në një proçes të hapur e

transparent

që garanton përfshirjen e gjerë

të Bashkive të reja të Qarkut, të shoqërisë

civile, komunitetit të biznesit, grupeve të

tjera të interesit, strukturave akademike e

shkencore të vendit



Përgjegjësi i Sektorit ka këto detyra dhe përgjegjësi:

a. Hartimi dhe shkrimi i të paktën 6 projekteve cilësore në vit, rajonale dhe/ose

ndërkufitare;

b. Gjenerimi i ideve që do të përkthehen në projekte konkrete për financime të mundshme

nga ministritë, donatorët dhe autoritete të tjera të interesuara;

c. Hartimi i fishe-projekteve për donatorë të ndryshëm, një fishe në javë, duke u nisur nga

prioritet e institucionit dhe të njësive, institucioneve në qarkun Shkodër;

d. Bërja e vlerësimit të nevojave për t’u adresuar në projekte konkrete;

e. Kërkimi i burimeve të mundshme të financimit me qëllim gjenerimin e të ardhurave

përmes projekt propozimeve;

f. Mbajtja e kontakteve dhe koordinimi i punës me aktorët e tjerë të huaj të përfshirë në

projekt-propozime;

g. Koordinimi me aktorët lokale/rajonale dhe të gjithë partnerët e Qarkut Shkodër për të

mos pasur mbivendosje në adresimin e prioriteteve apo në projekte;

h. Mbajtja e kontakteve me menaxhuesit e programeve të bashkëpunimit ndërkufitar,

Sekretariatet e Përbashkëta Teknike, veçanërisht në dhënien e informacioneve që kanë të

bëjnë me monitorimin dhe ecurinë e projekteve;

i. Monitorimi i projekteve të qarkut on the spot;

j. Përgatitja e raporteve narrative dhe financiare të projekteve;

k. Përgatitja aktivitete informuese për përfituesit e mundshëm nga Qarku Shkodër;

l. Kordinimi i zhvillimit të projekt-propozimeve së bashku me përfaqësuesit e njësive

administrative dhe ofrimi i asistencës teknike gjatë zhvillimit të projekteve dhe trajnimi i

stafit të njësive administrative lidhur me projektet;

m. Kryerja e detyra të tjera në komisione ad-hoc, sipas kërkesave që paraqiten, por

gjithmonë brenda kuadrit të punës së projekteve të zhvillimit;

n. Lëshon Udhërat e dorëzimit sipas kërkesavë të zyrtarëve të administratës së Këshillit të

Qarkut Shkodër;

o. Është përgjegjës për përkthimin e materialeve të faqes së internetit në gjuhën angleze;
p. Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga Titullari i institucionit. Ka detyrimin të përmbushë

çdo urdhër tjetër apo porosi (me shkrim dhe me gojë) të nivelit epror në kuptimin e
hierarkisë, që nuk përfshihet në pikat më lart, nuk përbejnë shkelje ligjore, dhe që nuk
cënojnë dinjitetin e zyrtares/it.


