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BACKGROUND
Kosovo is among the most water stressed countries in Southeast Europe owing to its specific natural features, history of lack of investments in water infrastructure, inefficient water management
and use, as well as high levels of pollution. The stress levels are expected to grow in the future in
light of the climate crisis and the increased water demand for agriculture, industrial operations,
mining and urban centers. The management of water resources in Kosovo becomes even more
complex considering the transboundary character of its four river basins.
While the country has made important progress in terms of legal framework and institutions, the
formulation of strategies and action plans for the water sector, and coordinated action towards an
Integrated Water Resources Management (IWRM) approach is needed to: a) reduce pressures
on water bodies and help reverse degradation trends; b) optimize use of water’s economic potential
for the country’s development by balancing between water demand and its availability in space
and time; c) reduce water-related risks such as floods and droughts; and d) improve the absorption
capacity of river basins and achieve more equitable distribution of the water-related benefits across
society.
The fruitful partnership between Kosovo and Switzerland over the past two decades contributed
substantially to sustainable development in various sectors and generated important benefits for
the people, environment and economy of Kosovo. One of the main Swiss commitments to Kosovo
is its engagement in the water sector where Switzerland proudly takes on the role of the lead
donor1. Continuing in this tradition Switzerland decided in 2019 to support Kosovo with a new comprehensive programme to improve the IWRM in the country. The newly launched Integrated Water
Resources Management in Kosovo (IWRM-K) Program of the Swiss Agency for Development
and Cooperation (SDC) was co-designed by key Ministry of Economy and Environment (MEE)
staff, other national stakeholders and Swiss-funded experts through a highly-participatory process.
The Program aims at fundamentally improve water resources management in Kosovo.

PROGRAM STRATEGY AND OBJECTIVES
The overall strategy of the IWRM-K Program is to introduce efficient and sustainable management
and use of water resources and balancing the conflicting interests in water management. The Program aims at building long-lasting capacities for a wise protection of water resources, in line with
the needs of future sustainable development.
Aware of the challenges, complexity and uncertainties associated with such an ambitious transformation process, the IWRM-K is designed to be a long-term Program (planning horizon of 12
years) that will attempt to integrate and scale-up earlier results, address systemic deficiencies, and
continually support capacity development towards a modern country-level water governance
model.
The Program is not being implemented in isolation and its long-term vision and strategic approach
allow to complement ongoing and future initiatives pursuing similar objectives. Among the key
partners of the Program will be the World Bank (e.g. in upgrading the country’s monitoring system
or harmonizing investments in water resources development and protection) as well as the SIDA
(e.g. in developing River Basin Management Plans). Good partnership and cooperation among the
key donors and international organizations are instrumental in many ways, including in exchanging
information and lessons learnt, complementing activities, and joining resources to maximize positive outcomes.

1

Strong engagement in policy dialogue, leader of the water sector donor coordination, funding of the Inter-Ministerial Water
Council, increasing of water supply services to nowadays 90%, funding waste water treatment facilities etc.
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EXPECTED RESULTS FROM PHASE 1 OF IWRM-K
The four-year Phase 1 of the IWRM-K (May 2020 – April 2024) will focus on:

1. Development of plans & implementation of pilot measures
Kosovo will be provided with a consolidated water resource management planning framework comprising three River Basin Management Plans (RBMPs) for Ibër, Morava e Binçës and Lepenc (in
line with EU Water Framework Directive), along with a unified RBMP development methodology.
The planning process will be backed by a targeted water monitoring programme that will also be
used to enhance national-level monitoring capacities.
The RBMPs will include a series of measures/investment priorities whose implementation will
be initiated and facilitated by the Program. A Competitive Grants Scheme and other financing
mechanisms will be available to pilot a number of different measures such as reducing pressures to water bodies from abstraction and modification for different purposes, promoting environmentally-friendly farming practices, or reducing the pollution from industry.

2. Improving legislation, institutional capacity, knowledge & skills
The Program will provide significant opportunities for improving and streamlining the water legislation as well as enhancing institutional and organizational capacity building among the key
water stakeholders. Based on advanced water balance and economic studies, the Government
will be advised on the future funding needs and the possible corresponding financial instruments
for IWRM. As a pilot activity, MEE will be supported to make important steps in improving transboundary water resources management.
Acknowledging the importance of water monitoring (meteorology, hydrology, water quality) in
building nation-wide IWRM capacity, the Program will partner with the Hydrometeorological Institute of Kosovo (HMIK) and other interested donors/organizations (e.g., the World Bank) in upgrading the country’s monitoring system. These activities will be complemented by operationalizing a
Water Information System which will enable institutions to make more informed management
decisions in the future. A number of educational and skills development opportunities are foreseen, targeting current and future water professionals through:
 developing and implementing training on IWRM for administration and other stakeholders;
 launching a new interdisciplinary university programme on IWRM;
 knowledge exchange with Swiss/Austrian institutions; and
 a plethora of on-the-job training opportunities for (young) professionals, administration, national experts, and researchers.

3. Improving stakeholder involvement & awareness raising
MIE will benefit from the Program’s support in creating stakeholder participation mechanisms
in IWRM in line with contemporary concepts and approaches. The country’s key water stakeholders will be capacitated to make meaningful contributions to identifying challenges and formulating
investment and capacity development priorities. Civil Society/Non-Governmental Organizations
(CSOs/NGOs) representing different societal interests in IWRM will be particularly targeted. Following specialized capacity development support, selected CSOs/NGOs will contribute to the overall Program goals and country’s priorities by implementation of Program-backed grants.
The Program will support a series of communication and awareness raising activities aiming
at facilitating the adoption of IWRM principles and approaches among the key stakeholders and
the general population of Kosovo, creating impetus for long-term transformation.

MINISTRY OF ECONOMY AND ENVIRONMENT – KEY BENEFICIARY AND PARTNER
The IWRM-K Program is designed to fundamentally improve the capacity and strengthen the role
of the MEE, and especially the River Basin District Authority (RBDA) as an institution which already
has a strong legal responsibility for maintaining the functionality of the IWRM system. This will be
complemented by efforts to clarify roles and strengthen functional relationships with other
entities, firstly within the MEE (e.g., KEPA, HMIK, Water Division, Environment/Water Inspectorate), and later with other institutional (e.g., other ministries) and non-institutional stakeholders
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(e.g., CSOs, water user groups).
The Program’s strategic approach relies on close interlinkages of (technical) capacity development and institutional/organizational development. Related activities are at the core of the entire Program design aiming to ensure sustainability of technical capacity development achievements thanks to improved internal organizational processes (e.g., team work, leadership, motivation, more qualified staff, and better internal procedures). The success of the IWRM-K Program
will largely depend on diverse MEE-coordinated Government contributions to ensure sustainability of results, replication and scaling-up of achievements as well as increased capacity of country institutions. The Government commitment is expected to materialize through a mix of financial
and in-kind contributions, including:
 achieving full Government ownership of the IWRM agenda and priorities (e.g., through maintaining and enhancing cooperation with Switzerland, and co-steering the Program);
 financial contribution or co-funding of Program activities in general (e.g., based on priorities
defined in the RBMPs);
 increased financial and other support to (governmental) beneficiary institutions to create longterm management capacities for IWRM; and
 continued political will for improved enforcement of legislation with respect to different aspects
of water resource management.
Structured in such fashion, the Program will provide a unique opportunity for Kosovo to adopt
a water resource management approach that will help overcome the key challenges, contributing
in this way to a more sustainable future for its economy and population.
Program Title:
Integrated Water Resources Management in Kosovo (IWRM-K)
Donor:
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Implementation:
Skat Consulting Ltd., St. Gallen, Switzerland & Environment Agency Austria, Vienna, Austria
Partners:
Ministry of Economy and Environment with its main constituent agencies (e.g., River Basin District
Authority, Environment Protection Agency, Hydrometeorological Institute, Water Division, Environment/Water Inspectorate), Inter-Ministerial Water Council, other ministries, water companies, municipalities, educational institutions, and CSOs/NGOs
Budget:
Total for 12 years: approx. CHF 20 million
Phase 1 (May 2020 – April 2024): CHF 8.7 million
Contact Information:
Swiss Cooperation Office
Bernhard Soland, Deputy Director (Email: bernhard.soland@eda.admin.ch)
Ardiana Zhuri, National Programme Officer (Email: ardiana.efendija-zhuri@eda.admin.ch)
Skat Consulting Ltd. / IWRM-K Program
Frank Wiederkehr, Program Director (Email: frank.wiederkehr@skat.ch)
Skat Consulting Ltd., St. Gallen, Switzerland
Dimitrija Sekovski, Team Leader (Email: dimitrija.sekovski@skat.ch)
Program Facilitation Unit, Pristina, Republic of Kosovo
Environment Agency Austria
Arnulf Schönbauer, Coordination of Peer Advise/Key Adviser
(Email: Arnulf.Schoenbauer@umweltbundesamt.at)
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Faza Zbatuese 1
Maj 2020 – Prill 2024

Takimi i punës së IWRM-K me palët e interesit për miratimin e të dhënave, Prishtinë, 14 nëntor 2019

Programi IWRM-K financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatohet nga Skat Consulting Ltd. (Zvicër), në konzorcium me Agjencinë e Mjedisit të Austrisë (EAA)

Skat Consulting Ltd.
Vadianstrasse 42, CH-9000 St. Gallen
Phone:
+41 71 228 54 54
E-mail:
info@skat.ch
Web:
www.skat.ch

Environment Agency Austria
Spittelauer Lände 5, 1090 Vienna, AUT
Phone:
+43 1 313 04 54 00
E-mail:
office@umweltbundesamt.at
Web: www.umweltbundesamt.at

VERSIONI NЁ SHQIP

HISTORIKU
Kosova është një ndër vendet me më së paku ujëra (resurse ujore) në Evropën Juglindore për
shkak të veçorive natyrore specifike, të një historiku me mungesë investimesh në infrastrukturë
ujore, menaxhimit dhe shfrytëzimit joefikas të ujërave si dhe niveleve të larta të ndotjes. Nivelet e
stresit priten të rriten në të ardhmen si pasojë e krizës klimatike dhe kërkesës në rritje për ujë nga
bujqësia, veprimtaritë industriale, minierat dhe qendrat urbane. Menaxhimi i resurseve ujore në
Kosovë bëhet edhe më i ndërlikuar kur merret parasysh karakteri ndërkufitar i katër pellgjeve të
saj lumore.
Derisa vendi ka shënuar progres të rëndësishëm në aspektin e kornizës ligjore dhe institucioneve,
formulimi i strategjive dhe planeve të veprimit për sektorin e ujërave, dhe veprimet e
bashkërenduara për një qasje të Menaxhimit të Integruar të Resurseve Ujore (MIRU) janë të
nevojshme për: a) zvogëlimin e presioneve mbi trupat ujorë dhe për të ndihmuar në përmirësimin
e trendëve të degradimit; b) rritjen e shfrytëzimit të potencialit ekonomik të ujërave për zhvillimin e
vendit, duke balancuar kërkesën për ujë me disponueshmërinë e ujit në hapësirë dhe kohë; c)
zvogëlimin e rreziqeve që kanë të bëjnë me ujin, si përmbytjet dhe thatësira; dhe d) përmirësimin
e kapacitetit absorbues të pellgjeve lumore dhe të arrihet një shpërndarje më e drejtë e përfitimeve
nga ujërat në shoqëri.
Partneriteti produktiv në mes të Kosovës dhe Zvicrës gjatë dy dekadave të fundit ka kontribuuar
dukshëm në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorëve të ndryshëm dhe ka sjellë përfitime të
rëndësishme për qytetarët, mjedisin dhe ekonominë e Kosovës. Një prej angazhimeve kryesore të
Zvicrës në Kosovë është angazhimi i saj në sektorin e ujërave, ku Zvicra me krenari mban rolin e
donatorit kryesor2. Duke e vazhduar këtë traditë, Zvicra vendosi që në fillim të vitit 2019 ta
mbështeste Kosovën me një program gjithëpërfshirës për të përmirësuar MIRU në vend. Programi
i sapolansuar “Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore në Kosovë (IWRM-K)”, i financuar nga
Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), është bashkë-dizajnuar me stafin
kryesor të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit (MEA), palët e tjera të interesit vendorë si dhe
ekspertë të financuar nga Zvicra, përmes një procesi të pjesëmarrjes së gjerë. Ky program ka për
qëllim që të përmirësojë rrënjësisht menaxhimin e resurseve ujore në Kosovë.

STRATEGJIA DHE OBJEKTIVAT E PROGRAMIT
Strategjia e përgjithshme e Programit IWRM-K ka për qëllim që të prezantojë menaxhimin efikas
dhe të qëndrueshëm dhe përdorimin e resurseve ujore si dhe balancimin e interesave konfliktuoze
në menaxhimin e ujërave. Programi synon të ndërtojë kapacitete afatgjata për një mbrojtje të mirë
të resurseve ujore, sipas nevojave për zhvillim të qëndrueshëm në të ardhmen.
Duke i ditur sfidat, kompleksitetin dhe pasiguritë që lidhen me një proces transformimi të tillë,
ambicioz, IWRM-K është dizajnuar për të qenë një Program afatgjatë (horizonti i planifikimit prej
12 vjetësh) i cili do të përpiqet të integrojë dhe të përmirësojë rezultatet e mëparshme, të adresojë
mangësitë sistematike, dhe të mbështesë në mënyrë të vazhdueshme zhvillimin e kapaciteteve
drejt një modeli modern të qeverisjes së ujërave në nivel vendi.
Ky Program nuk po zbatohet si i veçuar, dhe vizioni i tij afatgjatë si dhe qasja e tij strategjike
mundëson që të plotësohen iniciativat e tashme dhe të ardhshme në përmbushje të objektivave të
ngjashme. Ndër partnerët kryesorë të Programit do të jetë Banka Botërore (p.sh. përmirësimi i
sistemit monitorues të vendit ose harmonizimi i investimeve në zhvillimin dhe mbrojtjen e resurseve
ujore) dhe SIDA (p.sh. në përgatitjen e Planeve për Menaxhimin e Pellgjeve Lumore). Partneriteti
dhe bashkëpunimi i mirë në mes të donatorëve kryesorë dhe organizatave ndërkombëtare janë të
dobishëm në shumë mënyra, përfshirë këtu shkëmbimin e informatave dhe mësimet e nxjerra,
duke i plotësuar aktivitetet dhe duke i bashkuar burimet me qëllim të rritjes maksimale të
rezultateve pozitive.

2

Angazhim i fuqishëm në dialogun për politika, financimin e Këshillit Ndër-Ministror për Ujëra, rritjen e shërbimeve të ujësjellësit
në këtë kohë në 90%, financimin e impianteve për trajtimin e ujërave të ndotura etj.
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REZULTATET E PRITSHME NGA FAZA 1 E IWRM-K
Faza 1, katërvjeçare, e IWRM-K (Maj 2020 – Prill 2024) do të fokusohet në:

1. Përgatitja e planeve & zbatimi i masave pilot
Kosova do të ketë një kornizë të konsoliduar të planifikimit të menaxhimit të resurseve ujore, e cila
përfshin tre Plane për Menaxhimin e Pellgjeve Lumore (PMPL) për Lumin Ibër, Morava e Binçës
dhe Lepenc (në përputhje me Direktivën Kornizë të BE-së për Ujëra), bashkë me një metodologji
zhvillimore të uniformuar të PMPL. Procesi i planifikimit do të mbështetet nga një program për
monitorimin e ujërave, i cili do të përdoret edhe për të rritur kapacitetet për monitorim në nivel
kombëtar.
PMPL-të do të përfshijnë një numër masash/prioritetesh investive, zbatimi i të cilave do të
iniciohet dhe do të lehtësohet nga Programi. Një Skemë grantesh konkurruese dhe mekanizma
të tjerë financiarë do të vihen në dispozicion për të pilotuar një numër masash të ndryshme, siç
janë zvogëlimi i presioneve mbi trupat ujorë nga nxjerrja dhe modifikimi për qëllime të ndryshme,
promovimi i praktikave bujqësore miqësore ndaj mjedisit, ose zvogëlimi i ndotjes nga industria.

2. Përmirësimi i legjislacionit, kapaciteteve institucionale, njohurive & aftësive
Ky Program do të ofrojë mundësi të mëdha për përmirësimin dhe rregullimin e legjislacionit
për ujëra, si dhe ndërtimin e kapaciteteve institucionale dhe organizative në mesin e palëve të
interesit kryesore për ujëra. Në bazë të studimeve të avancuara ekonomike dhe për bilancin e
ujërave, Qeveria do të këshillohet për nevojat financiare në të ardhmen dhe për instrumentet
financiare përkatëse për MIRU. Si aktivitet pilot, MEA do të mbështetet për të ndërmarrë hapa të
rëndësishëm në përmirësimin e menaxhimit ndërkufitar të resurseve ujore.
Duke e ditur rëndësinë e monitorimit të ujërave (meteorologjia, hidrologjia, cilësia e ujit) në
ndërtimin e kapaciteteve për MIRU në mbarë vendin, Programi do të jetë partner i Institutit
Hidrometeorologjik (IHM) dhe i donatorëve/organizatave të tjera të interesuara (p.sh., Banka
Botërore) në përmirësimin e sistemit të monitorimit në vend. Këto aktivitete do të plotësohen
përmes funksionalizimit të një sistemi informativ për ujëra, i cili do të mundësojë që institucionet
të marrin vendime më të informuara për menaxhimin në të ardhmen. Janë paraparë një numër
mundësish për zhvillim arsimor dhe të aftësive, duke synuar profesionistët aktualë dhe të
ardhshëm të ujit, përmes:





Zhvillimit dhe implementimit të trajnimeve për MIRU për administratën dhe palët e interesit;
Lansimit të një programi të ri universitar ndër-disiplinor për MIRU;
Shkëmbimit të njohurive me institucionet në Zvicër/Austri; dhe
Një numri të madh mundësish trajnimi në vendin e punës për profesionistët (e rinj),
administratën, ekspertët vendorë dhe hulumtuesit.

3. Përmirësimi i përfshirjes së palëve të interesit & rritja e vetëdijesimit
MEA do të përfitojë nga përkrahja e Programit në krijimin e mekanizmave për pjesëmarrje të
palëve të interesuara në MIRU në përputhje me konceptet dhe qasjet bashkëkohore. Palët
kryesore të interesit në vend do të aftësohen për të dhënë kontribut të konsiderueshëm në
identifikimin e sfidave dhe formulimin e investimeve dhe të prioriteteve për zhvillim të kapaciteteve.
Në shënjestër të veçantë do të jenë Organizatat e Shoqërisë Civile/Organizatat Jo-Qeveritare
(OSHC-të/OJQ-të) që përfaqësojnë interesa të ndryshme shoqërore në MIRU. Pas mbështetjes
në zhvillimin e kapaciteteve, OSHC-të/OJQ-të e përzgjedhura do të kontribuojnë në qëllimet e
përgjithshme të Programit dhe në prioritetet e vendit përmes zbatimit të granteve mbështetëse
të Programit.
Programi do të mbështesë një grup aktivitetesh të komunikimit dhe rritjes së vetëdijesimit që
kanë për qëllim lehtësimin e adoptimit të parimeve dhe qasjeve të MIRU në mesin e palëve të
interesit kryesore dhe popullsisë së përgjithshme të Kosovës në përgjithësi, duke nxitur kështu një
transformim afatgjatë.
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MINISTRIA E EKONOMISË DHE AMBIENTIT – PËRFITUESI DHE PARTNERI
KRYESOR
Programi IWRM-K është hartuar për të përmirësuar rrënjësisht kapacitetin dhe për të fuqizuar rolin
e MEA-s, dhe veçanërisht rolin e Autoritetit të Rajonit të Pellgjeve Lumore (ARPL), si një institucion
i cili tashmë ka përgjegjësi të fuqishme ligjore për ruajtjen e funksionalitetit të sistemit të MIRU. Kjo
do të plotësohet me anë të përpjekjeve për të qartësuar rolet dhe për të forcuar marrëdhëniet
funksionale me subjektet e tjera, në rend të parë në kuadër të MIA-s (p.sh. AMMK, IHMK, Divizioni
i Ujërave, Inspektorati i Mjedisit/Ujit), dhe më vonë me palët e tjera të interesit institucionale (p.sh.,
ministritë e tjera) dhe joinstitucionale (p.sh. OShC-të, grupet e përdoruesve të ujit).
Qasja strategjike e këtij Programi mbështetet në lidhje të ngushta të zhvillimit (teknik) të
kapaciteteve dhe zhvillimit institucional/organizativ. Aktivitetet e ndërlidhura janë thelbi i gjithë
Programit i cili ka për qëllim të garantojë qëndrueshmëri të të arriturave në zhvillimin teknik të
kapaciteteve, falë përmirësimit të proceseve të brendshme organizative (p.sh., puna ekipore,
lidershipi, motivimi, stafi më i kualifikuar dhe procedura të brendshme më të mira). Suksesi i
Programit IWRM-K do të varet shumë nga kontributet e ndryshme të Qeverisë, të koordinuara
nga MEA, për të siguruar qëndrueshmëri të rezultateve, ripërsëritje dhe përmirësim të të arriturave,
si dhe për të rritur kapacitetet e institucioneve të vendit. Zotimi i Qeverisë pritet të materializohet
përmes kontributit financiar si dhe kontributeve të tjera, përfshirë këtu:
 Zotërimin e plotë të agjendës dhe prioriteteve për MIRU nga ana e Qeverisë (p.sh. përmes
ruajtjes dhe rritjes së bashkëpunimit me Zvicrën dhe bashkë-drejtimit të Programit);
 Kontributin financiar ose bashkë-financimin e aktiviteteve të Programit në përgjithësi (p.sh. në
bazë të prioriteteve të përcaktuara në PMPL);
 Rritjen e mbështetjes financiare dhe mbështetjeve të tjera për institucionet (qeveritare)
përfituese për të krijuar kapacitete menaxhuese afatgjata për MIRU; dhe
 Vullnetin politik të vazhdueshëm për përmirësimin e fuqizimit të legjislacionit për sa i përket
aspekteve të ndryshme të menaxhimit të resurseve ujore.
I strukturuar në këtë mënyrë, ky Program do të jetë një mundësi e veçantë për Kosovën për të
adoptuar një qasje për menaxhimin e resurseve ujore e cila do të tejkalojë sfidat kryesore, dhe
në këtë mënyrë do të kontribuojë në një të ardhme më të qëndrueshme për ekonominë dhe
popullsinë e saj.
Titulli i Programit:
Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore (IWRM-K)
Donator:
Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)
Implementimi:
Skat Consulting Ltd., St. Gallen, Zvicër & Agjencia e Mjedisit e Austrisë, Vjenë, Austri
Partnerët:
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, me agjencitë e saj kryesore përkatëse (p.sh., Autoriteti i
Rajonit të Pellgjeve Lumore, Agjensioni për Mbrojtjen e Mjedisit, Instituti Hidrometeorologjik,
Divizioni për Ujëra, Inspektorati i Mjedisit/Ujit), Këshilli Ndërministror për Ujëra, ministritë e tjera,
ujësjellësit, komunat, institucionet arsimore dhe OSHC-të/OJQ-të.
Buxheti:
Gjithsej për 12 vjet: rreth 20 milionë franga zvicerane
Faza 1 (Maj 2020 – Prill 2024): 8.7 milionë franga zvicerane

VERSIONI NЁ SHQIP

Informatat kontaktuese:
Zyra Zvicerane për Bashkëpunim
Bernhard Soland, Zëvendës drejtor (Email: bernhard.soland@eda.admin.ch)
Ardiana Zhuri, Zyrtare vendore e Programit (Email: ardiana.efendija-zhuri@eda.admin.ch)
Skat Consulting Ltd. / IWRM-K Program
Frank Wiederkehr, Drejtor i Programit (Email: frank.wiederkehr@skat.ch)
Skat Consulting Ltd., St. Gallen, Zvicër
Dimitrija Sekovski, Lider i ekipit (Email: dimitrija.sekovski@skat.ch)
Njësia për Zbatimin e Programit, Prishtinë, Republika e Kosovës
Agjencia e Mjedisit e Austrisë
Arnulf Schönbauer, Këshilltar për koordinimin e kolegëve/Këshilltar kryesor
Email: Arnulf.Schoenbauer@umweltbundesamt.at

