Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim "Shkencat Humane dhe Albanologjike" për vitet 2003 - 2005
Lista e projekteve të miratuara dhe financimi i tyre për vitet 2003 – 2005

Nr

Titulli i projektit

Agjensia
ekzekutuese

Drejtuesi i
projektit

Qendra Enciklopedike
Shqiptare

Prof.
Emil Lafe

1.

Enciklopedia Shqiptare.

2.

Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe.

Instituti i Gjuhësisë
dhe Letërsisë

Prof.
Jani Thomai

3.

Fjalor i gjuhës shqipe.

Instituti i Gjuhësisë
dhe Letërsisë

Prof.
Jani Thomai

4.

Enciklopedia e Artit Shqiptar.

Qendra e Studimeve
të Artit

Prof. Josif
Papagjoni

5.

Burime arkivore për Historinë e Shqipërisë.

Instituti i Historisë

Prof.
Gazmend
Shpuza

6.

Kriminaliteti në adoleshentë dhe në moshën rinore.

Universiteti Tiranë,
Fakulteti i Shkencave
Sociale

Prof.
Ylli Pango

7.

Ristrukturimi agrar postkomunist në Shqipëri dhe implikimet e
tregut.

Qendra e Studimeve
Gjeografike

Prof. Arqile
Bërxholi

8.

Shtegtimet kulturore folklorike ndërkufitare në fushën e lirikës.

Universiteti
“Luigj Gurakuqi”
Shkodër

Prof. As.
Alfred
Çapaliku

Financimi
për vitin
2003
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2004
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2005
(në mijë lekë)

Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim "Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit" për vitet 2003 - 2005
Lista e projekteve të miratuara dhe financimi i tyre për vitet 2003 - 2005

Nr

Titulli i projektit

Agjensia
ekzekutuese

Drejtuesi i
projektit

1.

Paisja e laboratorëve didaktikë - mësimore për Akademinë e
Policisë me infrastrukturën e nevojshme kompjuterike.

Akademia e Policisë

Dr.
Bajram Yzeiri

Zhvillimi i sistemit të informacionit dhe mirëadministrimi i
bazës së të dhënave në fushën e Shëndetit Publik.

Instituti i Shëndetit
Publik

Dr. Manuela
Murthi

INIMA

Prof.
Koço Gjoka

kompjuterike:

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Gjuhëve të
Huaja

Prof. As.
Klara Lagji

Një aplikim kompjuterik për informatizimin e aktivitetit të
sekretarisë mësimore dhe të administrimit të informacionit për
procesin mësimor.

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave
të Natyrës

Prof.
Llukan Puka

2.

3.

4.

5.

Krijimi i infrastrukturës rrjetore në Akademinë e Edukimit Fizik
dhe Sporteve (Tiranë), si dhe përdorimi i saj në qarkullimin e
informacioneve didaktike e shkencore mbi bazën e
teknologjive hipertekstuale.

Bashkëpunim në fushën e gjuhësisë
përmbledhja automatike dhe kërkimi tekstual.

Financimi
për vitin
2003
(në mijë lekë)

-

Financimi
për vitin
2004
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2005
(në mijë lekë)

Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim "Bioteknologjia dhe Diversiteti Biologjik" për vitet 2003 - 2005
Lista e projekteve të miratuara dhe financimi i tyre për vitet 2003 - 2005

Nr

1.

2.

3.

4.

5.

Agjensia
ekzekutuese

Drejtuesi i
projektit

Identifikimi, karakterizimi dhe standardizimi për koleksionim i
mikroorganizmave
endemike me rëndësi industriale e
bujqësore. Hartimi i kartelave gjenetike dhe katalogut të
mikroorganizmave të koleksionuar .

Instituti i Kërkimeve
Biologjike, Tiranë

Prof.
Rustem
Zenelaj

Përshtatjet biofizike-biokimike, fiziologjike dhe gjenetike ndaj
faktorëve klimatike ekstremalë dhe ndotjeve urbane tek
speciet zbukuruese të florës së Tiranës për t’u përdorur në
gjelbërimin e qyteteve.

Instituti i Kërkimeve
Biologjike, Tiranë

Prof.
Fatbardha
Babani

Vlerësimi i potencialit, identifikimi i biodiversitetit në nivel
molekular, shumëzimi "in vivo" dhe "in vitro" me synim
kultivimin e kimiotipeve të zgjedhur të disa bimëve aromatikemjekësore në toka të varfra të vendit tonë.

Instituti i Kerkimeve
Biologjike, Tiranë

Prof. Efigjeni
Kongjika

Vlerësimi në nivel kromozomik i biodiversitetit të disa
specieve endemike e të rrezikuara në Florën spontane të
Shqipërisë.

Instituti i Kërkimeve
Biologjike, Tiranë

Prof.As.
Zhaneta Zeka

Evidentimi, ruajtja e shtimi i resurseve gjenetike të egra në
pemëtari

Instituti i Pemëtarisë,
Vlorë,

Dr.
Frida Çarka

Titulli i projektit

Financimi
për vitin
2003
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2004
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2005
(në mijë lekë)

Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim "Bioteknologjia dhe Diversiteti Biologjik" për vitet 2003 - 2005
Lista e projekteve të miratuara dhe financimi i tyre për vitet 2003 – 2005 (Faqja 2)

Nr

Titulli i projektit

Agjensia
ekzekutuese

Drejtuesi i
projektit

6.

Rehabilitimi i habitateve në Kopshtin Botanik për ruajtjen
afatgjatë dhe përdorimin e qëndrueshëm të bimëve
endemike, të rralla e me vlerë të genofondit shqiptar

Fakulteti i Shkencave
Natyrore,
Kopshti Botanik,

Prof.
Liri Dingu

Studimi i biodiversitetit gjenetik të racave autoktone të
bagëtive të imta me anën e analizave molekulare, evidentimi i
shkallës së rrezikut të zhdukjes së tyre dhe disa
rekomandime për konservimin e këtij gjenofondi

Universiteti Bujqësor,
Tiranë/ Fakulteti i
Bujqësisë,

Dr.
Anila Hoda

Vlerësimi i biodiversitetit në kompleksin natyror "Vjosë-Vargu
Mali i Murganës, Mali i Gjerë,Mali i Pusit"

Fakulteti i Shkencave
të Natyrës,
Seksioni i Botanikës,

Prof.
Murat Xhulaj

Studimi i biodiversitetit detar dhe bregdetar të gjirit të Lalzit
dhe gjirit të Rodonit

Fakulteti i Shkencave
të Natyrës, Muzeu i
Shkencave Natyrore,

Prof.
Idriz Haxhiu

Pajisja e plotë e laboratorit të analizave të AND-së dhe vënia
në punë e teknikave të diagnostikimit molekular të disa
sëmundjeve gjenetike të njeriut

Fakulteti i Shkencave
të Natyrës,
Departamenti i
Biologjisë,

7.

8.

9.

10.

Financimi
për vitin
2003
(në mijë lekë)

Prof.
Ilia Mikerezi

Financimi
për vitin
2004
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2005
(në mijë lekë)

Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim "Bujqësia dhe Ushqimi" për vitet 2003 - 2005
Lista e projekteve të miratuara dhe financimi i tyre për vitet 2003 - 2005

Nr

Titulli i projektit

Agjensia
ekzekutuese

Drejtuesi i
projektit

1.

Studimi agrobiologjik i kultivarëve të rrushit, futur vitet e fundit
në vendin tonë.

Instituti i Pemtarisë
Vlorë

Hipokrat Fiku

2.

Vlerësimi i disa aksesioneve të germoplazmës së grurit për
qëndrueshmëri ndaj streseve abiotike dhe cilësisë e
përdorimi i tyre në programet e përmirësimit gjenetik

Instituti i Kërkimeve
Bimëve të Arave

Mjeshtër
kërkimi
Foto Kashta

3.

Përcaktimi i kultivarëve më të përshtatshëm të elbit distik për
prodhimin e birrës dhe prodhimi i maltos e birrës prej tyre,
kontrolli i cilësisë së maltos dhe birrës së importit.

Instituti i Kërkimeve
Bimëve të Arave

Niko
Karanxha

4.

Evidentimi, kartelizimi,përpunimi, kompjuterizimi dhe njesimi i
informacioneve të studimeve të kryera në fushën e tokës.
Thellimi i vlerësimit të tokës sipas sistemit të FAO-s.

Instituti i Studimit të
Tokave

Dr. Vangjo
Kovaci

Zhvillimi dhe përmirësimi i disa proceseve bazë teknologjike
ekzistuese me futjen e proceseve suplementare, ndihmësave
teknologjikë, sipas legjislacionit të sotëm.

Instituti i Kërkimeve të
Ushqimit

Dr.
Valerjana
Qosja

Një data base për bletët, perspektivë e kërkimit dhe
domosdoshmëri për të ardhmen e bletarisë në Shqipëri.

Instituti i Kërkimeve
Veterinare

Dr. Pëllumb
Aleksi

5.

6.

Financimi
për vitin
2003
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2004
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2005
(në mijë lekë)

Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim "Bujqësia dhe Ushqimi" për vitet 2003 - 2005
Lista e projekteve të miratuara dhe financimi i tyre për vitet 2003 – 2005 (Faqja 2)
Nr

Titulli i projektit

Agjensia
ekzekutuese

Drejtuesi i
projektit

7.

Ruajtja e menaxhimi i tufës së buallicave si një nga resurset
gjenetike në zhdukje.

Instituti i Kërkimeve
Zooteknike

Dr.
Fatmira Sula

8.

Rritja e të ardhurave të komunitetit, nëpërmjet manaxhimit të
qëndrueshëm të produkteve të dyta pyjore jo-drusore.

Institutiti i Kërkimeve
Pyjore e Kullotave

Dr.
Hajri Haska

9.

Vlerësimi i situatës higjienike të qumështit të freskët në
rrethin e Tiranës dhe masat për përmirësimin e gjendjes.

Universiteti Bujqësor
Tiranë

Prof. As.
Bizena Bijo

10.

Vlerësimi dhe prodhimi i farave të disa kultivarëve autoktonë
të bimëve perimore.

Instituti i Perimeve
dhe Patates

Mjeshtër
kërkimi
Enver Tome

11.

Studimi socio ekonomik i racave autoktone të bagëtive të
imta.

Universiteti Bujqësor
Tiranë

Dr.
Petrit Dobi

Financimi
për vitin
2003
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2004
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2005
(në mijë lekë)

Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim "Shëndetësia" për vitet 2003 - 2005
Lista e projekteve të miratuara dhe financimi i tyre për vitet 2003 – 2005

Nr

Titulli i projektit

Agjensia
ekzekutuese

Drejtuesi i
projektit

1.

Alkoolizmi dhe sëmundjet alkoolike në Shqipëri.
Epidemiologjia, Diagnoza, Parandalimi dhe Trajtimi.

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Mjekësisë

Prof.
Bashkim
Resuli

2.

Tendencat e zhvillimit të sektorit shëndetësor privat në
Shqipëri. Efikasiteti dhe eficenca e tij.

Instituti i Financave
Publike dhe Private

Mst.Elida
Reçi

3.

Monitorimi i sjelljeve me risk tek të rinjtë e Shkollave të
Mesme në vendin tonë.

Instituti i Shëndetit
Publik

Prof. Eduart
Kakariqi

Studim i qarkullimit në natyrë dhe epidemiologjisë së virusit të
etheve hemoragjike të kongokrimesë në rrethet veriore të
Shqipërisë.

Instituti i Shëndetit
Publik

Dr. Lila
Shundi

Vlerësim i situatës mbi cilësinë e shërbimeve shëndetësore
në zonat rurale.

Instituti i Studimeve të
Opinionit Publik

Prof. As.
Edmond
Dragoti

Vlerësimi i prevalencës së faktoreve risk të shëndetit mendor
në disa grupe të përzgjedhura të popullatës dhe ndikimi i
qëndrimit të komunitetit në këta faktorë.

Qendra e Reabilitimit
të traumës dhe
torturës

Mst. Ariel
Çomo

4.

5.

6.

Financimi
për vitin
2003
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2004
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2005
(në mijë lekë)

Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim "Shëndetësia" për vitet 2003 - 2005
Lista e projekteve të miratuara dhe financimi i tyre për vitet 2003 – 2005 (Faqja 2)

Nr

7.

8.

Agjensia
ekzekutuese

Drejtuesi i
projektit

Fëmijët me probleme të shëndetit mendor në fokusin e
terapisë së sjelljes.

Shoqata “Ardhmëri pa
Vese dhe Dhunë”

Mst. Florida
Dobi

Vlerësimi i njohurive, qëndrimeve dhe praktikave mbi
infeksionet seksualisht të transmetueshme në rinine e
Shkollave të Mesme dhe të Larta të Shqipërisë.

Shoqata e
Epidemiologëve të
Shqipërisë

Dr.
Enver Roshi

Titulli i projektit

Financimi
për vitin
2003
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2004
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2005
(në mijë lekë)

Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim "Pasuri Natyrore" për vitet 2003 - 2005
Lista e projekteve të miratuara dhe financimi i tyre për vitet 2003 – 2005

Nr

Titulli i projektit

Agjensia
ekzekutuese

Drejtuesi i
projektit

Financimi
për vitin
2003
(në mijë lekë)

1.

Vlerësimi i resurseve ujore të rrjetit hidrogarfik të Shqipërisë.

Instituti
Hidro-Metereologjisë

Prof.
Niko Pano

2.

Vlerësimi i potencilait natyror të energjive të ripërtëritshme.

Instituti
Hidro-Metereologjisë

Prof. As.
Eglantina
Demiraj

3.

Studimi i fizibilitetit të rregullimit të tërësisë ujore të Liqenit të
Shkodrës, Drinit dhe Bunës.

Qendra Kërkimeve
Hidrologjike

Prof. Farudin
Hoxha

1 350

4.

Përpilimi dhe botimi i atlasit të “Energjia Gjeotermale e
Shqipërisë”.

Universiteti Politeknik
i Tiranës
Fakulteti Geologji –
Miniera

Prof. Alfred
Frashëri

630

Suita Rrogozhina Akuifer për furnizimin me ujë të pijshëm të
zonave urbane dhe rurale në të cilat përhapet. Vlerësimi i
cilësisë së ujrave nëntokësore dhe i rezervave ujore të suitës.

Universiteti Politeknik
i Tiranës
Fakulteti Geologji –
Miniera

Prof. As.
Arjan Beqiraj

680

Rivlerësimi me metoda bashkëkohore i rezervave të zbuluara
të naftës dhe gazit për vendburimet karbonatike, gjendja dhe
nxjerrja e tyre në datë 01.01.06

Universiteti Politeknik
i Tiranës
Fakulteti Gjeologji –
Miniera

5.

6.

Prof.
Gjergji Foto

500

1 995

1 050

Financimi
për vitin
2004
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2005
(në mijë lekë)

Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim "Pasuri Natyrore" për vitet 2003 - 2005
Lista e projekteve të miratuara dhe financimi i tyre për vitet 2003 – 2005 (Faqja 2)

Nr

Titulli i projektit

Agjensia
ekzekutuese

Drejtuesi i
projektit

Financimi
për vitin
2003
(në mijë lekë)

Universiteti Politeknik
i Tiranës
Fakulteti Geologji –
Miniera

Prof. Andon
Grazhdani

305

7.

Hartat e mineraleve të rëndë të Shqipërisë (1:200000).

8.

Përqëndrimet e metaleve të çmuar (EGP & Au) në
shkëmbinjtë bazikë të ofioliteve të Shqipërisë.

Instituti i Studimeve
Gjeologjike

Prof.
Adil Neziraj

460

Mendime të reja mbi vijueshmërinë e mineralizimit të kromit
në vendburimin e Bulqizës (në fushën e hapur të minierës)
marrëdhëniet me vendburimet e Batrës, Almarinës dhe QafëBuallit; perspektiva në drejtim të shtrirjes në krahë të tij.

Ministria e Industrisë
dhe Energjisë
Shërbimi Gjeologjik
SHqiptar

Ing. Sefedin
Shabani

625

9.

Financimi
për vitin
2004
(në mijë lekë)

Financimi
për vitin
2005
(në mijë lekë)

