EITI Shqiptar Plani i Punes 2016
Shënim
Ky dokument paraqet Planin e Punës të EITI-it Shqiptar për vitin 2016.
Në këtë dokument, EITI Shqiptar dhe MSG kanë përcaktuar objektivat dhe detyrat që duan të arrijnë gjatë vitit 2016.
Në Dhjetor 2015 publikuam raportin EITI për vitet 2013 dhe 2014 duke siguruar informacion të plotë e koherent, të vlefshëm për analiza dhe
diskutime. Ishte një risi dhe arritje nga ana jonë zgjerimi i mbulimit EITI në industri duke shtuar sektorin e Hidroenergjisë në raportet EITI.
Sekretariati Shqiptar EITI synon prodhimin e raportit EITI 2015 deri në fund të vitit 2016.
Ecuria e natyrshme e proçesit EITI, ka rritur përgjegjësitë tona duke kaluar nga faza e "Fillimit", në një fazë të re të "Zhvillimit" prandaj ne do të
fokusohemi dhe të investojmë në ato aktivitete të cilat do të mundësojnë qëndrueshmërinë e proçeseve EITI.
Bazuar në gjetjet e identifikuara gjatë përgatitjes së raporteve EITI 2013 dhe 2014, duhet të punojmë në kuadrin ligjor për të mundësuar një
rrjedhë normale të proçesit të raportimit EITI. Së bashku me proçesin e raportimit, në qendër të axhendës sonë për vitin 2016 do të kemi
përmirësimin e kuadrit ligjor në lidhje me transparencën dhe qeverisjen e mirë të sektorit. Ne do të punojmë për të hartuar dhe të miratuar
dispozitat ligjore dhe ndërlidhjen me ligje të tjera.
Aktivitetet e komunikimit intensive në terren dhe ngritja e kapaciteteve do të jetë në qendër të axhendës sonë për vitin 2016. Gjatë proçesit EITI
ne kemi identifikuar partnerë të rinj, si studentët, akademikët, ligjvënësit, analistët, parlamentarët, etj. Ata duhet të jenë pjesë e proçeseve EITI
dhe çdo komunikim duhet të jetë në përshtatje me specifikat e tyre.
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Tema

Objektivi

Aktivitet

Personat/Instituci
oni Përgjegjës

Afatet
Kohore

Kosto

Fonde ne Dispozicion
Banka
Boterore

Plani i punes
2016

Perpilimi i planit te
punes ne perputhje me
standartet EITI

Status

Buxheti
Shtetit

Janar –
Shkurt 2016

Nuk ka

Në proces

Janar - Mars
2016

Nuk ka

Në proces

MEI/ EITI
Shqiptar/MSG

Janar – Maj
2016

Nuk ka

Nuk ka
filluar

Pergatitja e Termave te References per MSG,
sipas statusit anetar te Sekretariatit Shqiptar
EITI

BB/EITI Shqiptar

Janar – Maj
2016

Vlerësimi i grupeve të interesit

BB/EITI Shqiptar

Mars – Maj
2016

Permiresimi i Udhezimeve dhe urdhrave
ekzistues, aktet nenligjore mbi procedurat dhe
afatet lidhur me raportimin EITI bazuar ne
ligjin e ri Minerar nr. 134/2014 dt. 9.10.2014
dhe ne Ligjin Hidrokarbur nr. 19/2015 dt.
12.03.2015

MEI; MSG
EITI Shqiptar
Drejtoria e
Hidrokarbureve
Drejtoria e
Minierave MEI

JanarDhjetor 2016

Planifikimi i aktiviteteve

EITI Shqiptar

Riorganizimi i aktiviteteve duke perfshire dhe
aktivitetet e parealizuara te planit te punes se
vitit 2015

MSG

Prezantimi tek grupet e interesit
Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar

Raportimi i
aktiviteteve
vjetore 2015

MSG

Shqyrtimi Ligjor
dhe Rregullator

Përgatitja e raportit te
progresit te ecurisë se
punës gjate vitit 2015
për EITI Shqiptar

Renditja e aktiviteteve te kryera nga Sekretariati
Shqiptar EITI gjate vitit 2015

Riorganizimi i MSG

Percaktimi i anetareve per vitin 2016

Sigurimi i një
legjislacioni të
qëndrueshëm për
zbatimin EITI në
Shqipëri

EITI Shqiptar
MSG

Analizimi dhe evidentimi i aktiviteteve te
parealizuara, shkaqet e mosrealizimit.

Në process

Nuk ka
filluar

Nuk ka

Nuk ka
filluar
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Perzgjedhja e
Konsulentit Ligjor

Percaktimi i objektivave lidhur me rishikimin e
kuadrit ligjor per zbatimin EITI, ne sektorin
hidrokarbur, minerar dhe hidroenergjetik.

MSG
EITI Shqiptar

Mars – Prill
2016

EITI Shqiptar
MSG

Mars 2016Mars 2017

EITI Shqiptar
MSG

Shkurt – Mars
2016

Granti BB
$ 50,000

Nuk ka
filluar

Hartimi i TOR, mbi ekspertizën ligjore te
kerkuar
Perputhshmeria e
standarteve EITI me
legjislacionin shqiptar

Hartimi i ligjit mbi transparencën dhe
mireqeverisjen e burimeve natyrore duke
vleresuar legjislacionin ne vende te tjera EITI,
eksperiencat dhe zbatimin ne keto vende;

Nuk ka
filluar

Përmirësimin e formularit te raportimit nga
subjektet duke rritur numrin e treguesve ne
raportimin/deklarimin EITI;
Identifikimi i pengesave qe ngadalësojnë
mbledhjen e te dhënave nga Agjensite Shteterore
dhe subjektet(përshtatja me sistemin raportues e
deklarues, grumbullimi dhe përpunimin e te
dhënave).

Strategjia e
Komunikimit
2016-2017

Perzgjedhja e
Konsulentit

Hartimi TOR, Vendosja e objektivave dhe
qellimeve
Perzgjedhja e Konsulentit

Hartimi i strategjise
se komunikimit per
vitin 2016-2017

Listimi i aktiviteteve te strategjise se
komunikimit, Fushaten publicitare

Konsulent
Individual

Analiza SWOT
Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar
Prezantimi tek grupet e interesit

EITI Shqiptar
MSG

Granti BB
Parashikuar
$ 10’000*

Nuk ka
filluar
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Aktivitete
Komunikimi

Paketa per Fushaten e
Ndergjegjesimit
Publik referuar
aktiviteteve te
parashikuara ne
Strategjine e
Komunikimit 2016

Ftese per Shprehje Oferte ndaj kompanive te
fushes

Njohja e publikut te
gjere me raportet EITI
2013 dhe EITI 2014

Seminare, takime me grupet e interesit

EITI Shqiptar

Mars –
Dhjetor 2016

Granti BB
$ 75’000 *

Nuk ka
filluar

Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe
perzgjedhja
Nenshkrimi i kontrates me Kompanine

Ne proces

Dergimi i raportit tek perfaqesuesit e
kompanive, njesive vendore, shoqerise civile dhe
grupeve te tjera te interesit si: donator,
institucionet e qeverisjes qendrore, grupet
parlamentare, ambjentalistet, etj
Reklamimi i raportit ne media (TV, gazeta)

Publikimi i
veprimtarise se EITI
Shqiptar qe të njihet
nga publiku i gjerë

Aktiviteteve informuese ne media, konferenca
per shtyp, forume, publicitet, etj
Gazete informative 3 mujore mbi veprimtarine
EITI
Takime me studente, nxenes te shkollave te
mesme ne qytetet ku operon industria nxjerrese.
Perditesimi i vazhdueshem i faqes se internetit
web, dhe faqeve te rrjeteve sociale

Raportet EITI
2015 dhe 2016

Prodhimi i
materialeve
informuese

Prinitimi i broshurave, fletepalosjeve, baner,
materiale te ndryshme promovuese dhe
informuese

Pergatitja e TOR

Diskutimi dhe miratimi i termave te references
nga MSG referuar standarteve EITI

EITI Shqiptar
MSG

Pranimi i termave te references nga Banka
Boterore

EITI
Nderkombetar

Shkurt – Prill
2016

Granti i BB
$150 000

Ne process
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Perzgjedhja e
Administratorit te
Pavarur

Perzgjedhja e subjekteve raportuese per
raportet EITI

Banka Boterore

Publikimi i shprehjes se Interesit per
Administratorin e Pavarur

EITI Shqiptar

Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe
perzgjedhja

EITI Shqiptar

Nuk ka
filluar

Prill – Maj
2016

Nenshkrimi i kontrates me Administratorin e
Pavarur
Nuk ka
filluar

Publikimi i raportit
EITI 2015

Njohja e publikut te gjere me rezultatet e
raportit EITI 2015

EITI Shqiptar

Nentor 2016

Validimi EITI
2016

Pjesemarrja ne
procesin e Validimit

Asistenca, venia ne dispozicion e materialeve
sipas kerkesave ne procesin e validimit EITI
2016

EITI
Nderkombetar
MSG
EITI Shqiptar

Shtator 2016

Nuk ka

Nuk ka
filluar

Studim mbi
transparencen ne
perdorimin e te
ardhurave nga
renta dhe
donacionet e
kompanive te
industrisë
nxjerrëse ne
pushtetin vendor

Percaktimi i
mekanizmave per
perdorimin e te
ardhurave nga renta
ne pushtetin vendor

Takime me drejtuesit dhe strukturat organizative
te bashkive dhe qeverisjes qendrore, me grupet e
interesit për shpërndarjen e rentës, mbështetjen
nga donacionet dhe projektet e përgatitura për
komunitetin.

EITI Shqiptar
MSG

Shtator Dhjetor 2016

Nuk ka

Nuk ka
filluar

Sondazhe mbi
impaktin EITI

Sondazh mbi impaktin
e veprimtarise EITI
pas publikimit te
raportit EITI 2013
dhe 2014

EITI Shqiptar

Tetor –
Nentor 2016

Nuk ka

Nuk ka
filluar

Publikimi i studimit dhe rekomandimet per
permiresime

Shperndarja dhe plotesimi i pyetesore ne:
Bulqize,Patos, Fier, Selenice, Kukes, Librazhd,
Perrenjas, Pogradec, Tirane.
Analizimi statistikor i te dhenave te marra nga
pyetesoret
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Publikimi i analizes mbi impaktin EITI

Projekte shtese

1.Qendra Informative
e Industrise Nxjerrese
EITI
(Aktivitet i propozuar
nga Z. Ilir Aliaj)

Perzgjedhja e Konsulentit

2.Studim mbi ndikimin
e kontributit te
industrive nxjerrese
ne rritjen ekonomike
dhe punesimin ne
Shqiperi

Percaktimi i objektivave
Hartimi TOR

3.Strategji mbi
pjesemarrjen e
sektorit privat ne
industrine e naftesdhe
mbeshtetjen e
Qeverise per
ristrukturuar dhe
riorganizuar sektorin
e naftes

Percaktimi i objektivave
Hartimi TOR

4.Sistemi i kadastres
minerare

Percaktimi i objektivave
Hartimi TOR per përmirësim ne sistemin
kadastral për industrinë nxjerrëse minerare

5. Studim mbi
“Zhvillimin e nje
standarti te raportimit
global dhe sistemi
rezultatesh për
përmbajtjen lokale”

EITI Shqiptar
MSG

Dhjetor2016Dhjetor 2017

Realizimi i databases se sistemit te integruar te
te dhenave mbi industrine nxjerrese

Fonde ende te
padisponueshme
Parashikuar:
Min $92’400*
Max $270’720*
(duhet diskutuar
mbeshtetja
financiare)
Fonde ende te
padisponueshme
Financimi i
pritshem nga
shume donator

Pilotimi një standarti lokal brenda procesit
kombëtar EITI ne Shqiperi

GIZ
EITI Shqiptar

Nëntor 20162017

Financimi nga
GIZ

Nuk ka
filluar
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Zgjerimi i
kapaciteteve
EITI

Programe trajnimi
për stafin e EITI
Shqiptar dhe anetaret
e MSG

Trajnime nga ASPA,Standartet e Komunikimit,
Zhvillimi i Politikave Publike, Menaxhimi i
Projekteve, Prokurime Publike, etj.

Trajnime per
parlamentare,
punonjesit e qeverise
qendrore te
institucioneve qe
lidhen me
veprimtarine EITI,
CSO.

Hartimi TOR per trajnimet
Trajnim i anetareve te MSG, mbi rolin e MSG,
qellimin, mundesine dhe fuqine qe ka per te
vepruar dhe i grupeve te interesit mbi rritjen e
rolit te tyre ne Industrine Nxjerrese

Trajnime per
punonjesit vendore,
kompanite raportuese,
CSO lokale
Konsulence per
Institucionet
qeveritare dhe
kompanite qe
operojne ne Sektorin
Nxjerres

Janar –
Dhjetor 2016

Granti BB

Ne proces

$ 50’000

Trajnim i punonjesve te qeverise vendore apo
qendrore qe lidhen me industrine nxjerrese, per
kerkesat EITI, standartin dhe raportet EITI,
transparencen ne sektor.

Adresimi i nevojave te tyre per te qene ne
perputhje me kerkesat e raportimit EITI

MarsDhjetor 2016

Kosto e parashikuar

$ 50,000

$ 385’000

Nuk ka
filluar

