EITI Shqiptar Plani i Punes 2014
Shenim
Ky dokument paraqet Planin e Punes te EITI-it Shqiptar për vitin 2014.
Në këtë dokument, EITI Shqiptar dhe MSG Shqiptare kanë përcaktuar detyrat që duhet të arrihen dhe gjithashtu kanë vendosur objektivat që ne
duam të arrijme gjatë vitit 2014.
Për shkak të vonesave gjatë vitit 2013 me publikimin e raportit EITI 2011 dhe aktivitete te tjera të lidhura me komunikimin, prioritetet e këtij
plani kanë qenë publikimi i Raportit EITI 2011 brenda afateve të përcaktuara nga bordi EITI dhe gjithashtu publikimi i raportit EITI 2012. Të dyja
këto raporte do të përgatiten në përputhje me standardin e ri EITI.
Gjithashtu, duke ditur çështjet kombëtare të cilat janë hasur edhe në dy raportet e mëparshme EITI si shpërndarja e rentes minerare ne nivel
kombëtar dhe të ardhurat nga industritë e naftës dhe të minierave të Shqipërisë në buxhetin e shtetit, MSG ka konsideruar si shumë te
nevojshme për këtë vit, dy studime që do të kontribuojnë në përmirësime cilësore në menaxhimin e sektorit:
• Studim mbi shperndarjen e rentes
• Studim mbi kapacitetet potenciale te te ardhurave nga industria nxjerrese
Me qëllim rritjen e cadres EITI në burimet natyrore shqiptare, ekipi i EITI Shqipëria do të kryejë një studim fizibiliteti per te vleresuar perdorimin
e burimeve ujore nepermjet ndertimit te HEC-eve dhe kontributin e tyre në të ardhurat e Buxhetit të Shtetit dhe jetën e njerëzve.
EITI Shqiptar 2014
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Tema

Objektivi

Aktivitet

Personat/Institucioni
Përgjegjës

Afatet Kohore

Kosto

Plani i punes 2014

Perpilimi i planit te punes
ne perputhje me
standartet e reja EITI

Planifikimi i aktiviteteve

Sekretariati Shqiptar EITI

Janar 2014

Nuk ka

Riorganizimi i aktiviteteve duke perfshire dhe
aktivitetet e parealizuara te planit te punes se
vitit 2013

MSG

Janar – Shkurt 2014

Nuk ka

Shkurt – Prill 2014

BB

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

MSG

Riorganizimi i MSG (Per
arsye te ndryshimeve ne
qeverisje)
Njohja e MSG me
rregullat dhe standartet e
reja EITI

Vendosja e Kryetarit te ri te MSG

MEI

Konfirmimi i anetareve qe perfaqesojne
institucionet shteterore

Sekretariati Shqiptar EITI
MSG

Shtimi i numrit te anetareve ne funksion te
perfshirjes dhe pjesemarrjes, a) duke perfshire
dhe perfaqesues te Drejtorise se Pergjithshme te
Tatimeve, Drejtorise se Pergjithshme te
Doganave dhe b) duke shtuar nr. e
perfaqesuesve te kompanive qe operojne ne
industrine nxjerrese
Organizimi i takimeve te MSG per
implementimin e standarteve te reja EITI

Raportet EITI
2011 dhe 2012

Pergatitja e TOR
Perzgjedhja e
Administratorit te
Pavarur

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

Sekretariati Shqiptar EITI
MSG

Pranimi i termave te references nga Banka
Boterore

EITI Nderkombetar
Banka Boterore

109’000 Usd
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Publikimi i shprehjes se Interesit per
Administratorin e Pavarur

Sekretariati Shqiptar EITI

Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe
perzgjedhja

Sekretariati Shqiptar EITI

Nenshkrimi i kontrates me Administratorin e
Pavarur

Institucionalizimi i
EITI Albania

Sigurimi i një legjislacioni
të qëndrueshëm për
zbatimin EITI në Shqipëri
Perputhshmeria e
standarteve EITI me
legjislacionin shqiptar

Publikimi raportit
EITI 2011
(Raportimi i vitit
2011 eshte ne
vonese)

Njohja e grupeve te
interesit me rezultatet e
raportit

Njohja e publikut te gjere
me raportin EITI 2011

Shkurt – Dhjetor
2014

Nuk ka

Korrik - Shtator 2014

EITI Shqiptar

Miratimi me udhezim te MEI per aplikimin e
memorandumit te mirekuptimit me kompanite e
naftes, gazit per zbatimin e standarteve EITI,
deri ne permiresimin e bazes ligjore

MEI
Sekretariati Shqiptar EITI

Amendimi i ligjit Hidrokarbur dhe përmirësimi i
legjislacionit duke perfshire detyrimin per te
raportuar ne EITI. Ligji Hidrokarbur

Sekretariati Shqiptar EITI
MSG
Drejtoria e
Hidrokarbureve MEI

Rishikimi i ligjit per renten minerare dhe
shperndarjen e saj; studimi i praktikave me te
mira EITI ne shperndarjen e rentes dhe
mekanizmat e kontrollit

Sekretariati Shqiptar EITI
MSG
Drejtoria e Minierave
MEI

Publikimi ne faqen zyrtare EITI Shqiptar dhe
MEI

Sekretariati Shqiptar EITI

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

Sekretariati Shqiptar EITI
MEI

Granti BB mbulon
printimin dhe
shperndarjen
4’000 USD*

Reklamimi i raportit ne media (TV spot, gazeta)

Sekretariati Shqiptar EITI

Granti BB mbulon
aktivitetet e
komunikimit me
median
11’000 USD**
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Raportimi i
aktiviteteve vjetore
2013

Pregatitja e raportit te
progresit te ecurise se
punes gjate vitit 2013 per
EITI Shqiptar

Renditja e aktiviteteve te kryera nga Sekretariati
Shqiptar EITI gjate vitit 2013 referuar
standarteve te reja EITI

Sekretariati Shqiptar EITI

Qershor 2014

Nuk ka

Shtator - Tetor 2014

Fondet nuk jane
gjetur ende
Pritet 30’000 USD

MSG

Analizimi dhe evidentimi i aktiviteteve te
parealizuara, shkaqet e mosrealizimit
Percaktimi i mekanizmave qe te mos kemi
perseritje

Ndergjegjesimi i
opinionit publik
ndaj transparences

Rritja e ndërgjegjësimit
në lidhje me
transparencën në
Industrinë Nxjerrëse dhe
rëndësinë e saj për
zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik të vendit

Organizimi i seancave informuese për grupet e
studentëve dhe bisnesit aty ku industria
nxjerrëse është e fokusuar

Sekretariati EITI Shqiptar

Seminar informues me shkollat e mesme ne
Patos, Bulqize dhe Kukes

Per financimin e
ketyre aktiviteteve
EITI Shqiptar ka
diskutuar
paraprakisht me
perfaqesues te OSBE
ne Shqiperi

Seminar informues me studentet e Universitetit
Gjeologjik Tirane
Fokus grupe me perfaqesues te grupeve te
interesit nga pushteti lokal ne zonat e perfshira
ne industrine nxjerrese, shoqeria civile dhe
kompanite qe operojne ne keto zona

Publikimi raportit
EITI 2012

Njohja e grupeve te
interesit me rezultatet e
raportit
Njohja e publikut te gjere
me raportin EITI 2012

Publikimi ne faqen zyrtare EITI Shqiptar dhe
MEI

Sekretariati Shqiptar EITI

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

Sekretariati Shqiptar EITI
MEI

Reklamimi i raportit ne media (TV spot, gazeta)

Sekretariati Shqiptar EITI

Tetor – Dhjetor 2014

BB
Granti BB mbulon
printimin dhe
shperndarjen
4’000 USD*

Granti BB mbulon
aktivitetet e
komunikimit me
median
11’000 USD**

EITI Shqiptar Plani i Punes 2014
Zgjerimi i
kapaciteteve EITI

Nisma per Transparence, Standarti EITI,
Komunikimi, Zhvillimi i Politikave Publike,
Menaxhimi i Projekteve, etj

EITI Nderkombetar
Sekretariati EITI Shqiptar

Janar – Dhjetor 2014

Granti BB mbulon
trajnimet e stafit EITI
13’000 USD

Trajnime per punonjesit e
ri te qeverise qendrore,
institucionet qe lidhen me
zbatimin e standarteve
EITI

Trajnim i punonjesve te qeverise vendore apo
qendrore qe lidhen me industrine nxjerrese, per
kerkesat EITI, standartin e ri dhe raportet EITI

BB ekspert

Shtator – Dhjetor
2014

Granti BB mbulon
trajnimet e per
grupet e interesit

Trajnime per anetaret e
MSG

Trajnim i anetareve te MSG, mbi rolin e MSG,
qellimin, mundesine dhe fuqine qe ka per te
vepruar

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

Aktiviteteve informuese ne media, njoftime per
shtyp, konferenca, forume, publicitet, etj

Programe trajnimi për
stafin e EITI Shqiptar
Trajnime per CSO

Përhapja e
Informacionit

EITI 11’500 USD
Shtator – Dhjetor
2014

Sekretariati EITI
Shqiptar

Janar – Dhjetor 2014

Takime me grupet e interesit
Rritja e impaktit dhe
debatitit publik
Prodhimi i materialeve
informuese

BB

Granti BB mbulon
keto aktivitete EITI
18’500 USD

Zhvillimi i një faqe të re interneti dhe
perditesimi i vazhdueshem i saj
Krijimi i një logo-je të re për EITI Shqiptar
Cmimi per publikimin me te mire – Gazetari
EITI Shqiptar
Prinitimi i broshurave, fletepalosjeve, baner,
materiale te ndryshme promovuese dhe
informuese

Strategjia e
Komunikimit dhe
Informimit 2015

Krijimi i strategjise se
komunikimit per vitin
2015

Vendosja e objektivave dhe qellimeve
Listimi i aktiviteteve te strategjise se
komunikimit
Analiza SWOT
Fushaten publicitare

Konsulent Komunikimi
Sekretariati Shqiptar EITI

Tetor 2014 – Janar
2015

Granti BB mbulon
Strategjine e
Komunikimit 5’000
USD

EITI Shqiptar Plani i Punes 2014
Plani i Punes 2015

Perpilimi i planit te punes
per vitin 2015

Planifikimi i aktiviteteve per vitin 2015

Sekretariati Shqiptar EITI
MSG

Tetor 2014 – Janar
2015

EITI Shqiptar

Sekretariati EITI
Shqiptar

Shtator 2014 – Maj
2015

BB

Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar
Prezantimi tek grupet e interesit
Studim mbi
kapacitetet
potenciale te te
ardhurave nga
industria nxjerrese

Informimi i publikut dhe
vendosja e transparences
mbi te ardhurat
potenciale nga industria
nxjerrese

Pergatitja e termave te references dhe pranimi i
tyre nga nga Banka Boterore
Perzgjedhja e kompanise se konsulences ne
perputhje me standartet e prokurimit te BB

Granti BB
50’000 Usd
Grupi i punes BB

Publikimi i studimit
Studime shtese dhe
raporte ne kuader
te Transparences

a) Studim mbi
transparencen ne
shperndarjen e rentes

Pergatitja e termave te references
Perzgjedhja e kompanise se konsulences
Seminar per praktikat me te mira te menaxhimit
dhe shperndarjes se rentes ne vendet EITI
Perzgjedhja e skenarit me te mire per
Shqiperine
Pershtatja e legjislacionit me skenarin e
zgjedhur
Takime me kryetaret e bashkive dhe qeverise
qendrore, me grupet e interesit per shperndarjen
e rentes

BB
Ministria e Finances
Sekretariati EITI
Shqiptar

b) Studim fizibiliteti mbi
burimet hidro

Kryerja e nje studimi fizibiliteti per perfshirjen e
burimeve ujore ne “cadren” e raporteve EITI,
qe te mund te perfshihet ne raportin EITI 2013

Sekretariati EITI
Shqiptar***
AKBN

Shkurt 2014 – Janar
2015

Grandi BB
parashikuar
30’000 Usd

Nuk ka

Kosto e parashikuar

* Kjo përfshin buxhetin në dispozicion për të mbuluar printimin dhe shpërndarjen e broshurave për të dy raportet EITI, EITI 2011 dhe EITI 2012.
** Kjo përfshin buxhetin në dispozicion për aktivitetet e komunikimit ne media për të dy raportet EITI, EITI 2011, dhe EITI 2012.
*** Aktivitetet në këtë plan pune financohen nga donatorë. Pagat e stafit EITI mbulohen nga buxheti i shtetit.

BB

255’000 Usd

