EITI Shqiptar Plani i Punes 2015
Shenim
Ky dokument paraqet Planin e Punes te EITI-it Shqiptar për vitin 2015.
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 2015.
Prioritet i këtij plani është perfshirja e burimeve ujore ne “cadren” e raporteve EITI, konkretisht perfshirja ne raportin EITI 2013.
Gjithashtu Sekretariati Shqiptar EITI synon publikimin brenda vitit te dy raporteve EITI, raportet e viteve 2013 dhe 2014, realizimi i te cilit varet
dhe nga mundesia e sigurimit te fondeve gajte ketij viti.
Studime te cilat konsiderohen si shumë te nevojshme nga Sekretariati Shqiptar EITI dhe MSG, që do të kontribuojnë në përmirësime cilësore në
menaxhimin e sektorit jane:
• Studim mbi shperndarjen e rentes (Ky studim ishte parashikuar per realizim ne planin e punes 2014 po nuk u realizua per arsye te mos sigurimit
te fondeve);
• Studim mbi kapacitetet potenciale te te ardhurave nga industria nxjerrese (Procesi i tenderimit ka nisur ne vitin 2014);
 Studim mbi Sistemet e Integruara te te Dhenave EITI, qe do te sherbeje edhe me tej ne krijimin dhe funksionimin e Qendres Informative te
Industrise Nxjerrese EITI.
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Tema

Objektivi

Aktivitet

Personat/Instituci
oni Përgjegjës

Afatet
Kohore

Kosto

Fonde ne Dispozicion
Banka
Boterore

Plani i punes
2015

Perpilimi i planit te
punes ne perputhje me
standartet EITI

Planifikimi i aktiviteteve
Riorganizimi i aktiviteteve duke perfshire dhe
aktivitetet e parealizuara te planit te punes se
vitit 2014

Sekretariati
Shqiptar EITI

Status

Buxheti
Shtetit

Janar 2015

Nuk ka

Perfunduar

Janar – Maj
2015

Nuk ka

Perfunduar

Janar 2015Qershor 2015

$ 24,000

MSG

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

MSG

Riorganizimi i MSG
ne perputhje me
rregullat dhe
standartet e reja EITI

Percaktimi i anetareve

MEI

Pergatitja e Termave te References per MSG
Organizimi i takimeve te MSG per miratimin e
TOR

Sekretariati
Shqiptar EITI
MSG

Pershtatja e rregullores se MSG sipas statusit
anetar te Sekretariatit Shqiptar EITI

Ndergjegjesimi i
opinionit publik
ndaj
transparences

Paketa per Fushaten e
Ndergjegjesimit
Publik referuar
aktiviteteve te
parashikuara ne
Strategjine e
Komunikimit 2015

Ftese per Shprehje Oferte ndaj kompanive te
fushes
Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe
perzgjedhja
Nenshkrimi i kontrates me Kompanine

Sekretariati
Shqiptar EITI

$ 24,000

Perfunduar
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Studim mbi
kapacitetet
potenciale te te
ardhurave nga
industria
nxjerrese

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

Perzgjedhja e kompanise se konsulences ne
perputhje me standartet e prokurimit te BB

Studim fizibiliteti
mbi burimet
hidro

Kryerja e nje studimi
fizibiliteti per
perfshirjen e burimeve
ujore ne “cadren” e
raporteve EITI

Perzgjedhja e kompanise se konsulences ne
perputhje me standartet e prokurimit te BB

Sekretariati EITI
Shqiptar

Procesi filloi
ne Shtator
2014

$ 75’000

$ 75’000

Perfunduar

Nenshkrimi i kontrates me Kompanine
Studimi pritet
te perfundoje
Qershor 2015

Publikimi i studimit

Sekretariati EITI
Shqiptar

Janar – Prill
2015

$ 12’000

$ 12’000

Perfunduar

Sekretariati EITI
Shqiptar

Janar – Mars
2015

$ 13’000

$ 13’000

Perfunduar

Sekretariati EITI
Shqiptar

Janar –
Qershor 2015

$ 10’000

Nenshkrimi i kontrates me Kompanine
Publikimi i studimit

Studim fizibiliteti
per sistemet e
integruara te te
dhenave EITI

Harte ushtrimore
per industrine
nxjerrese ne
Bulqize

Kryerja e nje studimi
mbi sistemet aktuale
te te dhenave dhe
mundesia e gjenerimit
te nje sistemi ku te
gjenerohen
automatikisht te
dhenat per raportin
EITI

Perzgjedhja e kompanise se konsulences ne
perputhje me standartet e prokurimit te BB

Kryerja e nje studimi
pilot, harte ushtrimore
per mbledhjen,
perpunimin dhe
publikimin e te
dhenave EITI.

Pergatitja, diskutimi dhe miratimi i termave te
references nga MSG

Nenshkrimi i kontrates me Kompanine
Publikimi i studimit

Publikimi i shprehjes se Interesit
Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe
perzgjedhja
Nenshkrimi i kontrates me Kompanine
Publikimi i studimit

$ 10’000

Perfunduar
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Raportimi i
aktiviteteve
vjetore 2014

Raportet EITI
2013 dhe 2014

Pregatitja e raportit te
progresit te ecurise se
punes gjate vitit 2014
per EITI Shqiptar

Renditja e aktiviteteve te kryera nga Sekretariati
Shqiptar EITI gjate vitit 2014
Analizimi dhe evidentimi i aktiviteteve te
parealizuara, shkaqet e mosrealizimit.

Sekretariati
Shqiptar EITI

Pergatitja e TOR duke
perfshire dhe
Hidroenergjine

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

Sekretariati
Shqiptar EITI
MSG

Pranimi i termave te references nga Banka
Boterore
Perzgjedhja e
Administratorit te
Pavarur

Perzgjedhja e subjekteve raportuese per
raportet EITI
Publikimi i shprehjes se Interesit per
Administratorin e Pavarur
Zhvillimi i procesit te tenderimit dhe
perzgjedhja

Mars 2015

Nuk ka

Mars –
Qershor 2015

Donatore

Perfunduar

MSG

$ 100’000

Perfunduar

Buxheti Shtetit

EITI
Nderkombetar
Banka Boterore

Fonde ende te
padisponueshme
Perfunduar
Parashikuar
$ 120’000

Sekretariati
Shqiptar EITI

Sekretariati
Shqiptar EITI

Nenshkrimi i kontrates me Administratorin e
Pavarur
Rakordim –
Mireqeverisja e
te ardhurave nga
industria
nxjerrese ne
pushtetin vendor

Rakordim i te
ardhurave te marra
nga renta minerare
nga Bashkia Patos
dhe administrimi i
fondeve ne dobi te
komunitetit ne vitin
2012

Ngritja e grupit te punes me perfaqesues te EITI
Shqiptar dhe MSG

Institucionalizimi
i EITI Shqiptar

Sigurimi i një
legjislacioni të
qëndrueshëm për
zbatimin EITI në
Shqipëri

VKM mbi stausin e Sekretariatit Shqiptar EITI

Sekretariati
Shqiptar EITI
MSG

Mars – Tetor
2015

Nuk ka

Perfunduar

MEI; MSG
Sekretariati
Shqiptar EITI

Janar –
Dhjetor 2015

Nuk ka

Perfunduar

Drejtoria e
Hidrokarbureve
MEI

Mars 2015

Pergatitja e rakordimit – raport transparence
per perdorimin e fondeve ne kuader te zhvillimit
te komunitetit

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

Perfunduar
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Perputhshmeria e
standarteve EITI me
legjislacionin shqiptar

Rishikimi i ligjit per renten minerare dhe
shperndarjen e saj, propozim i mekanizmave se
si do te administrohet fondi

Udhezime mbi procedurat dhe afatet lidhur me
raportimin EITI ne ligjin e ri Minerar nr.
134/2014 dt.9.10.2014

Udhezim mbi rritjen e numrit te treguesve ne
raportet EITI.

MSG
Sekretariati
Shqiptar EITI

Mars –
Dhjetor 2015

Perfunduar

Mars –
Dhjetor 2015

Ne proces
në vitin
2016

Sekretariati
Shqiptar EITI
MSG

Drejtoria e
Minierave MEI
MSG
Sekretariati
Shqiptar EITI

Ne proces
në vitin
2016

Sekretariati
Shqiptar EITI
MSG

Raporti i MSI
Integrity

Zbatimi i
rekomandimeve te
raportit te MSI
Integrity

Perkthimi i raportit te MSI Integrity ne shqip
Ngritja e nje grupi pune me perfaqesues te MSG
dhe Sekretariatit EITI Shqiptar

MSG
Sekretariati
Shqiptar EITI

Prill – Korrik
2015

Nuk ka

Perfunduar

Perfunduar

Adaptimi i rekomandimeve te MSI Integrity per
MSG

Perfunduar

Pasurimi i
raporteve EITI

Raportimi i
veprimtarise se CSR
ne kuader te raporteve
EITI

Perfshirja ne termat e references se raporteve
EITI

MSG
Sekretariati
Shqiptar EITI

Prill –
Qershor 2015

Nuk ka

Perfunduar

Sondazhe mbi
impaktin EITI

Sondazh mbi impaktin
e veprimtarise EITI ne
fund te fushates
publicitare

Shperndarja dhe plotesimi i pyetesore ne:
Bulqize,Patos, Fier, Selenice, Kukes, Librazhd,
Perrenjas, Pogradec, Tirane, Fushe Kruje

Sekretariati
Shqiptar EITI

Qershor 2015

Nuk ka

Perfunduar
Tetor 2015

Analizimi statistikor i te dhenave te marra nga
pyetesoret
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Strategjia e
Komunikimit
2016

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

Publikimi i analizes mbi impaktin EITI

Krijimi i strategjise se
komunikimit per vitin
2016

Vendosja e objektivave dhe qellimeve
Listimi i aktiviteteve te strategjise se
komunikimit

Dhjetor 2015

Konsulent
Komunikimi
Sekretariati
Shqiptar EITI

Shtator –
Dhjetor 2015

Shtyrë për
vitin 2016

Donatore

Shtyrë për
vitin 2016

Buxhetit i Shtetit
Parashikuar
$ 5’000*

Analiza SWOT
Fushaten publicitare
Perpilimi i planit te
punes per vitin 2016

Planifikimi i aktiviteteve per vitin 2016
Publikimi online ne faqen zyrtare EITI Shqiptar

Publikimi
raporteve EITI
2013 dhe EITI
2014

Njohja e grupeve te
interesit me rezultatet
e raporteve
Njohja e publikut te
gjere me raportet EITI
2013 dhe EITI 2014

Prezantimi tek grupet e interesit

Sekretariati
Shqiptar EITI
MSG

Publikimi ne faqen zyrtare EITI Shqiptar dhe
MEI

Sekretariati
Shqiptar EITI

Nentor 2015 –
Janar 2016

Nuk ka

Shtator –
Dhjetor 2015

Donatore

Perfunduar

Buxheti Shtetit
Publikimi ne faqen e Facebook, portalet e
energjise
Konference per shtyp
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 spot, gazeta)

Perfunduar
Sekretariati
Shqiptar EITI
MEI

Fonde ende te
padisponueshme
Parashikuar
$ 40’000*

Sekretariati
Shqiptar EITI

Ne process
në vitin
2016
Ne process
në vitin
2016
Ne proces
në vitin
2016
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Zgjerimi i
kapaciteteve
EITI

Programe trajnimi
për stafin e EITI
Shqiptar

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

EITI
Nderkombetar
Sekretariati EITI
Shqiptar

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

BB ekspert

Janar –
Dhjetor 2015

$ 55’000

$ 55’000

Perfunduar

Trajnime per CSO
Trajnime per
punonjesit e ri te
qeverise qendrore,
institucionet qe lidhen
me raportimet EITI
Trajnime per anetaret
e MSG

Përhapja e
Informacionit

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

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

Aktiviteteve informuese ne media, njoftime per
shtyp, konferenca per shtyp, forume, publicitet,
etj
Takime me grupet e interesit;

Rritja e impaktit dhe
debatit publik
Prodhimi i
materialeve
informuese

Konkurs mes nxenesve te shkollave te mesme ne
qytetet ku operon industria nxjerrese.
Perditesimi i vazhdueshem i faqes se internetit
Cmimi per publikimin me te mire – Gazetari
EITI Shqiptar
Prinitimi i broshurave, fletepalosjeve, baner,
materiale te ndryshme promovuese dhe
informuese

Shtator –
Dhjetor 2015

Shtator –
Dhjetor 2015

Sekretariati EITI
Shqiptar

Janar –
Dhjetor 2015

EITI Shqiptar
Donatore
Buxheti Shtetit

Parashikuar
$ 5’000 *

Ne proces
në vitin
2016
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Projekte shtese
dhe raporte ne
kuader te
Transparences

Studim mbi
transparencen ne
perdorimin e te
ardhurave nga renta
ne pushtetin vendor

Qendra Informative e
Industrise Nxjerrese
EITI

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

Sekretariati EITI
Shqiptar
MSG

Prill 2015Shkurt 2016

Takime me kryetaret e bashkive dhe qeverise
qendrore, me grupet e interesit per shperndarjen
e rentes

Krijimi i strukturave operative brenda
Sekretariatit Shqiptar EITI
Implementimi i sistemit te integruar te te
dhenave

Donatore
Buxheti Shtetit
Fonde ende te
padisponueshme

Shtyrë për
vitin 2016

Parashikuar
$ 30’000*

Sekretariati EITI
Shqiptar
MSG

Shtator 2015
– Dhjetor
2016

Parashikuar:
Min $92’400*
Max $270’720*

Kosto

Shtyrë për
vitin 2016

$ 279’000

*Financimi per keto aktivitete pritet te behet nga granti i ri i Bankes Boterore dhe donatore te tjere. Kosto e ketyre aktiviteteve parashikohet perafersisht $172’400.

$ 10’000

