Shtojca I: Struktura
PLANI I VEPRIMIT 2020 – 2022 PËR PARTNERITET & QEVERISJE TË
HAPUR
Pas nisjes zyrtare të Partneritetit për Qeverisjen e Hapur, Qeveria shqiptare mbështet vlerat e
promovuara nga kjo iniciativë shumëpalëshe. Partneriteti për Qeverisjen e Hapur (PQH, ang.
OGP) është një ndër instrumentet më të rëndësishme për të nxitur transparencën qeveritare në
nivel global, për të rritur pjesëmarrjen qytetare në jetën publike dhe për të përdorur
teknologjitë e reja për të përmirësuar efiçencën administrative dhe luftuar korrupsionin.

Dokumenti i Planit të Veprimit 2020-2022 do të ketë strukturën e mëposhtme, sipas kapitujve
përkatës:
PJESA I:
KONTEKSTI STRATEGJIK
1. Hyrje
Pjesa hyrëse shpjegon se çfarë përfaqëson Dokumenti i Planit të Veprimit 2020 në kuadër të
planifikimit strategjik për njësitë e qeverisjes qëndore (Sistemit të Planifikimit të Integruar).
Kjo pjesë hartohet nga Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes në Kryeministri,
Sekretariati Teknik i Partneritetit për Qeverisjen e Hapur.
2. Konteksti i Iniciativës Globale dhe Plani i Veprimit 2020-2022
Ky kapitull përmban dy pjesë kryesore:
•

•

Pjesa e parë fokusohet në një analizë përmbledhëse për situatën lidhur me zbatueshmërine
e Planit 2020-2022 kundrejt komponentëve kryesore.
o Kjo pjesë hartohet nga Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes. Për të
hartuar këtë pjesë, do të përdoret raportet e kuadreve strategjike për
zbatueshmërine e masave.
Pjesa e dytë do të fokusohet në një paraqitje sintetike të 4 komponentëve kryesorë të
Planit të Veprimit 2020-2022, që lidhen si më poshtë vijojnë:
o Komponenti I: Qeverisje e hapur për qasjen në drejtësi;
o Komponenti II: Qeverisje e hapur për Qeverisjen Dixhitale/shërbimet publike;
o Komponenti III: Qeverisje e hapur për transparencën fiskale;
o Komponenti IV: Qeverisje e hapur për luftën kundër korrupsionit;

3. Qëllimet e Politikave/komponentët e Planit të Veprimit
3.1
Qëllimet politike

•

Qëllimet e Politikave/komponentët kryesore të Planit të Veprimit: do të paraqiten
qëllimet politike/komponentët kryesore, ku do të bazohet Plani i Veprimit.
Komponenti I: Qeverisje e hapur për qasjen në drejtësi Ministria e Drejtësisë
Komponenti II: Qeverisje e hapur për Qeverisjen Dixhitale/shërbimet publike
Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit dhe Agjensia e Shërbimeve
Komponenti III: Qeverisje e hapur për transparencën fiskale LFP: Ministria e
Financave dhe Ekonomisë
Komponenti IV: Qeverisje e hapur për luftën kundër korrupsionit Ministria e
Drejtësisë

3.2 Indikatorë
•

•

Qëllimet përshkruhen në mënyrë konçize për periudhën afatmesme. Çdo
komponent i P lanit duhet të përmbajnë rezultate specifikë, qartësisht të matshëm, të
prekshëm dhe të realizueshëm në një kuadër të përcaktuar kohor, dhe që ndikohen
plotësisht nga aktivitetet e qeverisë.
Ekstraktimi i Listës së Indikatorëve (nëse paraqitet rasti). Kjo pjesë hartohet 4 Lead
Focal Point për çdo komponent.

PJESA II:

OBJEKTIVAT SPECIFIKE

4.1 Objektivat Specifikë
Analiza e situatës dhe sfidat
•

Në dokumentin e Planit të Veprimit paraqiten objektivat specifikë për çdo komponent.
Kjo pjesë hartohet 4 Lead Focal Point për çdo komponent.

4.1.1 Indikatorë Rezultati/Key outcome Indicator – formulimi, përshkrimi, vlera e synuar 1;
4.1.2 Indikatorë Rezultati/Key outcome Indicator – formulimi, përshkrimi, vlera e synuar;
4.1.3 Indikatorë Rezultati/Key outcome Indicator – formulimi, përshkrimi, vlera e synuar;
4.1.4 Indikatorë Rezultati/Key outcome Indicator – formulimi, përshkrimi, vlera e synuar;
4.1.5 Indikatorë Rezultati/Key outcome Indicator – formulimi, përshkrimi, vlera e synuar;

PJESA III: MASAT
VEPRIMIT

PRIORITARE

PËR

IMPLEMENTIMIN

E

PLANIT

TË

Masat prioritare
5.1
Masa prioritare 1
Masa prioritare përfshin masa/projekte investimesh dhe masa mbështetëse/buta (hard& soft
measures), të cilat kontribojnë direkt në arritjen e qëllimit të politikave të identifikuara në
seksionin pararendës. Kjo pjesë hartohet 4 Lead Focal Point për çdo komponent.
5.2

Masa prioritare 2

Masa prioritare përfshin masa/projekte investimesh dhe masa mbështetëse/buta (hard& soft
measures), të cilat kontribojnë direkt në arritjen e qëllimit të politikave të identifikuara në
seksionin pararendës. Kjo pjesë hartohet 4 Lead Focal Point për çdo komponent.

PJESA IV:

BUXHETIMI I PLANIT TË VEPRIMIT

Ky kapitull kryen një vlerësim të përgjithshëm të kostove për çdo komponentë në bazë të
masave/ produkteve të paraqitura. Kjo pjesë hartohet 4 Lead Focal Point për çdo komponent
dhe konsolidohet nga Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes në Kryeministri,
Sekretariati Teknik i Partneritetit për Qeverisjen e Hapur në bashkëpunim me Ministrinë e
Financave dhe Ekonomisë.

1

Pasaporta e indikatorëve të identifikuar

PJESA V:
LLOGARIDHËNIA & MONITORIMI & KOORDINIMI I KUADRIT
STRATEGJIK
Në këtë seksion paraqitet sistemi i monitorimit të Planit të Veprimit.
Në këtë seksion përshkruhet mënyra e monitorimit të Planit të Veprimit, duke paraqitur
instrumentin që përdoret për monitorim (Raporti i Progresit të kuadrit strategjik), si edhe
procesin e hartimit, mënyrë së raportimit, si edhe konsultimit të raportit.
Gjithashtu, pjesë e këtij seksioni është edhe përshkrimi i mekanizmi i monitorimit të
përformancës.
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Aneks 2: Matrica e Objektivave Specifikë & Indikatorët respektivë
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Annex 3 Matrica e kostimit
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