Plani i Veprimit 2018-2020 për Zbatimin e Strategjisë për Rregullim më të Mirë 2.0 për Kosovën 2017-2021
Objektivi i përgjithshëm 1: Një sistem rregullativ mundësues
Objektivi specifik 1.1
Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes
së objektivit
Reformimi i legjislacionit primar dhe
1) Miratimi i Koncept Dokumentit për
sekondar për të përmirësuar
programin e zvogëlimit të barrës administrative
konkurrueshmërinë
2) Zhvillimi i kapaciteteve për MSK

Gjendja bazë

Caku 2018

Caku 2021

Nuk ka program

Koncept
Dokumenti në
zhvillim e sipër

Nuk ekzistojnë
kapacitetet për
MSK

TiT i organizuar; të
paktën 5 trajnues
të certifikuar;

Koncept Dokumenti
është miratuar dhe
vendimi i Qeverisë është
duke u zbatuar
90% e personelit
përkatës në QQ dhe
ministritë e linjës të
trajnuar për MSK

20% e personelit
përkatës në QQ
dhe ministritë e
linjës të trajnuar

100% e KD-ve relevante
përmbajnë pjesën mbi
barrën admnistrative me
matjen e MSK-së

MSK-ja është
prezantuar në
udhëzimet për
zhvillimin e
politikave

3) Thjeshtimi, shkrirja ose shfuqizimi i 10% të
licencave dhe lejeve krahasuar me gjendjen
bazë të 2014-së deri në fund të vitit 2020

480 licenca dhe
leje (gjendja
bazë 2014)

30% e KD-ve
relevante
përmbajnë pjesën
mbi barrën
administrative me
matjen e MSK-së
-

10 përqind e licencave
dhe lejeve të thjeshtuara,
shkrira ose shfuqizuara
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Aktiviteti

Afati për zbatim

Kostoja Totale

Burimi i
financimit
1.1.1 Miratimi i Koncept Dokumentit për Programin e Zvogëlimit të Barrës Administrative
1) Zhvillimi i Koncept Dokumentit lidhur
TM1 2018:
1000001
Buxheti i
me mundësinë e zbatimit të programit 1 takim i GP
Kosovës
të përgjithshëm të zvogëlimit të barrës TM2 2018:
Sida
administrative, duke përfshirë
2 takime të GP
shtrirjen ndërkombëtare (të paktën 5
TM3 2018:
takime të GP më 2018)
1 takim i GP
TM4 2018:
1 takim i GP
2) Takimi publik për lansimin e Koncept
TM2 2018
Kosto
Buxheti i
Dokumentit lidhur me mundësinë e
administrative Kosovës
zbatimit të programit të përgjithshëm
të zvogëlimit të barrës administrative

Institucioni
udhëheqës

Institucioni
mbështetës

Rezultati

SKQ/ZKM

ZL/ZKM
Sida

Agjendat dhe
procesverbalet e
takimeve të Grupit
Punues; agjendat dhe
raportet për ngjarjet e
konsultimit të synuar;
raportet e tjera

SKQ/ZKM

Grupi Punues për
KD

Agjenda e vizitës; raporti
i vizitës

3) Vizita studimore për të vlerësuar dhe
diskutuar parakushtet për
menaxhimin e suksesshëm të
zvogëlimit të barrës administrative
dhe Vlerësimin e Ndikimit

TM2 2018

32000

Sida

SKQ/ZKM

Agjenda e vizitës; raporti
i vizitës

4) Trajnim për e-Qeverisjen për
zvogëlimin e barrës administrative dhe
analizën ex-ante të politikave

TM2 2018

25000

SIDA
EGA
(Akademia
për eQeverisje e
Estonisë)

SKQ/ZKM

KABINETI I (ZV) KM
ZPS/ZKM
ZL/ZKM
ZQM/ZKM
ZBF/ZKM
MF
MIE
Kabineti i (ZV) KM
ZPS/ZKM
ZL/ZKM
ZKP/ZKM
MF

Agjenda e vizitës;
Raporti i vizitës

1

Ky vlerësim i buxhetit përfshin të gjithë mbështetjen e pritur të Sida-s dhe mbulon poashtu kontributin për aktivitetet e tjera të
planifikuara për zhvillimin e Koncept Dokumentit: ekspertiza teknike, mbështetja për konsultimin publik, shkëmbimi i përvojave
ndërkombëtare, etj.
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5) Konsultime të synuara me bizneset
përmes punëtorive dhe vizitave nëpër
kompani

TM2 2018:
2 ngjarje
TM3 2018:
2 ngjarje
TM3 2018

4000

Buxheti i
Kosovës
Sida

SKQ/ZKM

ZL/ZKM
Sida

Agjendat e ngjarjeve;
raportet e ngjarjeve

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
MF
MIE

Agjenda dhe
procesverbali

TM1 2019:
1 takim i GP
TM2 2019:
1 takim i GP
TM3 2019:
1 takim i GP

Përfshirë nën
aktivitetin 1

Buxheti i
Kosovës
Sida

SKQ/ZKM

ZL/ZKM
Sida

8) Lansimi i konsultimit publik për
Koncept Dokumentin lidhur me
mundësinë e zbatimit të programit të
përgjithshëm të zvogëlimit të barrës
administrative

TM1 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

ZQM/ZKM

9) Takimi me Kuvendin rreth gjetjeve të
GP për Koncept Dokumentin lidhur me
mundësinë e zbatimit të programit të
përgjithshëm të zvogëlimit të barrës
administrative

TM2 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
MF
MIE

Agjendat dhe
procesverbalet e
takimeve të Grupit
Punues; agjendat dhe
raportet për ngjarjet e
konsultimit të synuar;
raportet e tjera
Dokumentet e
konsultimit; dëshmia e
lansimit të konsultimit
rreth platformës së
konsultimit; raporti i
konsultimit; raporti se si
janë marrë parasysh
komentet e akterëve
Agjenda e takimit;
procesverbali i takimit

10) Miratimi i Koncept Dokumentit lidhur
me mundësinë e zbatimit të programit

TM3 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
MF

6) Takimi me Kuvendin lidhur me të
gjeturat e përkohshme të Grupit
Punues për Koncept Dokumentin
lidhur me mundësinë e zbatimit të
programit të përgjithshëm të
zvogëlimit të barrës administrative
7) Zhvillimi i Koncept Dokumentit për
Zvogëlimin e Barrës Administrative,
duke përfshirë shtrirjen
ndërkombëtare (të paktën 3 takime të
GP më 2019)

Vendimi i Qeverisë;
Koncept Dokumenti
lidhur me mundësinë e
3

të përgjithshëm të zvogëlimit të barrës
administrative nga QeK

1.1.2 Futja e Modelit Standard të Kostos në zhvillimin e politikave
11) Miratimi i manualit për MSK
TM1 2018
15000

12) Miratimi i vlerave të standardizuara të
MSK

TM1 2018

-

13) Mbajtja e trajnimeve mbi MSK për
personelin përkatës në institucionet e
QQ dhe ministritë e linjës (gjithsej 3
trajnime deri në fund të 2018-ës)
14) Zhvillimi i TiT për MSK

TM3 2018: 2
trajnime
TM4 2018: 1
trajnim
TM1 2018

10000

15) Finalizimi i marrëveshjes për
certifikimin e TiT me IKAP-in
16) Mbajtja e TiT për MSK dhe certifikimi i
trajnuesve

TM1 2018

Kosto
administrative
20000

17) Ofrimi i trajnimeve për MSK nga
trajnuesit e certifikuar (gjithsej 6
trajnime deri në fund të 2019-ës)

TiT fillimi: TM2
2018;
TiT përfundimi:
TM4 2018
TM1 2019: 1
trajnim
TM2 2019: 2
trajnime
TM3 2019: 2
trajnime
TM4 2019: 1
trajnim

10000

12000

MIE

zbatimit të programit të
përgjithshëm të
zvogëlimit të barrës
administrative i miratuar
Vendimi për miratimin e
Manualit për MSK;
Manuali përfundimtar
për MSK
Manuali për MSK i
miratuar me vlerat e
standardizuara të MSK
Agjendat e trajnimeve;
listat e pjesëmarrësve

Buxheti i
Kosovës
Sida

SKQ/ZKM

Sida

Buxheti i
Kosovës
Sida
Buxheti i
Kosovës
Sida

SKQ/ZKM

-

SKQ/ZKM

Sida

Buxheti i
Kosovës
Sida
Buxheti i
Kosovës
Buxheti i
Kosovës
Sida

SKQ/ZKM

Sida

Materialet TiT të
përfunduara

SKQ/ZKM

IKAP

SKQ/ZKM

Sida
IKAP

Buxheti i
Kosovës
Sida

SKQ/ZKM

Sida

Dokumentet e
marrëveshjes
Agjendat e trajnimeve;
përmbledhja e trajnerëve
të certifikuar të MSK-së e
miratuar nga IKAP-i
Agjendat e trajnimeve;
listat e pjesëmarrësve
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18) Ofrimi i trajnimeve për MSK nga
trajnuesit e certifikuar (gjithsej 6
trajnime deri në fund të 2020-ës)

TM1 2020: 1
trajnim
TM2 2020: 2
trajnime
TM3 2020: 2
trajnime
TM4 2020: 1
trajnim
TM1 2019

12000

19) Vlerësimi i përdorimit të matjeve të
Kosto
MSK-së në Koncept Dokumentet e
administrative
miratuara më 2018 dhe që merren me
OI-të për bizneset, caku 30%
20) Vlerësimi i përdorimit të matjeve të
TM1 2020
Kosto
MSK-së në Koncept Dokumentet e
administrative
miratuara më 2018 dhe që merren me
OI-të për bizneset, caku 50%
1.1.3 Thjeshtimi, shkrirja ose shfuqizimi i 10% të licencave dhe lejeve
21) Takim me ministritë e linjës dhe
TM1 2019
Kosto
institucionet përkatëse për
adminitrative
identifikimin e lejeve dhe licencave që
mund të thjeshtohen, bashkohen apo
shfuqizohen
22) Dorëzimi i përmbledhjes së lejeve dhe TM2 2019
Kosto
licencave që do të thjeshtohen në
administrative
përputhje me cakun prej 10% për
konsultimin publik
23) Finalizimi i pjesës përkatëse të
TM3 2019
Kosto
Koncept Dokumentit që ka të bëjë me
administrative
thjeshtimin e lejeve dhe licencave në
përputhje me cakun e caktuar e PBS
(SBS) për Koncept Dokumentin lidhur
me mundësinë e zbatimit të një
programi të përgjithshëm të
zvogëlimit të barrës administrative

Buxheti i
Kosovës
Sida

SKQ/ZKM

Sida

Agjendat e trajnimeve;
listat e pjesëmarrësve

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Raporti vlerësues i SKQsë për KD-të

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Raporti vlerësues i SKQsë për KD-të

Buxheti i
Kosovës

ZL/ZKM

- IFC

Agjenda e takimit;
Minutat e takimit.

Buxheti i
Kosovës

ZL/ZKM

- IFC

Përmbledhja e publikuar
për konsultime publike

Buxheti i
Kosovës

ZL/ZKM

- IFC

Vendimi i Qeverisë;
Koncept Dokumenti i
aprovuar lidhur me
mundësitë e zbatimit të
programit të
përgjithshëm zvogëlimit
të barrës administrative
me seksionin mbi
5

thjeshtimin e lejeve dhe
licencave
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Objektivi i përgjithshëm 1: Një sistem rregullativ mundësues
Objektivi specifik 1.2
Prezantimi i Vlerësimit të Ndikimit

Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së
objektivit
1) Rritja e kapaciteteve për zhvillimin e politikave
në institucionet e QQ dhe ministritë e linjës

Gjendja bazë

Caku 2018

Caku 2021

Nuk ekziston
plani
gjithëpërfshirës
i trajnimeve
për zhvillimin e
politikave

Zhvillimi i planit
gjithëpërfshirës të
trajnimit

75% e personelit
përkatës në QQ dhe
ministritë e linjës të
trajnuar

2) Përgatitja dhe miratimi i RRP për të zëvendësuar Sistemi për
Koncept Dokumentet me VN
zhvillimin e
Koncept
Dokumenteve
në vend të VN
3) Zhvillimi i politikave do të bazohet më shumë në Nota 3 në
dëshmi dhe VN do të përdoret rregullisht nga
treguesin e
ministritë e linjës
SIGMA-s
‘Shkalla e
përdorimit të
mjeteve
analitike në
procesin e
zhvillimit të
politikave’

Trajnimet kanë
filluar
25% e personelit
përkatës të QQ
dhe ministrive të
linjës të trajnuar
Janë bërë
përgatitjet për
zbatimin e VN

Nota 3

15 trajnerë shtesë të
certifikuar përmes TiT
mbi VN

VN është përfshirë në
RRP dhe VN-të
prodhohen nga ministritë
e linjës
Nota 4
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Aktiviteti

Afati për zbatim

Kostoja
Totale

Burimi i
financimit

Institucioni
udhëheqës

Institucioni
mbështetës

Rezultati

1.2.1 Trajnimi i personelit përkatës mbi zhvillimin e politikave dhe Vlerësimin e Ndikimit
24) Zhvillimi i programit vjetor të
trajnimeve dhe miratimi i tij nga
Drejtori i SKQ-së

TM1 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Programi i trajnimit i
miratuar

25) Zhvillimi i materialeve të trajnimit

TM1 2018

Sida

Prezantimet, fletushkat

TM1 2018

Buxheti i
Kosovës
Sida
Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

26) Takimi me shërbyesit civilë të
certifikuar si TiT mbi përfshirjen në
shtrirjen e trajnimit (IFC, GIZ)

Kosto
administrative
15000
Kosto
administrative

SKQ/ZKM

-

Procesverbali i takimit

27) Lidhja e marrëveshjes me IKAP-in mbi
financimin e trajnimeve dhe
përfshirjen e personelit të certifikuar
për TiT përkatëse

TM1 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

IKAP

Udhëzimi i IKAP-it për
këtë çështje

28) Mbajtja e trajnimeve mbi Udhëzuesin TM2: 3 trajnime
dhe Manualin e ri për Hartimin e
TM3: 3 trajnime
Koncept Dokumenteve për personelin TM4: 3 trajnime
përkatës të ministrive të linjës
(gjithsej 9 trajnime deri në fund të
2018-ës)

18000

Buxheti i
Kosovës
Sida

SKQ/ZKM

Sida

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrësve

29) Zhvillimi i programit vjetor të
trajnimeve dhe miratimi i tij nga
Drejtori i SKQ-së

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Programi i miratuar i
trajnimeve

TM1 2019
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30) Materialet e trajnimit përshtaten në
bazë të përvojave të vitit 2018

TM1 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Prezantimet, fletushkat

31) Mbajtja e trajnimeve mbi Udhëzuesin
dhe Manualin e ri për Hartimin e
Koncept Dokumenteve për personelin
përkatës të ministrive të linjës
(gjithsej 12 trajnime deri në fund të
2019-ës)

TM1 2019:
3 trajnime
TM2 2019:
3 trajnime
TM3 2019:
3 trajnime
TM4 2019:
3 trajnime
TM1 2020

24000

Buxheti i
Kosovës
Sida

SKQ/ZKM

Sida

Agjendat e trajnimit; lista
e pjesëmarrësve

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Programi i trajnimit i
miratuar

33) Materialet e trajnimit përshtaten në
bazë të përvojave të vitit 2019

TM1 2020

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Prezantime, fletushka

34) Trajnime mbi Udhëzimet dhe
Manualin për Hartimin e Koncept
Dokumenteve për stafin përkatës në
ministritë e linjës (gjithsej 12 trajnime
deri në fund të vitit 2020)

TM1 2020:
3 trajnime
TM2 2020:
3 trajnime
TM3 2020:
3 trajnime
TM4 2020:
3 trajnime
TM1 2018

24000

Buxheti i
Kosovës
Sida

SKQ/ZKM

Sida

Agjendat e trajnimit;
Listat e pjesëmarrësve

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Udhëzim nga SKQ

32) Programi vjetor i trajnimit i krijuar
dhe miratuar nga Drejtori i SKQ

35) Zbatimi i lansimit fazor të
Udhëzimeve dhe Manualit për
Zhvillimin e Koncept Dokumenteve:
manuali i vjetër aplikohet për KD-të
për të cilat konsultimi paraprak i
Nenit 7 RRP fillon në fund të Marsit
2018
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36) Vlerësimi nëse Koncept Dokumentet
për të cilat konsultimet paraprake
fillojnë pas Prillit 2018 dhe miratohen
në vitin 2018, janë zhvilluar në bazë
të udhëzimeve të reja dhe përfshijnë
mjete përkatëse në përputhje me
qëllimet e SRM

TM1 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Raport Vlerësimi SKQ
mbi KD-të

37) Vlerësimi nëse Koncept Dokumentet
e miratuara në vitin 2019 janë
zhvilluar në bazë të udhëzimeve të
reja dhe përfshijnë mjete përkatëse
në përputhje me qëllimet e SRM

TM1 2020

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Raport Vlerësimi SKQ
mbi KD

38) Të vendosurit për qasjen dhe
financimin e TiT për Vlerësimin e
Ndikimit

TM4 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Vendimi

SP/ZKM
ZPS/ZKM
ZL/ZKM
ZBF/ZKM
BNj/ZKM
MF
SP/ZKM
ZPS/ZKM
ZL/ZKM
ZBF/ZKM
DA/ZKM
MAP

Vendimi i buxhetit

1.2.2 Rritja e niveleve të personelit brenda ZKM-së (treguesi MBS)
39) Buxheti i ZKM-së është përshtatur për
të lejuar rekrutimin e 10 anëtarëve të
stafit

TM2 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

40) Përshkrimet e vendeve të punës janë
aprovuar

TM2 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

Përshkrimet e vendeve të
punës për stafin e ri të
finalizuara dhe aprovuara
zyrtarisht.
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41) Struktura e ZKM-së është përshtatur
dhe 10 anëtarë të personelit janë
integruar

TM2 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

SP/ZKM
ZPS/ZKM
ZL/ZKM
ZBF/ZKM
BNj/ZKM
SP/ZKM
ZPS/ZKM
ZL/ZKM
BNj/ZKM
SP/ZKM
ZPS/ZKM
ZL/ZKM
BNj/ZKM

Struktura organizative e
zyrave të ZKM-së janë
përshtatur

42) Procesi i rekrutimit të 10 anëtarëve të
stafit në ZKM ka filluar

TM2 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

43) 10 anëtarë të stafit janë rekrutuar në
ZKM (SKQ: 6; ZL: 2; dhe ZPS: 2)

TM3 2018

120000
buxhet shtesë
në ZKM në vit

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

44) Finalizimi i Manualit të Vlerësimit të
Ndikimit Gjinor për fazën e testimit

TM1 2018

14 125 euro

45) Miratimi i Manualit të Vlerësimit të
Ndikimit Gjinor

TM4 2018

Kosto
administrative

46) Organizimi i trajnimeve për
Vlerësimin e Ndikimit Gjinor (gjithsej
6 trajnime të mbajtura në vitin 2018)

TM2 2018:
2 trajnime
TM3 2018:
2 trajnime
TM4 2018:
2 trajnime
TM1 2019:
2 trajnime
TM2 2019:
4 trajnime
TM3 2019:

12000

Buxheti i
Kosovës
Sida
Buxheti i
Kosovës
Sida
Sida

ABGj

Sida

Versioni Testues i
Manualit të VNGj

ABGj

Sida

Versioni Final i Manualit
të VNGj

ABGj

Sida

Agjendat e trajnimit;
Listat e pjesëmarrësve

18000

Sida

ABGj

Sida

Agjendat e trajnimit;
Listat e pjesëmarrësve

Publikimi i pozitave
(brenda ose jashtë)

Dëshmia e punësimit

1.2.3 Zbatimi i Vlerësimit të Ndikimit Gjinor

47) Organizimi i trajnimeve për
Vlerësimin e Ndikimit Gjinor (gjithsej
9 trajnime të mbajtura në vitin 2019)
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48) Organizimi i trajnimeve për
Vlerësimin e Ndikimit Gjinor (3 tryeza
të rrumbullakëta për mësim/rishikim
kolegial)

3 trajnime
TM4 2019:
2 trajnime
TM1 2020:
3 tryeza të
rrumbullakëta

5000

Sida

ABGj

Sida

Agjendat e trajnimit;
Listat e pjesëmarrësve

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
ZKP/ZKM
ZQM/ZKM
MF
MIE
ABGj
Sida
ZPS/ZKM
ZL/ZKM
ZKP/ZKM
ZQM/ZKM
MF
MIE
ABGj
-

Vendimi për të filluar
rishikimin e RRP

1.2.4 Përditësimi i Rregullores së Punës
49) Rishikimi i RRP për të futur VN-në dhe
fillimi i Vlerësimit

TM3 2018

Kosto
administrative
20000

Buxheti i
Kosovës
Sida dhe ose
OECD/SIGMA

SKQ/ZKM

50) Propozimi për të përditësuar RRP
konsultohet publikisht

TM1 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

51) Propozimi miratohet nga Qeveria

TM2 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

52) Organizohen trajnime për RRP-në e
përditësuar (gjithsej 8 trajnime në
vitin 2019)

TM3 2019:
4 trajnime
TM4 2019:
4 trajnime

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
ZKP/ZKM
ZQM/ZKM

Dokumentet mbi
konsultimin publik

Vendimi i Qeverisë;
RRP e miratuar e
publikuar
Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes
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53) Organizohen trajnime për RRP-në e
përditësuar (gjithsej 16 trajnime në
vitin 2020)

TM1 2020:
4 trajnime
TM2 2020:
4 trajnime
TM3 2020:
4 trajnime
TM4 2020:
4 trajnime

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
ZKP/ZKM
ZQM/ZKM

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes

1.2.5 Bashkëpunimi Rajonal dhe zbatimi i MM për bashkëpunimin me Shqipërinë në fushën e Rregullimit më të Mirë
54) Takimet tremujore të bashkëpunimit
dhe koordinimit organizohen në bazë
të MM për bashkëpunim me
Shqipërinë në fushën e Rregullimit
më të Mirë (4 takime koordinimi do
të organizohen në vitin 2018)

55) Përgatitja dhe miratimi i planit të
përbashkët të punës lidhur me
bashkëpunimin për vitin 2018 bazuar
në MM për bashkëpunim me
Shqipërinë në fushën e Rregullimit
më të Mirë
56) Organizimi i një konference të
përbashkët në nivel të lartë
administrativ mbi shkëmbimin e
përvojave bazuar në MM për
bashkëpunim me Shqipërinë në
fushën e Rregullimit më të Mirë

TM1 2018:
1 takim
TM2 2018:
1 takim
TM3 2018:
1 takim
TM4 2018:
1 takim
TM1 2018

20000

Buxheti i
Kosovës
Kryeministria
e Shqipërisë
Sida

SKQ/ZKM

Kryeministria
(PMO) e
Shqipërisë
Sida

Agjendat e takimeve;
procesverbalet e
takimeve

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

PMO Shqipëri

Plani i miratuar i punës

TM2 2018

50000

Buxheti i
Kosovës
Buxheti i
Shqipërisë
Sida

SKQ/ZKM

PMO Shqipëri
Sida

Agjenda e konferencës;
lista e pjesëmarrjes;
raporti i konferencës
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57) Organizimi i një takimi rajonal mbi
politikat e rregullimit më të mirë
(gjendja aktuale, zhvillimet e
pritshme në të ardhmen etj.) të
vendeve të Ballkanit Perëndimor
bazuar në MM për bashkëpunim me
Shqipërinë në fushën e Rregullimit
më të Mirë

TM3 2018

50000

Sida

SKQ/ZKM

Sida

Agjenda e takimit; lista e
pjesëmarrjes; raporti i
takimit

58) Organizohen takime tremujore të
koordinimit dhe bashkëpunimit në
bazë të MM për bashkëpunim me
Shqipërinë në fushën e Rregullimit
më të Mirë (4 takime të koordinimit
do të organizohen në vitin 2019)

TM1 2019:
1 takim
TM2 2019:
1 takim
TM3 2019:
1 takim
TM4 2019:
1 takim
TM3 2019

20000

Buxheti i
Kosovës
Kryeministria
e Shqipërisë
Sida

SKQ/ZKM

PMO Shqipëri
Sida

Agjendat e takimeve;
procesverbalet e
takimeve

6000

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

Kryeministria e
Shqipërisë
Sida

Mekanizëm i aprovuar

TM1 2020:
1 takim
TM2 2020:
1 takim
TM3 2020:
1 takim
TM4 2020:
1 takim

20000

Buxheti i
Kosovës
Kryeministria
e Shqipërisë
Sida

SKQ/ZKM

Kryeministria e
Shqipërisë
Sida

Agjendat e takimeve;
procesverbalet e
takimeve

59) Zhvillimi dhe miratimi i mekanizmit
për rishikim reciprok të zhvillimit të
politikave dhe planifikimit të
politikave në bazë të mekanizmit për
rishikim kolegial të OBZHE bazuar në
MM për bashkëpunim me Shqipërinë
në fushën e Rregullimit më të Mirë
60) Organizohen takime tremujore të
koordinimit dhe bashkëpunimit në
bazë të MM për bashkëpunim me
Shqipërinë në fushën e Rregullimit
më të Mirë (4 takime koordinimi do
të organizohen në vitin 2020)
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61) Organizimi i rishikimit reciprok bazuar
në MM për bashkëpunim me
Shqipërinë në fushën e Rregullimit
më të Mirë

TM2 2020: fillimi
TM3 2020:
përfundimi

20000

Buxheti i
Kosovës
Kryeministria
e Shqipërisë
Sida

SKQ/ZKM

Kryeministria e
Shqipërisë
Sida

Raportet e rishikimit

Gjendja bazë

Caku 2018

Caku 2021

Baza e të dhënave
të VN është duke u
krijuar
Nuk ka ndryshim

Baza e të dhënave të VN
ekziston dhe përdoret

Institucioni
mbështetës

Rezultati

GAO
Sida

Përmbledhje

Objektivi i përgjithshëm 1: Një sistem rregullativ mundësues
Objektivi specifik 1.3
Të dhëna/statistika të përmirësuara

Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së
objektivit
1) Baza e të dhënave të VN është zhvilluar

Afati për zbatim

Kostoja totale

Burimi i
financimit

Nuk ka bazë të
të dhënave të
VN
Nuk ka një
pasqyrë të
qartë të
informacionit
të nevojshëm
për analiza exante të
politikave
Institucioni
udhëheqës

TM3 2018

10000

Sida

SKQ/ZKM

2) Shikimi në nevojën e të dhënave për
përmirësimin e analizave ex-ante dhe
vendimmarrjen e bazuar në dëshmi

Aktiviteti

80% e gjithë Vlerësimit
të Ndikimit tregon se
çfarë informacioni është
përdorur nga baza e të
dhënave dhe çfarë
informacioni duhet të
shtohet

1.3.1 Zhvillimi i një bazë të të dhënave të VN
62) Finalizimi i përmbledhjes së të
dhënave të mbajtura nga organet
publike bazuar në raportin e GAO
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63) Përcaktimi i strukturës, përmbajtjes
dhe përgjegjësisë për bazën e të
dhënave

TM4 2018

5000

Sida

SKQ/ZKM

Sida

Struktura e aprovuar

64) Baza e të dhënave të VN është krijuar

TM1 2019

15000

Sida

SKQ/ZKM

Sida

65) Nevojat për informacion duhet të
shtohen në bazën e të dhënave të
përcaktuar në bazë të KD-ve të
miratuar në vitin 2018

TM1 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

Ministritë e linjës

Bazë e të dhënave të VN
e miratuar
Përmbledhje e nevojave
të informacionit

66) Nevojat e informacionit shtohen në
bazën e të dhënave të VN

TM3 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Bazë e të dhënave të VN
e përditësuar

67) Nevojat e informacionit që do të
shtohen në bazën e të dhënave
përcaktohen në bazë të KD-ve të
miratuar në vitin 2018

TM1 2020

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

Ministritë e linjës

Përmbledhje e nevojave
të informacionit

68) Nevojat e informacionit shtohen në
bazën e të dhënave të VN

TM3 2020

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

-

Bazë e të dhënave të VN
e përditësuar
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Objektivi i përgjithshëm 1: Një sistem rregullator lehtësues
Objektivi specifik 1.4
Vlerësimi

Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së
objektivit
1) Vlerësimet bëhen çdo vit

Gjendja bazë

Caku 2018

Caku 2021

Asnjë vlerësim
nuk është bërë

2) Krijohet procesi i përdorimit të gjetjeve të
vlerësimit për të përmirësuar legjislacionin
ekzistues

Vlerësimet nuk
përdoren
sistematikisht
në zhvillimin e
politikave
Kapacitetet e
vlerësimit
mungojnë në
QQ dhe
ministritë e
linjës

8 vlerësime të
përfunduara në
2017 dhe 2018
Asnjë ndryshim

19 vlerësime të
përfunduara në 2019,
2020 dhe 2021
Vlerësimi është
integruar në Rregulloren
e Punës së Qeverisë

Të paktën 10% e
stafit përkatës në
secilën ministri të
linjës dhe çdo
institucion
relevant të QQ, të
trajnuar

75% e stafit përkatës në
ministritë e linjës dhe
QQ, të trajnuar për
vlerësimin legjislativ

3) Kapacitetet për vlerësim përmirësohen në
institucionet e QQ dhe në ministritë e linjës

Së paku 5 anëtar
stafi të certifikuar
si trajnerë përmes
TiT për Vlerësim

4) Vlerësimi është futur në RRP

Vlerësimi nuk
është adresuar
në RRP

Asnjë ndryshim

Së paku 10 anëtarë stafi
të certifikuar si trajnerë
përmes TiT për Vlerësim
40% e stafit përkatës në
institucionet e QQ dhe
ministritë e linjës të
trajnuar për vlerësimin e
strategjive dhe
politikave
Vlerësimi është
integruar në RRP
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Aktiviteti

Afati për zbatim

Kostoja totale

Burimi i
financimit

Institucioni
udhëheqës

Institucioni
mbështetës

Rezultati

69) Vlerësimet ex-post të legjislacionit
nga ministritë e linjës të përfunduara
(caku 5 në vitin 2018)

TM1 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZL/ZKM

Vlerësimet e
përfunduara në vitin
2018

70) Vleresimet ex-post të legjislacionit
nga ministritë e linjës të përfunduara
(caku 7 në vitin 2019)

TM1 2020

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZL/ZKM

- IFC ofron
mbështetje për të
gjitha ministritë e
linjës përmes
trajnimit për expost si dhe
grupeve punuese
përmes asistencës
teknike për ato
ligjet që janë të
lidhura me
përmirësimin e
klimës së
investimeve
- IFC ofron
mbështetje për të
gjitha ministritë e
linjës përmes
trajnimit për expost si dhe
grupeve punuese
përmes asistencës
teknike për ato
ligjet që janë të
lidhura me
përmirësimin e
klimës së
investimeve

1.4.1 Pilotimet e vlerësimit

Vlerësimet e
përfunduara në vitin
2019
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71) Vlerësimet ex-post të legjislacionit
nga ministritë e linjës të përfunduara
(caku 7 në vitin 2020)

TM1 2021

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZL/ZKM

- IFC ofron
mbështetje për të
gjitha ministritë e
linjës përmes
trajnimit për expost si dhe
grupeve punuese
përmes asistencës
teknike për ato
ligjet që janë të
lidhura me
përmirësimin e
klimës së
investimeve

Vlerësimet e
përfunduara në vitin
2020

1.4.2 Zhvillimi i kapaciteteve në institucionet e QQ-së dhe ministritë e linjës për vlerësimin legjislativ
72) Organizimi i trajnimeve për
vlerësimin ex-post të legjislacionit të
mbajtura për stafin relevant të
ministrive të linjës (gjithsej 2 trajnime
deri në fund të vitit 2018)

TM1 2018:
1 trajnim
TM2 2018:
1 trajnim

4000

IFC

ZL/ZKM

IFC

Agjenda e trajnimit;
lista e pjesëmarrjes

73) Organizimi i trajnimeve për
vlerësimin ex-post të legjislacionit të
mbajtura për stafin relevant të
ministrive të linjës (gjithsej 2 trajnime
deri në fund të vitit 2019)

TM1 2019:
1 trajnim
TM2 2019:
1 trajnim

4000

IFC

ZL/ZKM

IFC

Agjenda e trajnimit;
lista e pjesëmarrjes

74) Organizimi i trajnimeve për
vlerësimin ex-post të legjislacionit të
mbajtura për stafin relevant të

TM1 2020:
1 trajnim
TM2 2020:
1 trajnim

4000

IFC

ZL/ZKM

IFC

Agjenda e trajnimit;
lista e pjesëmarrjes
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ministrive të linjës (gjithsej 2 trajnime
deri në fund të vitit 2020)

1.4.3 Vlerësimi i përvojës me ‘Vlerësimin e legjislacionit’
75) Përcaktimi i hapave të ardhsëm për
vlerësimin e përvojës përmes
‘Vlerësimit të legjislacionit’ dhe
vendosja për përditësimin e
Udhërrëfyesit për Vlerësimin e
Legjislacionit’

TM4 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZL/ZKM

- IFC bën analizën
për hapat e
ardhshëm, ofron
mbështetje për
përditësimin e
Udhërrëfyesit për
Vlerësimin ex-post
të Legjislacionit

Vështrimi i hapave të
ardhshëm dhe planit të
punës
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Objektivi i përgjithshëm 2: Komunikimi efektiv publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara
Objektivi specifik 2.1
Përmirësimi i komunikimit të politikave

Aktiviteti

Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së
objektivit
1) Hartimi dhe miratimi i Koncept Dokumentit për
Përmirësimin e Komunikimit të Politikave
2) Koncept Dokumenti dhe Plani i Veprimit
zbatohen2

Gjendja bazë

Caku 2018

Caku 2021

Nuk ekziston
asnjë KD i tillë
Komunikimi
nuk është pjesë
e zhvillimit të
politikave

KD i miratuar

Ngjashëm
- Të gjitha KD-të e
miratuara përmbajnë
informata mbi
aktivitetet e
komunikimit

3) Zhvillimi i kapaciteteve për komunikimin e
politikave

Nuk ka asnjë
TiT
Asnjë anëtar
stafi i trajnuar

-15% e KD-ve të
miratuara
përmbajnë
informata mbi
aktivitetet e
komunikimit
5 trajnerë të
certifikuar nga TiT
ofrojnë trajnime

Afati për zbatim

Kostoja totale

Burimi i
financimit

Institucioni
udhëheqës

50% e stafit
përkatës të
komunikimit në
QQ dhe ministritë
e linjës, të trajnuar
Institucioni
mbështetës

5000

Buxheti i
Kosovës
Sida

ZKP/ZKM

Sida

75% e stafit përkatës të
zhvillimit të politikave
në QQ dhe ministritë e
linjës, të trajnuar

Rezultati

2.1.1 Përmirësimi i komunikimit të politikave
76) Rregullorja e re mbi Shërbimin e
Komunikimit Qeveritar dorëzohet
për konsultim publik

2

TM3 2018

Projekt Rregullorja;
dokumentet e
konsultimit publik

Indikatori i shtuar në Planin e Veprimit bazuar në Koncept Dokumentin për Shërbimin e Komunikimit Qeveritar.
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77) Rregullorja e re për Shërbimin e
Komunikimit Qeveritar e miratuar

TM3 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZKP/ZKM

-

Rregullorja e miratuar;
Vendimi i qeverisë

78) Takime koordinuese me ministritë, të
organizuara për përmirësimin e
komunikimit të politikave (gjithsej 4
takime në vitin 2018)

TM1 2018:
1 takime
TM2 2018:
1 takime
TM3 2018:
1 takime
TM4 2018:
1 takime
TM4 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZKP/ZKM

-

Agjendat e takimeve;
Procesverbalet e
takimeve

5000

ZKP/ZKM

Sida

Doracaku i miratuar

80) Drafti i doracakut për mediat sociale
është përgatitur për qëllimet e
trajnimeve dhe konsultimeve

TM2 2018

5000

Buxheti i
Kosovës
Sida
OSCE

ZKP/ZKM

OSCE

Drafti i doracakut

81) Organizimi i trajnimeve për
doracakun për mediat sociale

TM3 2018

2000

OSCE

ZKP/ZKM

OSCE

Agjenda e trajnimit;
sllajdet e trajnimit

82) Doracaku për mediat sociale, i
miratuar

TM4 2018

5000

OSCE

ZKP/ZKM

OSCE

Manuali i miratuar

83) Janë organizuar trajnime për
përdorimin e Doracakut për
komunikim me median (gjithsej 6
trajnime do të organizohen në 2019)

TM1 2019:
1 trajnim
TM2 2019:
2 trajnime
TM3 2019:
3 trajnime
TM4 2019

12000

Buxheti i
Kosovës
Sida

ZKP/ZKM

Sida

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes

Kosto
administrative

--

ZKP/ZKM

--

Vendimi i Drejtorit të
ZKP

79) Doracaku për komunikim me media, i
përditësuar dhe i miratuar

84) Vendimi për zhvillimin e doracakut të
integruar për komunikimin qeveritar
me publikun
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85) Plani vjetor i komunikimit është
zhvilluar për të mbështetur
komunikimin e aktiviteteve prioritare
të pasqyruara në PVPQ e vitit 2019

TM1 2019

5000

Buxheti i
Kosovës

ZKP/ZKM

Sida

Plani i komunikimit i
lidhur me PVPQ

86) Plani vjetor i komunikimit i zhvilluar
për të mbështetur komunikimin e
aktiviteteve prioritare të pasqyruara
në PVPQ 2020

TM1 2020

5000

Buxheti i
Kosovës
Sida

ZKP/ZKM

Sida

Plani i komunikimit i
lidhur me PVPQ

87) Plani vjetor i komunikimit është
zhvilluar për të mbështetur
komunikimin e aktiviteteve prioritare
të pasqyruara në PVPQ e vitit 2021

TM1 2021

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZKP/ZKM

-

Plani i komunikimit i
lidhur me PVPQ

Sida

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes

2.1.2 Forcimi i kapaciteteve për komunikim të politikave
88) Trajnim i stafit përkatës në QQ dhe
ministritë e linjës mbi Komunikimin e
Politikave (gjithsej 3 trajnime të
organizuara në 2018)

TM3 2018:
2 trajnime
TM4 2018:
1 trajnim

6000

Buxheti i
Kosovës
Sida

ZKP/ZKM

89) Plani për ngritjen e kapaciteteve për
ZKP brenda ZKM-së, i miratuar

TM4 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZKP/ZKM

90) Trajnimi i stafit përkatës në QQ dhe
ministritë e linjës mbi Komunikimin e
Politikave (gjithsej 6 trajnime të
organizuara në 2019)

TM1 2019:
1 trajnim
TM2 2019:
2 trajnime
TM3 2019:
2 trajnime

12000

Buxheti i
Kosovës
Sida

ZKP/ZKM

Plani i aprovuar

Sida

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes
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91) Trajnimi i stafit përkatës në QQ dhe
ministritë e linjës mbi Komunikimin e
Politikave (gjithsej 6 trajnime të
organizuara në 2019)

TM4 2019:
1 trajnim
TM1 2020:
1 trajnim
TM2 2020:
2 trajnime
TM3 2020:
2 trajnime
TM4 2020:
1 trajnim

12000

Buxheti i
Kosovës
Sida

ZKP/ZKM

Sida

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes

24

Objektivi i përgjithshëm 2: Komunikimi efektiv publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara
Objektivi specifik 2.2
Përmirësimi i konsultimit

Treguesi (treguesit) për matjen e përmbushjes së
objektivit
1) Rritja e kapaciteteve të stafit mbi konsultimet

Gjendja bazë

Caku 2018

Caku 2021

- Kapacitetet
fillestare janë
zhvilluar
përmes
trajnimeve

- Të paktën 75% e
anëtarëve përkatës të
stafit nga secila ministri
e linjës janë trajnuar për
konsultim

2) Niveli i pajtueshmërisë me Standardet Minimale
për të gjitha vendimet përkatëse të qeverisë
3) Rritje e efektivitetit të konsultimit publik në
zhvillimin e politikave dhe legjislacionit (treguesi
SIGMA)

0%

- Të paktën 10% e
anëtarëve
përkatës të stafit
nga secila ministri
e linjës dhe i gjithë
stafi përkatës i QQ
janë trajnuar për
konsultime
50%
(Treguesi i MBS)
Nota 4 në
treguesin e SIGMAs 'Efektiviteti i
konsultimit publik
në zhvillimin e
politikave dhe
legjislacionit'

Nota 3 në
treguesin e
SIGMA-s
‘Shkalla në të
cilën
konsultimi
publik
përdoret në
zhvillimin e
politikave dhe
legjislacionit’

100%
(Treguesi i MBS)
Nota 5 në treguesin e
SIGMA-s 'Efektiviteti i
konsultimit publik në
zhvillimin e politikave
dhe legjislacionit'
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Aktiviteti

Afati për zbatim

Kostoja totale

Burimi i
financimit

Institucioni
udhëheqës

Institucioni
mbështetës

Rezultati

TM2 2018:
2 trajnime/
punëtori
TM3 2018:
2 trajnime/
punëtori
TM4 2018:
1 trajnim/
punëtori
TM3 2018

12000

Buxheti i
Kosovës
BE
Sida

ZQM/ZKM

SKQ/ZKM
BE
Sida

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes

TBD

BE

ZQM/ZKM

BE

94) Trajnimi i ministrive të linjës mbi
përdorimin efektiv të platformës
online të përmirësuar (3 trajnime të
organizuara në vitin 2018)

TM3 2018

6000

BE

ZQM/ZKM

BE

Platforma e
përmirësuar;
komunikatë për
media/raport mbi
përmirësimin
Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes

95) Trajnimi i stafit përkatës në QQ dhe
në ministritë e linjës mbi Standardet
Minimale për Konsultim (6 trajnime
të organizuara në vitin 2019)

TM1 2019:
1 trajnim
TM2 2019:
2 trajnime
TM3 2019:
2 trajnime
TM4 2019:
1 trajnime

12000

Buxheti i
Kosovës
BE
Sida

ZQM/ZKM

SKQ/ZKM
BE
Sida

2.2.1 Rritja e kapaciteteve në konsultimet e akterëve
92) Trajnimi i personelit përkatës në QQ
dhe në ministritë e linjës mbi
Standardet Minimale për Konsultim
dhe zbatimin e konsultimeve (gjithsej
6 trajnime/punëtori të organizuara
në vitin 2018)

93) Përmirësimi i Platformës Online për
Konsultime

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes
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96) Mbështetja për tri ministritë e linjës
nëpërmjet trajnimit në vendin e
punës në përgatitjen e raporteve mbi
rezultatet e konsultimeve të tyre
publike

TM1 2019

TBD

BE

ZQM/ZKM

BE

Raportet e konsultimit;
raport mbi aktivitetet
mbështetëse

97) Trajnimi i stafit përkatës në QQ dhe
në ministritë e linjës mbi Standardet
Minimale për Konsultim (gjithsej 6
trajnime të organizuara për vitin
2020)

TM1 2020:
1 trajnim
TM2 2020:
2 trajnime
TM3 2020:
2 trajnime
TM4 2020:
1 trajnim

12000

Buxheti i
Kosovës
BE
Sida

ZQM/ZKM

SKQ/ZKM
BE
Sida

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes

2.2.2 Përfshirja e Standardeve Minimale për Konsultim publik në proceset përkatëse të punës
98) Organizimi i takimeve koordinuese
mbi zbatimin e Standardeve
Minimale për Konsultime Publike
(gjithsej 2 takime në vitin 2018)

TM2 2018:
1 takim
TM3 2018:
1 takim

Kosto
administrative
BE

Buxheti i
Kosovës

ZQM/ZKM

BE

Raportet e takimit; listat
e pjesëmarrjes

99) Plotësimi ose përditësimi i

TM4 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZQM/ZKM

ZPS/ZKM
SKQ/ZKM
ZL/ZKM

TM1 2019:
1 takim
TM3 2019:
1 takim

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZQM/ZKM

-

Udhëzuesit e
përditësuar; materialet
e përditësuara të
udhëzimeve dhe
udhëzuesve tjerë mbi
kërkesat e konsultimeve
publike
Raportet e takimit; listat
e pjesëmarrjes

dokumenteve udhëzuese në
përputhje me kërkesat e konsultimit
të përcaktuara në Standardet
Minimale për Konsultime Publike

100) Organizimi i takimeve koordinuese
mbi zbatimin e Standardeve
Minimale për Konsultime Publike
(gjithsej 2 takime në vitin 2019)
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101) Organizimi i takimeve koordinuese
mbi zbatimin e Standardeve
Minimale për Konsultime Publike
(gjithsej 2 takime në vitin 2020)

TM1 2020:
1 takim
TM3 2020:
1 takim

Kostoja
administrative

Buxheti i
Kosovës

ZQM/ZKM

-

Raportet e takimit; listat
e pjesëmarrjes

Buxheti i
Kosovës

ZQM/ZKM

BE

Raporti i monitorimit

Buxheti i
Kosovës

ZQM/ZKM

BE

Raporti i monitorimit

Buxheti i
Kosovës

ZQM/ZKM

BE

Vlerësimi i cakut për
MBS

Buxheti i
Kosovës

ZQM/ZKM

BE

Raporti i monitorimit

Buxheti i
Kosovës

ZQM/ZKM

BE

Vlerësimi i cakut për
MBS

2.2.3 Raport mbi zbatimin dhe nivelin e përputhshmërisë me Standardet e Konsultimit
102) Publikohet raporti i monitorimit që
mbulon/përmbledh vitin 2017

TM1 2018

103) Publikohet raporti i monitorimit që
mbulon/përmbledh vitin 2018

TM1 2019

104) Vlerësohet caku i konsultimit për
MBS i vitit 2018

TM1 2019

105) Publikohet raporti i monitorimit që
mbulon/përmbledh vitin 2019

TM1 2020

106) Vlerësohet caku i konsultimit për
MBS i vitit 2019

TM1 2020

Kostoja
administrative
BE
Kostoja
administrative
BE
Kostoja
administrative
BE
Kostoja
administrative
BE
Kostoja
administrative
BE
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Objektivi i përgjithshëm 2: Komunikimi efektiv publik, konsultimi publik dhe pjesëmarrja e akterëve
Objektivi specifik 2.3
Përmirësimi i planifikimit të punës

Aktiviteti

Treguesi(t) për matjen e përmbushjes së
objektivit
1) Zhvillimi dhe miratimi i KD mbi PISHP

Gjendja bazë

Caku 2018

Caku 2021

Nuk ka KD

KD i zbatuar

2) Zhvillimi i PISHP

Nuk ka PISHP

KD i aprovuar dhe
duke u zbatuar
Dizajni për PISHP i
miratuar

3) Rritja e cilësisë së planifikimit

Shkalla e
zbatimit prej
68% e PVPQ në
2015
Institucioni
udhëheqës

Shkalla e zbatimit
prej 75% për
prioritetet e
qeverisë
Institucioni
mbështetës

SKQ/ZKM

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
ZQM/ZKM
ABGJ/ZKM
MF
MIE
Sida

Afati për zbatim

Kostoja totale

Burimi i
financimit

TM2 2018

15000

Buxheti i
Kosovës
Sida

PISHP është zhvilluar
dhe përdoret në mënyrë
aktive si një mjet
menaxhimi për
planifikimin e punës së
qeverisë
Shkalla e zbatimit prej
85% për prioritetet e
qeverisë
Rezultati

2.3.1 Zhvillimi i PISHP 3
107) Piloti i ZKM-së mbi PISHP është
përfunduar

3

Pilot raporti

Ky aktivitet parashihet gjithashtu në SPPKP dhe do të monitorohet sipas dispozitave të asaj strategjie.
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108) Marrja e vendimit mbi mënyrën e
lansimit të PISHP 4

TM3 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

109) Zbatimi i programit të trajnimit
bazuar në vendimin për lansimin

TM3 2018

5000

SKQ/ZKM

110) Marrja e vendimit mbi formatin dhe
përmbajtjen e PVPQ bazuar në
pilotin e PISHP

TM3 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës
Sida
Buxheti i
Kosovës

111) PISHP 2020-2021 është miratuar në
përputhje me vendimin e marrë për
lansim

TM4 2018

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

112) Marrja e vendimit mbi mënyrën e
lansimit të PISHP 5

TM3 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

113) Zbatimi i programit të trajnimit
bazuar në vendimin për lansimin

TM3 2019

7500

SKQ/ZKM

114) PISHP 2020-2021 është miratuar në
përputhje me vendimin e marrë për
lansimin

TM4 2019

Kosto
administrative

Buxheti i
Kosovës
Sida
Buxheti i
Kosovës

115) Trajnimi i stafit në ministritë e linjës
për zhvillimin e PISHP: Sekretarët e

TM3 2019:
6 trajnime

10000

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

SKQ/ZKM

SKQ/ZKM

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
MF
MIE
Sida

Vendimi zyrtar

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
MF
MIE
ZPS/ZKM
ZL/ZKM
MF
MIE
ZPS/ZKM
ZL/ZKM
MF
MIE
Sida

Udhëzimet e
përditësuara të PVPQ

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
MF
MIE
Sida

PISHP 2021-2022

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes

PISHP 2020-2021

Vendimi zyrtar

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes

Agjendat e trajnimit;
listat e pjesëmarrjes

4

Drejtori i SKQ vendos për lansimin faktual të PISHP siç përcaktohet në Koncept Dokumentin mbi PISHP, të miratuar nga Qeveria në
dhjetor të vitit 2017.
5 Drejtori i SKQ vendos për lansimin faktual të PISHP siç përcaktohet në Koncept Dokumentin mbi PISHP, të miratuar nga Qeveria në
dhjetor të vitit 2017.
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Përgjithshëm; Departamentet për
Integrimin Evropian dhe
Koordinimin e Politikave; dhe
Departamentet Ligjore
116) PISHP 2022-2023,i aprovuar

Sida

TM4 2020

Kostoja
administrative

Buxheti i
Kosovës

SKQ/ZKM

ZPS/ZKM
ZL/ZKM
MF
MIE

PISHP 2022-2023

Shpjegim për vlerësimet e buxhetit dhe alokimin:
Aktivitetet që ndahen në mes të Buxhetit të Kosovës dhe një partneri zhvillimor janë një përfaqësim i faktit se administrata e Kosovës ofron
hapësirë, të tillë si trajnerë të certifikuar nga administratës dhe salla trajnimi dhe mbulon shpenzimet e tjera në lidhje me trajnimin, në natyrë,
ndërsa partneri zhvillimor ofron ekspertizën teknike dhe fondet për trajnerët e çertifikuar të TT në përputhje me kërkesat dhe rregulloret e IKAPit.
Plani i Veprimit për Strategjinë për Rregullim më të Mirë 2.0 paraqet të dyja, veprimet që Qeveria e Kosovës do të zhvillojë dhe për të cilat është
siguruar financimi si dhe veprimet që Qeveria dëshiron t'i shohë të zhvilluara, por për të cilat ende nuk është identifikuar asnjë financim. Zbatimi
i këtyre aktiviteteve të fundit varet plotësisht nga disponueshmëria e mbështetjes. Në rast se nuk gjendet ndonjë mbështetje, aktivitetet nuk do
të zhvillohen më tej ose do të shtyhen derisa të gjendet mbështetja.
Shpjegim mbi planifikimin e trajnimit:
Trajnimet janë planifikuar në dy nivele: numri i përgjithshëm i trajnimeve në vit dhe shpërndarja tremujore e këtij totali vjetor përgjatë një viti të
caktuar. Kjo shpërndarje tremujore mundëson monitorim më të mirë të zhvillimit të trajnimit, pasi e bën objektivin S.M.A.R.T.er (objektivat
S.M.A.R.T-Specifik, Matshëm, Arritshëm...). Numri i përgjithshëm vjetor i trajnimeve të planifikuara është udhëzues/orientues. Kjo do të thotë se
nëse trajnimet e planifikuara kryhen përpara afatit, ato do të kontribuojnë ndaj cakut vjetor. Në mënyrë të ngjashme, kur numri i trajnimeve të
ofruara në një vit tejkalon numrin e trajnimeve të planifikuara, kjo tepricë do të llogaritet kundrejt arritjes së cakut në vitin e ardhshëm.
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