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Fjalori i akronimeve
<…>
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1. Identifikimi
PROGRAMI I BASHKËPUNIMIT
NDËRKUFITAR

Titulli i Programit:
Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar <vendi A> – <
vendi B>
<Përfitimet/alokimet për vitin 20XX-20XX: <shuma,
duke përfshirë Kontratën e Shërbimit të Asistencës
Teknike (K.SH.A.T.) >

RAPORTI VJETOR MBI ZBATIMIN

Viti i Raportimit <nga 1 janari 20XX deri më 31
dhjetor 20XX >
Përgatitur nga:


<struktura operuese, vendi X>



< struktura operuese, vendi Y>

Data e shqyrtimit të raportit vjetor nga Komiteti i
Përbashkët Monitorues: <data dhe lloji i procedurës së
miratimit, p.sh. mbledhje apo me shkrim>

Zona e lejueshme e Programit: <........>

Baza ligjore: Neni 80 i Marrëveshjes Kuadër IPA II
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2.

Përmbledhje e zbatimit të programit të bashkëpunimit ndërkufitar

2.1 Arritjet dhe analiza e progresit
<Përmbledhje e zbatimit të programit gjatë periudhës së mbuluar, të tilla si:

1. Progresi me thirrjet për propozime:
- Numri i thirrjeve të planifikuara për tu shpallur deri në fund të periudhës së programimit
dhe kalendari i tyre;
- Situata e thirrjeve për propozime (numri i thirrjeve për propozime të hapura dhe në cilën
datë, numri i thirrjeve për propozime të mbyllura dhe në cilën datë, kohëzgjatja e
procesit të vlerësimit - kohëzgjatja totale dhe për secilin hap etj);
- Analiza e procesit të vlerësimit (numri i aplikimeve të marra sipas llojit të përfituesit dhe
vendit, numri i aplikimeve të refuzuara në secilën fazë të procesit të vlerësimit, arsyet
më të zakonshme të refuzimit, lista e aplikimeve të refuzuara (shihni modelin e tabelës
më poshtë);
- Lista e kontratave të nënshkruara (shihni modelin e tabelës më poshtë)
- Eventet e organizuara për ngritjen e kapaciteteve për aplikantët e ardhshëm dhe për
përfituesit e granteve (numri i eventeve, numri i pjesëmarrësve sipas llojit të eventit për
secilin vend, numri i kërkesave për informacion nga përfituesit e granteve të adresuara,
etj).
- Numri i takimeve të mbajtura dhe rezultateve të stafit të sekretariatit të përbashkët
teknik dhe strukturave operuese; numri i takimeve të komitetit të përbashkët të
monitorimit dhe rezultatet; numri i takimeve të strukturave operuese dhe rezultatet.>.
2. Progresi me projektet strategjike;
< N.q.s. është e zbatueshme, duke përfshirë gjithashtu informacion mbi rishikimin e programit
2014 -2020 ose mbi programimin e 2021- 2027.>
< Modeli i tabelës për kontratat BNK të nënshkruara dhe në zbatim gjatë periudhës
raportuese:
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Tabela nr. : XX> Lista e aplikimeve ndërkufitare të marra – të miratuara/ të refuzuara
Numri i
Prioriteti Titulli Emri, lloji
thirrjes
tematik
dhe vendi i
për
origjinës i
propozime
koordinatorit
dhe
partnerëve të
përfshirë

Shuma Kontrolli
Vlerësimi E
e
administrativ teknik
miratuar
kërkuar (PO/JO)
(PO/JO)
(PO/JO)
e
grantit
të BEsë

Arsyet e
refuzimit

Tabela nr. : XX> Lista e kontratave të nënshkruara ndërkufitare dhe nën zbatim
Prioriteti tematik: <...>
Titulli dhe numri i Emri, lloji
Informacion Data e
kontratave
dhe vendi i
i shkurtër i
fillimit dhe
origjinës së
projektit
mbarimit
koordinatorit
dhe
partnerëve të
përfshirë

2.2

Kostoja
totale e
lejueshme
dhe vlera e
grantit të
BE-së

Arritjet
kryesore
deri më sot

Komente >

Progresi i realizuar gjatë zbatimit të programit të bashkëpunimit ndërkufitar

<Prezantim shumë i shkurtër i prioriteteve tematike dhe objektivave specifike të Programit
BNK, së bashku me një përmbledhje të progresit të bërë në zbatimin e programit të
bashkëpunimit ndërkufitar dhe në veçanti të arritjeve lidhur me objektivat specifike për çdo
prioritet tematik (si edhe për prioritetin e AT-së), duke përfshirë elemente cilësore dhe
sasiore, të cilat do të tregojnë progresin e realizuar lidhur me objektivat>.
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2.2.1 Analiza sasiore
<Informacion mbi progresin e realizuar gjatë zbatimit të programit, duke pasqyruar dhe të
dhëna sasiore, kur është e mundur, si dhe duke përdorur objektivat dhe indikatorët e përfshirë
në program dhe në projekte.
Analiza e arritjeve të matura nga produktet, rezultatet dhe ndikimi, si dhe treguesit fizikë dhe
financiarë. Treguesit do të ndahen sipas gjinisë, kur është e mundur.
Nëse shifrat (të dhënat) nuk janë ende të disponueshme, duhet siguruar informacion se kur do
të jenë të disponueshme dhe kur do të përfshihen në raportin vjetor të zbatimit. Përveç kësaj,
informacioni mund të paraqitet grafikisht.
<Modeli i tabelës së indikatorëve (rezultate, produkte dhe ndikimi), me një shembull për
secilin prioritet të programit, objektivi specifik dhe rezultati:
Tabela nr.:XX Të dhënat e grumbulluara në nivel programi, bazuar në informacionin e
mbledhur prej projekteve
Prioriteti tematik <…>
Objektivi specifik <…>
Rezultati
<…>
Baza
Emri
dhe
tipi1

Përkufizimi

% e të rinjve/rejave
që kanë mbaruar
arsimin e nivelit të
dytë dhe punësohen
brenda një viti pas
përfundimit të
shkollimit

%e
studen
tëve të
punës
uar

1

Vlera

50%

Viti

2017

Arritjet
Vler
a

60%

Viti

2019

Vlera

65%

Synimi

Viti

2021

Vlera

70%

Burimi i të
dhënave

Viti

2023

Mbledhja
e të
dhënave
dhe
shpeshtësi
a

Shërbimi i Përfituesit
statistikave
e
të
granteve
punësimit
Raport
publik
tremujor

Çdo indikator duhet të identifikohet si tregues ndikimi, rezultati ose produkti
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Analiza cilësore
<Analizë cilësore e progresit (përparimet konceptuale dhe përsosja e ndërhyrjeve) të realizuar
gjatë zbatimit të programit të bashkëpunimit ndërkufitar, duke përfshirë analizën e ndikimit të
programit në zonën e tij, me një diferencim të qëllimit gjeografik (shpërndarja
harmonike/përqendrimi) dhe diferencim tëi zonave (rurale/urbane).
Shpjegoni sesi programi ka kontribuar ose do të kontribuojë në përmirësimin e marrëdhënies
ndërkufitare si dhe sesi mund ta masim apo demonstrojmë atë.
Shpjegoni sesi strukturat operuese dhe strukturat e ndërmjetme të ngritura gjurmojnë këta
elementë të përmirësimit që ndodhin gjatë zbatimittë programit, për shembull, për ngritjen dhe
funskionalitetin e sistemit të mbledhjes së të dhënave (për qëllime statistikore dhe
administrative).
Për analiza cilësore, strukturat e programit duhet të bëjnë përpjekje për të siguruar
informacion mbi pikëpamjet, mendimet ose vëzhgimet e publikut. Këto të dhëna mblidhen
kryeisht nga vlerësimet, vizitat studimore, intervistat, takimet, grupet e fokusuara, anketave
etj. Në përfundim, shtjelloni se si çështjet e ndërlidhura (veçanërisht ato që janë të
rëndësishme për politikën e kohezionit: mundësi të barabarta, zhvillim të qëndrueshëm dhe
luftë kundër diskriminimit) zhvillohen gjatë hartimit të thirrjeve për propozime dhe zbatimit të
kontratave të granteve. >
2.3 Informacione të hollësishme rreth ekzekutimit financiar të programit të
bashkëpunimit ndërkufitar
– Informacion i detajuar mbi kontraktimin dhe nën menaxhimin e tërthortë, disbursimin e
alokimeve vjetore për secilin prioritet tematik dhe tip grant kontrate, duke përfshirë dhe
partnerët e projekteve (bashkë-përfituesit)
– Analiza e faktorëve të mëposhtëm:
Statusi financiar
Informacion mbi bashkë-financimin
Faktorët që kanë penguar dhe / ose vonuar zbatimin financiar
Faktorët që kanë pasur ndikim pozitiv në zbatimin financiar
Tabelë model mbi ekzekutimin financiar të kontratave të BNK-së gjatë zbatimit të periudhës
raportuese:

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë
Service des Traductions Officielles du Ministére de la Justice de la République d’Albanie
Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service

PERKTHIM ZYRTAR

TRADUCTION OFFICIELLE

OFFICIAL TRANSLATION

Shtojca III Raporti Vjetor i Zbatimit - Marrëveshja e Financimit IPA II BNK. Versioni Janar
2018
<Tabela Nr. XX>
Prioriteti
tematik:<...>
Num
ri i
kontr
atës

Emri, tipi dhe
vendi i origjinës i
koordinatorëve
dhe partnerëve

Dita e
fillimit/m
barimit

Vlera e parashikuar
e kostove të lejuara
dhe vlera e grantit të
BE-së

Vlera e
akumuluar e
pagesave

Përqindja e
pagesave të
ekzekutuara2

2.4. Informacion mbi hapat e ndërmarrë nga strukturat operuese dhe/ose
Komiteti i Përbashkët Monitorues për të siguruar cilësinë dhe efektivitetin e
zbatimit:
2.4.1 Monitorimi dhe vlerësimi
<Masat monitoruese të ndërmarra nga struktura operuese ose nga Komiteti i Përbashkët i
Monitorimit, duke përfshirë marrëveshjet e mbledhjes së të dhënave, rishikimet e raporteve të
grant kontratave, gjetjet dhe zbatimin e rekomandimeve të vizitave monitoruese.
Në programet të cilat kanë menaxhim të tërthortë, përgatitja, ekzekutimi, gjetjet,
rekomandimet dhe zbatimi i rekomandimeve të ndërmarra nga struktura operuese ku ndodhet
Autoriteti kontraktues (Neni 57 MK). Në programet e zbatuara nën menaxhim të tërthortë,
rekomandimet dhe zbatimi i rekomandimeve të ndërmarra prej Komisionit.>
2.4.2. Problemet e hasura dhe veprimet korrigjuese
<Përmbledhje e problemeve të rëndësishme të hasura gjatë zbatimit të programit, si dhe i
masave rregulluese të ndërmarra.
Rekomandimet për veprime (të tjera) rregulluese.>
2.5. Vizibiliteti dhe promovimi

2

(Vlerë kumulative e pagesave/vlera e grantit të BE-së) x 100
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<Masat e ndërmarra për të garantuar vizibilitetin dhe publicitetin e programit (plani i
vizibilitetit, shihni Nenin 78 të MK), duke përfshirë materiale promovuese, reklama në mas
media, shembuj nga praktikat më të mira që theksojnë aktivitetet më të rëndësishme të
seminareve, konferencave, tryezave të përbashkëta, forume, ditës së Bashkëpunimit Evropian
dhe panaireve të projekteve, mbajtjes së një baze të dhënash me aplikantët e ardhshëm, faqes
së internetit të programit etj.>
2.6. Shfrytëzimi i Asistencës Teknike
<Sqarime të detajuara mbi përdorimin e fondeve të asistencës teknike dhe çdo problemi serioz
të hasur gjatë zbatimit të buxhetit të AT-së. Si përfundim, një analizë e rezultateve dhe
indikatorëve të ndikimit të kësaj kontrate të asistencës teknike duhet të prezantohet në të
njëjtën mënyrë si seksioni 2.2.1 më lart.>
Ndryshimet në kuadër të zbatimit të programit ndërkufitar (nëse ka)

2.7

<Nëse është e zbatueshme, përshkrimi i çdo elementi, i cili edhe pse nuk rrjedh drejtpërdrejt
nga asistenca e programit, ka ndikim të drejtpërdrejtë në zbatimin e tij (p.sh. ndryshimet
legjislative, ndryshimet e rëndësishme në socio-ekonomi etj). >
Sinergjia me politikat ose instrumentet e tjera të sektorit

2.8

<Një përmbledhje e koordinimit dhe koherencës aktuale të programit me shtetet e tjera
anëtare të BE-së dhe me programet ose iniciativat kombëtare. Koordinim dhe koherenca e
programit me politikat e Komunitetit. Komplementariteti me instrumentet e tjera financiare të
asistencës ndërkombëtare.>
2.9

Histori suksesi

<Shpjegoni në lidhje me rezultatet e arritura me një ose mundësisht dy shembuj të grant
kontratave, periudha e zbatimit të të cilave ka mbaruar gjatë periudhës raportuese dhe e cila
mund të konsiderohet si histori suksesi:


Dimensioni real i BNK-së (ju lutem tregoni se cili përkufizim i BNK-së është përdorur
për të vlerësuar projekt-propozimet, siç tregohet në udhëzimet përkatëse për
aplikuesit: a) "Zbatimi i përbashkët i aktiviteteve nga partnerët që rezultojnë në
intensifikimin e lidhjeve ndërkufitare dhe partneriteteve të qëndrueshme ndërkufitare
dhe heqjen e pengesave ndërkufitare për zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik
"ose b) " zbatimin e përbashkët të aktiviteteve nga partnerët që rezultojnë në
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intensifikimin e lidhjeve ndërkufitare dhe partneriteteve të qëndrueshme ndërkufitare
ose heqjen e pengesave ndërkufitare për zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë
socio-ekonomike).
Ndikimi real i BNK-së: fqinjësi më e mirë dhe përfitim për njerëzit nga të dyja anët në
një mënyrë që një 'projekt kombëtar' nuk do të kishte arritur.
Inovacioni: sipas fushës, partnerëve të përfshirë dhe aktiviteteve e metodave të
zbatuara.
Efikasiteti: rezultatet e arritura në kohë dhe në përputhje me buxhetin e planifikuar.
Përhapja e duhur: vizibiliteti, replikueshmëria, shumëfishimi dhe efekti i shpërndarjes.
Perspektiva të mira të qëndrueshmërisë: përfitimet e mundshme pas kohëzgjatjes së
projektit dhe partneritet afatgjatë. >

<Historitë mund të kenë strukturën e mëposhtme:

Fjali e gjetur që përmbledh suksesin e projektit
Titulli i projektit
Prioriteti tematik
Vendodhja: Bashkitë sipas vendit
Tipi i partnerëve të projektit
Vlera e buxhetit (duke përshirë grantin e BE-së)
Problematikat
Objektivat e arritura (duke përfshirë deklaratat e partnerëve)
Rezultatet kryesore
Aktivitetet kryesore
Afatet kohore
Faqe interneti
Detajet e kontakteve të partnerëve BNK
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