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Shtojca III A Modeli i Raportimit Vjetor

Periudha e mbuluar nga raporti:
01/01/20XX-31/12/20XX

Raport i lëshuar më XX/XX/20XX
Raport vjetor mbi zbatimin e asistencës IPA II nën menaxhim e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë
nga [vendi] të paraqitur nga Koordinatori Kombëtar i IPA-s
Përmbledhje ekzekutive

I.

1. Referencë e objektivave të Dokumenteve Strategjikë të Vendit dhe një pasqyrë e shkurtër e sfidave
të sektorëve
2. Përfshirja në programim
3. Marrëdhëniet me Komisionin Evropian.
4. Problemet që hasen në përmbushjen e kushteve të nevojshme për zbatimin dhe në sigurimin e
qëndrueshmërisë, në lidhje me masat e marra/të planifikuara, rekomandimet për veprime të
mëtejshme.
5. Çështje të rëndësishme që rrjedhin nga pjesëmarrja e përfituesit të IPA II në komitetin monitorues
të IPA-s dhe në komisionet sektoriale të monitorimit (duke përfshirë Komitetin e Përbashkët të
Monitorimit për BNK-në), nëse ka.
6. Përfshirja në veprimet shumë-vendëshe dhe çdo çështje që ka lidhje me to.
7. Aktivitete monitorimi dhe vlerësimi, mësimet kryesore që janë nxjerrë dhe ndjekja e
rekomandimeve.
8. Aktivitetet mbi komunikimin dhe vizibilitetin.
9. Koordinimi i donatorëve
Në rastet e menaxhimit të tërthortë, përmbledhja ekzekutive duhet të përmbajë gjithashtu:
10. Zbatimin gjithëpërfshirës të asistencës së IPA-s nën menaxhim e tërthortë (maksimumi një faqe).
11. Problemet kryesore horizontale të hasura në zbatimin e asistencës së IPA-s dhe masat përkatëse të
marra /planifikuara (maksimumi gjysmë faqe).
12. Rekomandimet për veprime të mëtejshme (maksimumi gjysmë faqe).
13. Auditimet - gjetjet kryesore, rekomandimet dhe veprimet korrigjuese të ndërmarra.
II. Informacion sipas Sektorëve
Titulli i sektorit1: [Transporti]
Pjesa përshkruese: përmbledhje mbi sektorin, duke përfshirë informacionin e mëposhtëm:
1

Sipas sektorëve në Dokumentet Strategjik indikativ
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1. Përfshirja në programim
2. Përmbledhje e rezultateve të arritura drejt një qasjeje të sektorit me të drejta të plota (d.m.th.
objektivat e arritura sipas treguesve të sektorit në dokumentin e planifikimit të Sektorit).
3. Koordinimi me instrumente të tjera dhe / ose donatorë / IFI-të brenda sektorit.
4. Ndikimi i veprimeve të IPA II brenda sektorit mbi zhvillimin e kapaciteteve përkatëse kombëtare
administrative në atë sektor, në planifikimin strategjik dhe buxhetimin.
Nën menaxhim e tërthortë duhet të përfshihet dhe informacioni i mëposhtëm:
5. Struktura/t operuese dhe ndryshimet që kanë lidhje me to, nëse ka: [Ministria e Transportit]
6. Informacion mbi zbatimin e programeve në atë sektor.
7. Arritjet kryesore në atë sektor.
8. Çdo problem i rëndësishëm që haset gjatë zbatimit të detyrave të besuara, p.sh. vonesat në
kontraktim dhe masat e marra / planifikuara në vijim.
9. Rekomandime për veprime të mëtejshme.
10. Aktivitetet monitoruese dhe vlerësuese të kryera, auditimet - gjetjet kryesore dhe mësimet e nxjerra,
rekomandimet, ndjekja dhe veprimet korrigjuese të ndërmarra.
Titulli i sektorit: Bashkëpunimi Ndërkufitar2
1. Përfshirja në programim, sipas rastit.
2. Progresi i bërë në zbatimin e Programit Ndërkufitar dhe në veçanti në arritjen e objektivave specifike
sipas prioriteteve tematike (duke përfshirë edhe elemente sasiore dhe cilësore që tregojnë progres në
lidhje me objektivat).
3. Një përmbledhje e problemeve të hasura në zbatimin e programit të BNK-së dhe çdo veprim
korrigjues i ndërmarrë, si dhe rekomandime për veprime të mëtejshme korrigjuese.
4. Monitorimi, duke përfshirë edhe marrëveshjet për mbledhjen e të dhënave dhe kur është e
zbatueshme dhe aktivitete vlerësimi.
5. Aktivitetet mbi komunikimin dhe vizibilitetin.
6. Koordinimi me vendin partner.
2

Për Bashkëpunimin Ndërkufitar kërkohet raportim specifik.
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Nën menaxhim të tërthortë duhet të përfshihet edhe informacioni i mëposhtëm:
1. Struktura operuese ekzistuese dhe ndryshimet që kanë lidhje me të, nëse ka.
2. Çdo problem i rëndësishëm që haset në zbatimin e detyrave të besuara, p.sh. vonesat në kontraktim
dhe masat pasuese të ndërmarra/planifikuara.
3. Rekomandime për veprime të mëtejshme
4. Auditimet e kryera - gjetjet kryesore dhe rekomandimet, si dhe masat korrigjuese të ndërmarra.
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II a. Treguesit e performancës në sektorin [p.sh. transporti] që mbulon menaxhimin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë:
Treguesit3 për program
Marrëveshja e
Treguesi për sektor
Financimit /Referenca e
Programit5
[Transporti]

3

4

2014 Programi i vendit

Reduktimi i kohës
mesatare të
udhëtimit për
udhëtarët ndërmjet
qendrave kryesore
urbane nga lloji i
transportit

2014-20xx Programi
shumëvjeçar

Kosto të reduktuara
transporti për njësi
produkti

Burimi

Baza

Komponentët

Objektivi (2020)

kryesorë (2017)

Këto duhet të jenë kryesisht rezultati, si dhe treguesit përkatës të zgjedhur të produktit
Numri i kolonave duhet të përshtatet për të gjitha vitet, nga viti 2014 deri në vitin e periudhës së raportimit. Vlerat duhet të jenë kumulative.

5 Ai duhet të jetë në përputhje me mënyrën e programimit (vjetore, shumë vjeçare me ose pa detyra të ndara), si dhe me raportin e NAO-s
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II b. Përmbledhje në nivel veprimi për sektorin [p.sh. transportin]
Marrëveshja e

Projekti

Financimit
/Referenca e
Programit

[2014 Programi i
vendit]

Elektrifikimi i linjës
hekurudhore nga
xxx në kufi me xxx

Situata/Progresi për Arritjet kryesore
projekte të veçanta
dhe vlerësimi i
(p.sh. Termat e
tyre
Referencës në
përgatitjen për
shpalljen e tenderit,
kontraktimin,
zbatimin,
përfundimin)

Probleme kryesore
të hasura
në zbatimin
e detyrave të
besuara dhe masat
e marra / të
planifikuara për
kapërcimin e tyre

Zhvillimet që

Rekomandime për

ndikojnë në

veprime të

zbatimin në të
ardhmen

mëtejshme
korrigjuese

P.sh., Kontratë
Shërbimi për
përgatitjen e
Termave të
Referencës për
punimet që kontrata
është nënshkruar
dhe po zbatohet,
tender për kontratën
e punimeve që do të
fillojnë tremujorin e
dytë të vitit 2015

P.sh., Kontrata e
Shërbimit për
përgatitjen e
Termave të
Referencës për
punime që kontrata
është vonuar, meqë
procedura e
negocimit dështoi
dhe duhet të rishpallet

P.sh., ndryshimi i
ligjit të vendit, si
dhe qasja me
dhe zbatimi i
paketës së katërt të
hekurudhave
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Nën menaxhim e tërthortë duhet të sigurohen dhe Shtojcat e mëposhtme:
Shtojca 1
Përmbledhje mbi funksionimin e sistemeve të kontrollit dhe menaxhimit (duke përfshirë ndryshimet
në strukturën institucionale) (maksimumi një faqe).
Aktivitetet mbi transparencën, vizibilitetin, informacionin dhe komunikimin, në përputhje me MK
(maksimumi një faqe)
Shtojca 2
Histori suksesi (Shënim. ky seksion mund të përdoret për raportin vjetor të asistencës financiare, i cili
përgatitet nga Komisioni Evropian).
Shtojca 3
Plani vjetor i prokurimit
Shtojca e mëposhtme duhet të sigurohet si për menaxhimin e drejtpërdrejtë, ashtu dhe për atë të
tërthortë:
Shtojca 4
Udhërrëfyesi i qasjes sektoriale – arritjet (duke theksuar nëse objektivat e planifikuara janë përmbushur
ose jo).
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