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Termat e Referencës 

 
 

Zhvillimi i Strategjisë së IKIH-së në Republikën e Kosovës 
(Numri ref. i kontratës XK-KCA-102906-CS-INDV) 

 

 

I.  Informacion i përgjithshëm 

 

Qeveria e Kosovës (QK) ka marrë një kredi nga Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) e 

Grupit të Bankës Botërore në vlerë prej 14.60 milionë euro për financimin e Projektit të Kadastrit 

të Patundshmërive dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP), i cili pritet të zbatohet brenda një 

periudhë pesëvjeçare. REGIP synon të ndihmojë QK-në për të rritur transparencën dhe cilësinë e 

administrimit të tokës dhe të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore. Agjencia Kadastrale e 

Kosovës (AKK) është agjencia zbatuese e REGIP-it, në kuadër të së cilës është themeluar Njësia 

për Zbatimin e Projekteve (NJIP). NJIP do të jetë përgjegjëse për zbatimin e përditshëm të projektit 

dhe për ofrimin e mbikëqyrjes teknike specifike të aktiviteteve të projektit. NJIP është përgjegjëse 

për të gjitha aspektet e besueshmërisë, të tilla si prokurimi, menaxhimi financiar, monitorimi dhe 

vlerësimi, dhe masat mbrojtëse sipas REGIP. 

 

Komponentët e projektit janë Komponenti A - Mbështetja Politike, Ligjore dhe Institucionale; 

Komponenti B - Modernizimi i Kadastrës; Komponenti C - TIK dhe Infrastruktura Gjeohapësinore 

dhe Komponenti D - Menaxhimi i Projektit, Ngritja e Kapaciteteve, Informimi me Publikun dhe 

Monitorimi dhe Vlerësimi. 

Komponenti C (TIK dhe Infrastruktura Gjeohapësinore) ka për objektiv mbështetjen e zbatimit të 

Strategjisë së Teknologjisë Informative të AKK-së dhe strategjisë së Infrastrukturës Kombëtare të 

Informacioneve Hapësinore (IKIH) në Republikën e Kosovës. Këto strategji janë hartuar në kuadër 

të Projektit të mëparshëm të Kadastrës dhe Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (RECAP). Të 

dy dokumentet e strategjisë tregojnë vizionin për: (a) thjeshtimin e mëtejshëm të proceseve të 

biznesit, (b) rritjen e standardizimit të të dhënave dhe qasjen në të dhëna që do të përmirësonte 

efikasitetin e stafit dhe zyrave, (c) rritjen e transparencës dhe llogaridhënies; (d) qasje të barabartë 

në informacion; (e) të rrisë përdorimin e të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore për zhvillimin 

e produkteve dhe shërbimeve të reja; dhe (f) të minimizojë mundësitë për praktika korruptive. 

 

Të dyja strategjitë do të ofrojnë gjithashtu statistika gjinore dhe të dhëna të ndara për vendimmarrje 

të bazuar në prova dhe do të mbështesin procesin e monitorimit të qeverisjes së burimeve drejt 

arritjes së agjendës 2030. Kjo do të ofrojë mundësi të reja për qeverinë, komunat, organizatat 

joqeveritare, akademinë dhe sektorin privat për të zhvilluar shërbime dhe produkte të reja 

inovative. 

 

Për strategjinë e IT-së të AKK-së, Komponenti C do të investojë në zhvillimin e mëtutjeshëm të 

Sistemit Informativ Kadastral të Tokës së Kosovës me Arkitekturë të Orientuar në Shërbime 

(SIKTK-SOA) për të mbështetur thjeshtimin e proceseve të biznesit, zbatimin e ndryshimeve 

ligjore dhe reformën institucionale gjatë periudhës së projektit. , zhvillimi i shërbimeve 

elektronike, ndërveprueshmëri më e madhe me sistemet dhe regjistrat e tjerë qeveritar përmes e-
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Gateway, asistencë teknike për sigurimin e cilësisë, kontrollin e cilësisë dhe përmirësimin e 

sigurisë kibernetike, furnizimin me harduer dhe trajnimin teknik. Komponenti do të mbështesë 

gjithashtu përditësimin e Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit për të mbuluar pesë (5) vitet 

e ardhshme dhe zhvillimin dhe zbatimin e një strategjie për menaxhimin e arkivave dhe 

dokumenteve dhe një plan veprimi. Komponenti do të zhvillojë një standard për arkivimin digjital, 

digjitalizimin e të dhënave si dhe zhvillimin e e-shërbimeve nga arkivi qendror digjital. 

 

Strategjia e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore (IKIH-së) e përgatitur në 

kuadër të RECAP u përfundua në vitin 2015, por nuk u zbatua në atë kohë. Sipas Komponentit C, 

do të bëhen investime në asistencë teknike për të përditësuar dhe më pas për të mbështetur zbatimin 

e Strategjisë Kombëtare të Infrastrukturës të Informacioneve Hapësinore, e cila do të përmirësojë 

disponueshmërinë dhe cilësinë e shërbimeve në vend dhe do të sigurojë që agjencitë dhe sektori 

privat të kenë një mënyrë për të shkëmbyer informacion, të punojnë së bashku dhe ndërtojnë 

produkte dhe shërbime të reja. 

Komponenti synon të rrisë kapacitetin e AKK-së për të menaxhuar sistemet e IT-së dhe zbatimin 

e mëtejshëm të IKIH-së gjatë pesë (5) viteve të ardhshme dhe të krijojë një model të ri të 

qëndrueshëm biznesi për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e mëtejshme të sistemeve të IT-së. 

 

II.  Objektivat dhe çështjet kryesore të hulumtimit  

 

Qëllimi i kësaj detyre është të zhvillojë strategjinë e re të IKIH-së për periudhën 2023-2028 dhe 

gjithashtu të trajnojë anëtarët e stafit të AKK-së për t'u bërë specialistë të IKIH-së. Një konsulent 

individual do të caktohet për të kryer këtë detyrë. 

 

Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së (që do të trajnohen) do të punojnë ngushtë me palët 

kryesore të interesit brenda komunitetit të IKIH-së për të përcaktuar drejtimin strategjik, 

arsyetimin, strukturën qeverisëse, shtrirjen, ngritjen e kapaciteteve dhe udhërrëfyesin e zbatimit 

për IKIH-në e Kosovës. Përveç kësaj, konsulenti do të punojë me stafin menaxhues të AKK-së, 

këshilltarët ndërkombëtarë dhe vendorë për të përmbushur objektivat e përcaktuara. Strategjia e 

IKIH-së e hartuar për periudhën 2015-2020 nuk ka mundur të zbatohet për shkak se ligji për IKIH-

në nuk është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, i cili tashmë ka hyrë në fuqi. Për 

zbatimin sa më efektiv të këtij ligji është e nevojshme të zhvillohet Strategjia e re për IKIH për 5 

vitet e ardhshme 2022-2028. 

 

Objektivat e Strategjisë së IKIH-së janë të transformojë mënyrën se si ndahen të dhënat hapësinore 

brenda Kosovës, në mënyrë që të mund të mbështesë zhvillimin social dhe ekonomik kombëtar në 

dobi të të gjithëve. Nevojitet një rrugë zbatimi në rritje dhe e qëndrueshme në mënyrë që palët e 

interesuara të kalojnë nga gjendja aktuale e sistemeve të ndryshme GIS në një infrastrukturë të 

integruar dhe të harmonizuar për ndarjen e të dhënave hapësinore. 

 

III. Detyrat e punës 

 

Konsulenti do të rishikojë strategjinë ekzistuese, dhe më pas me konsultime dhe diskutime, do të 

zhvillojë Strategjinë e IKIH-së për të mundësuar zhvillimin e suksesshëm të IKIH-së në 

Republikën e Kosovës dhe për të trajnuar në veçanti anëtarët e stafit të AKK-së për t'u bërë 
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specialist(ët) të IKIH-së, pasi ekspertiza aktuale në këtë fushë është shumë e kufizuar në vend. 

Strategjia fokusohet në zhvillimin e IKIH-së deri në vitin 2028. 

 

Aktualisht janë duke u zhvilluar ose planifikuar disa aktivitete të IKIH-së, siç është korniza ligjor 

(p.sh. Udhëzimet Administrative për zbatimin e Ligji për IKIH. Zhvillimi i Infrastrukturës së 

Ndërveprueshmërisë (p.sh. Krijimi i Gjeoportalit të IKIH-së) është në fazën e planifikimit dhe kjo 

do të zbatohet në bazë të strategjisë së re të IKIH-së. Strategjia fokusohet fuqishëm në përkufizimet 

e Vizionit/Misionit Strategjik, Strukturës së Qeverisjes, Çështjeve që lidhen me Financat dhe 

Udhërrëfyesit për Zbatimin e IKIH-së, si dhe në ndërtimin e kapaciteteve përmes angazhimit të 

palëve të interesit dhe trajnimit të stafit të AKK-së. 

 

Aktivitetet që lidhen me zhvillimin e Kornizës Ligjore të IKIH-së dhe Infrastrukturës së 

Ndërveprueshmërisë përbëjnë themelin e Strategjisë së IKIH-së. Megjithatë, theksi i strategjisë së 

IKIH-së është kryesisht në çështjet jo teknologjike si arsyetimi, financat, Struktura e qeverisjes, 

shtrirja, ngritja e kapaciteteve dhe zbatimi i Udhërrëfyesit të IKIH-së. 

 

Janë gjashtë dorëzime për këtë kontratë si më poshtë: 

 

 Rrjedha 1 Përkufizimi i Misionit/Vizionit Strategjik (Dorëzimi 1): Për të krijuar 

qartësi të qëllimit dhe një vizion të unifikuar, objektiva dhe për të renditur aktorët 

kryesorë. 

 Rrjedha 2 Prezantimi i çështjeve të lidhura me financat (Dorëzimi 2): Krijimi 

i një modeli financimi të artikuluar qartë për të mundësuar partneritet dhe 

bashkëpunim efektiv dhe për të vlerësuar kostot dhe përfitimet e zbatimit të IKIH-

së. 

 Rrjedha 3 Përkufizimi i Strukturave Qeverisëse (Dorëzimi 3): Për të specifikuar 

një strukturë qeverisëse e cila mundëson bashkëpunim efektiv dhe angazhim politik 

për të nxitur një mjedis transparent dhe të hapur me role dhe përgjegjësi të 

përcaktuara. 

 Rrjedha 4 Informimi dhe Ngritja e Kapaciteteve (Dorëzimi 4): Për të shtrirë 

konceptin e IKIH-së në Kosovë dhe për të ndërtuar kapacitete përmes angazhimit 

të palëve të interesuara dhe trajnimit të stafit të AKK-së 

 Rrjedha 5 Ofrimi i Udhërrëfyesit të Zbatimit të IKIH-së (Dorëzimi 5): Një plan 

program i përcaktuar me një plan kohor të qartë të veprimeve dhe mekanizma 

efektivë për monitorimin/raportimin e performancës dhe menaxhimin e rrezikut. 

 Strategjia përfundimtare e IKIH-së dhe raporti përfundimtar (Dorëzimi 6) 

Është paraparë që të kërkohen vizita të rregullta në AKK për kohëzgjatjen e projektit. Qëllimi i 

këtyre vizitave do të jetë prezantimi i rezultateve të aktiviteteve të mëparshme dhe mbledhja e 

informacionit për aktivitetet në vijim. Konsulenti duhet të planifikojë për të paktën 5 vizita dhe të 

specifikojë nëse do të kërkohen ndonjë vizitë shtesë. 

 

IV.  Produktet e punës/Dorëzimet 

 

Qëllimi kryesor i Strategjisë së IKIH-së është të ofrojë një kornizë për bashkëpunim ndërmjet 

aktorëve të IKIH-së. Ai duhet të mundësojë dhe angazhojë komunitetin dhe t'i mbështesë ata 
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përmes një programi transformimi potencialisht sfidues. Qëllimi dytësor i strategjisë është që të 

trajnojë anëtarët e stafit të AKK-së për t'u bërë specialistë në fushën e Infrastrukturës së të Dhënave 

Hapësinore, në këtë mënyrë njohuritë përkatëse mbeten në vend. 

Secili prej produkteve të specifikuara më poshtë në “përshkrimin e detajuar të punës” do të 

kontribuojë në Strategjinë e plotë të IKIH-së duke pasur si pikënisje kuadrin ligjor ekzistues të 

IKIH-së dhe Infrastrukturën e Ndërveprueshmërisë. 

Dorëzimet do të shqyrtohen dhe vlerësohen nga AKK-ja dhe palët kryesore të interesit brenda 

komunitetit të IKIH-së. Vlerësimi i çdo produkti do të bazohet në objektivat e përgjithshme të 

Strategjisë së IKIH-së, për të siguruar që ajo të kontribuojë në këto objektiva. 

 

Përshkrimi i detajuar i punës  

Ky seksion ofron një përshkrim të detajuar të punës që do të kryhet, e ndarë në rrjedhat e 

mëposhtme të punës.  

 
1. Përkufizimi i Misionin dhe Vizionit Strategjik 

 

Objektivi 

 

Për të siguruar që Strategjia e IKIH-së përputhet me politikën kombëtare evropiane dhe të 

Kosovës, dhe se ka një mision, vizion dhe objektiva të përcaktuara qartë me të cilat do të 

stimulohen dhe angazhohen palët kryesore të interesit brenda komunitetit të IKIH-së në Kosovë. 

 

Fushëveprimi 

 

Konsulenti dhe anëtari(ët) e stafit të AKK-së që do të trajnohen do të duhet të bazohen në punën 

ekzistuese që është bërë për themelimin e IKIH-së së Kosovës: 

 

 Të përcaktoj misionin strategjik, vizionin dhe objektivat në bashkëpunim me aktorët e 

IKIH-së 

 Të bashkëpunoj me palët kryesore të interesuara brenda komunitetit të IKIH-së për të 

siguruar që misioni, vizioni dhe objektivat përputhen me politikën kombëtare të Qeverisë 

së Kosovës 

 Të vlerësoj implikimin e politikës evropiane. Kjo do të përfshijë direktivat dhe rregulloret e BE-

së që kanë të bëjnë me: zhvillimin e "Shoqërisë së Informacionit" Evropian siç është Politika e 

Informacionit të Sektorit Publik (PSI) (Direktiva 2003/98/EC); dhe Politika Evropiane e 

Informacionit Hapësinor siç është Direktiva INSPIRE (2007/2/EC). Misioni strategjik, vizioni dhe 

objektivat duhet të marrin parasysh kulturën dhe traditat Kosovare kjo arrihet duke pasur parasysh 

burimet dhe kufizimet në dispozicion. 

 

Palët e interesit 

 

Tashmë është kemi një listë paraprake e palëve të interesuara. Konsulenti dhe anëtarët e stafit të 

AKK-së angazhohen me palët kryesore të interesit nga lista për të siguruar që misioni strategjik, 

vizioni dhe objektivat e IKIH-së janë përfaqësuese të nevojave të tyre aktuale dhe të ardhshme. 

Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së do të përditësojnë listën paraprake të palëve të interesit 
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me çdo organizatë shtesë të konsultuar gjatë përcaktimit të Strategjisë së SKZHI-së. Kjo do të 

arrihet në takimet D4.2 të IKIH-së së grupit të palëve të interesit 

Rezultati: 

 

Dorëzimi 1: Përkufizimi i Misionit/Vizionit Strategjik  

 

 Analiza e Politikave Evropiane dhe Kombëtare 

dhe ndikimi dhe implikimet për IKIH 

 Përkufizimi i misionit dhe vizionit strategjik 

 Objektivat e përcaktuara të IKIH-së 

 Lista e palëve kryesore të interesit 

 

2. Prezantimi i Çështje të Lidhura me Financat 

 

Objektivi 

Të modelojë mënyrën më të mirë për financimin e zbatimit të IKIH-së, partneritetin dhe 

artikulimin e kostove dhe përfitimeve reciproke dhe individuale për palët e interesuara. Ai do të 

përcaktojë modelin e financimit dhe partneritetit me vlerësimet e kostove dhe përfitimeve. 

 

Fushëveprimi 

 

Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së përcaktojnë modelin e duhur të financimit dhe modelin 

e partneritetit me një analizë të qartë të kostos së përfitimit: 
 

 Modeli i financimit: Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së eksplorojnë burime shtesë 

të financimit publik, privat dhe të jashtëm, të cilat mund të mbështesin zhvillimin dhe 

funksionimin e IKIH-së. 

 Modeli i Partneritetit: Një IKIH e suksesshme do të varet nga partneriteti efektiv ndërmjet 

sektorëve publikë (përfshirë institucionet shtetërore) dhe/ose privat. Konsulenti dhe 

anëtarët e stafit të AKK-së do të propozojnë modele të mundshme partneriteti me udhëzime 

mbështetëse të praktikave të mira se si të inkurajohet partneriteti. 

 Analiza e përfitimit të kostos: Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së do të 

përcaktojnë sasinë e kostove dhe përfitimeve nga zbatimi i IKIH-së. Kjo duhet të përfshijë 

një vlerësim të kostove për krijimin e IKIH-së, së bashku me politikën dhe modelin për 

informacionin e çmimeve dhe një model për të ardhurat dhe shpenzimet. 

Palët e interesit 

 

Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së angazhohen me palët kryesore të interesit për të siguruar 

një model të përshtatshëm financimi dhe model partneriteti me përgjegjësi dhe mundësi për të 

gjithë të përfshirët. Përveç kësaj, së bashku me palët kryesore të interesuara, konsulenti dhe 

anëtarët e stafit të AKK-së vlerësojnë kostot dhe përfitimet e lidhura me zbatimin e IKIH-së. 

 

Rezultati 

 

Dorëzimi 2: Prezantimi i çështjeve të lidhura me financat 
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 Modeli i financimit - identifikimi i burimeve shtesë të financimit 

 Modeli i Partneritetit - për të mundësuar partneritete efektive 

publike/private 

 Analiza e përfitimit dhe kostos - e zbatimit të IKIH-së, duke 

përfshirë 

• Vlerësimet e kostove dhe përfitimeve për zbatimin e 

IKIH-së 

• Një politikë dhe model për informacionin e çmimeve 

• Një model i të ardhurave dhe shpenzimeve 

 

3. Përkufizimi i Strukturave Qeverisëse (korniza institucionale) 

 

Objektivi 

 

Të rekomandojë një kuadër qeverisës për zbatimin dhe mirëmbajtjen e Strategjisë së IKIH-së, si 

dhe zbatimin dhe mirëmbajtjen e komponentëve kyç të vetë IKIH-së, me politika të përcaktuara 

dhe metodën e propozuar të zbatimit. 

 

Fushëveprimi 

 

Sfida është krijimi i një strukture qeverisëse që plotëson nevojat e sektorit publik, ndërkohë që 

inkurajon gamën më të gjerë të pjesëmarrjes nga palët e interesuara, duke përfshirë sektorin privat 

dhe atë akademik. Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së propozojnë një strukturë qeverisëse 

që merr parasysh aspektet e mëposhtme: 

 

 Vullneti dhe angazhimi politik: Duhet të angazhohet në nivelin më të lartë politik brenda 

Kosovës për të siguruar mbështetjen dhe sponsorizimin e nevojshëm politik. Ai duhet të 

përshtatet me strukturat ekzistuese politike dhe të jetë në përpjesëtim me politikën dhe 

strategjinë e qeverisë. 

 Trupi Koordinues i SKZHI-së: Ai duhet të përfshijë një trup koordinues për zbatimin 

dhe funksionimin e IKIH-së. Kjo duhet të përfshijë një përkufizim të një draft-statut me 

role dhe përgjegjësi të qarta për pjesëmarrësit. Ai duhet të qartësojë marrëdhënien dhe 

përgjegjësinë për zbatimin e INSPIRE dhe ngritjen/zbatimin e IKIH-së. 

 Grupet e Punës Ndërministrore: Duhet të përcaktojë se cilat grupe janë të nevojshme për 

përcaktimin dhe zbatimin e aspekteve kritike të IKIH-së. 

 Angazhimi i sektorit privat: Ai duhet të përcaktojë se si sektori privat, akademik dhe 

vullnetar angazhohen me IKIH dhe mbështesin transparencën dhe dukshmërinë. 

 Plani i komunikimit: Përcaktimi i modelit të komunikimit ndërmjet aktorëve të IKIH-së. 

 

Palët e interesit 

Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së angazhohen me komunitetin më të gjerë të palëve të 

interesit për të përcaktuar një strukturë efektive dhe transparente të qeverisjes. Përvoja duhet të 

merret nga IKIH të ngjashme brenda rajonit për praktikat më të mira efektive për strukturat e 

qeverisjes së SDI-ve. 
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Rezultati 

Dorëzimi 3: Përkufizimi i Strukturave Qeverisëse 

 Qeverisja dhe Kuadri Institucional i Rekomanduar - për Strategjinë e 

IKIH-së dhe zbatimin dhe mirëmbajtjen e komponentëve kyç të vetë 

IKIH-së. 

 Draft statuti dhe Anëtarësia e Trupit Koordinues të IKIH-së 

 Draft statuti për Grupet Punuese Ndërministrore 

 Model për Angazhimin e Sektorit Privat/Publik 

 Plani i komunikimit 
 

4. Informimi dhe Ngritja e Kapaciteteve 

 

Objektivi 

 

Të angazhojë në mënyrë aktive një komunitet të gjerë aktorësh në procesin e IKIH-së dhe të krijojë 

kapacitete për zbatimin dhe funksionimin e vazhdueshëm të saj. Në veçanti, të trajnohen anëtarët 

e stafit të AKK-së për t'u bërë specialistë në fushën e SDI-së. 

 

Fushëveprimi 

 

Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së do të punojnë me palët kryesore të interesit për të 

siguruar që ata janë të angazhuar në zbatimin dhe përdorimin e IKIH-së, si dhe të punojnë së 

bashku në mënyrë që anëtarët e stafit të AKK-së të bëhen specialistë në këtë fushë (IKIH): 

 

 Trajnimi i anëtarëve të stafit të AKK-së. Punoni vazhdimisht me anëtarët e stafit të 

AKK-së për t'u bërë specialistë të SDI-së, duke përfshirë trajnimin intensiv 

 Takimet e grupit të IKIH-së. Organizimi i takimeve një herë në dy muaj (në çdo 

mision) me aktorët kryesorë të IKIH-së për të rritur ndërgjegjësimin, për të marrë 

angazhimin e plotë të aktorëve kryesorë dhe për të marrë komente mbi rezultatet 

(ndër)të ndërmjetme 

 Angazhimi i palëve të interesit: Një seri prej dy (2) seminaresh – mbi aspektet kyçe 

të strategjisë së IKIH-së për të rritur ndërgjegjësimin dhe angazhimin e palëve të 

interesuara në IKIH. 

 Zhvillimi i rasteve të përdorimit: Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së do të 

punojnë me palët kryesore të interesit dhe do të krijojnë një (1) shembull rast përdorimi 

se si do të përdoret SDI-ja. 

 Aplikacionet pilot: Konsulenti duhet të lehtësojë përcaktimin e një (1) aplikacioni 

pilot i cili mund të ndërtohet për të demonstruar përdorimin e SDI-së. 

 

Palët e interesit 

 

Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së angazhohen gjerësisht me të gjitha palët e interesuara 

brenda komunitetit të IKIH-së. 

 

Rezultati 
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Dorëzimi 4: Informimi dhe Ngritja e Kapaciteteve 

 

 Trajnimi i anëtarëve të stafit të AKK-së për t'u bërë specialist i SDI-së 

 IKIH- Takimet e grupit të palëve të interesuara - Një seri takimesh të grupeve të palëve 

të interesuara 

 Seminare për angazhimin e palëve të interesit - Një seri seminaresh për angazhimin e 

palëve të interesuara mbi Strategjinë e IKIH-së 

 Përkufizimi i rasteve të përdorimit të shembujve - Një (1) shembull i rastit të përdorimit 

që tregon se si do të përdoret IKIH 

 Përkufizimi i Aplikimeve Pilot - Përkufizimi i një (1) aplikacioni piloti për të 

demonstruar përdorimin e IKIH-së 
 

5. Ofrimi i Udhërrëfyesit për Zbatimin e IKIH-së (Plani i Zbatimit) 

 

Objektivi 

 

Të përcaktojë Udhërrëfyesin dhe Planin e Zbatimit të IKIH-së 

 

Fushëveprimi 

 

Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së do të përcaktojnë një udhërrëfyes që tregon se kur dhe 

si do të zbatohet strategjia e IKIH-së. Ai do të përfshijë sa vijon: 

 

 Një plan zbatimi me aktivitetet, varësitë dhe pikat kryesore 

 Rolet dhe përgjegjësitë për zbatimin e IKIH-së 

 Monitoruesit kryesorë të performancës dhe treguesit për zbatimin e tij 

 Vlerësimi i rrezikut dhe strategjia e zbutjes 

 

Palët e interesit 

 

Konsulenti dhe anëtarët e stafit të AKK-së angazhohen me palët kryesore të interesit për të 

qartësuar udhërrëfyesin e zbatimit dhe për të siguruar që ajo përmbush objektivat e përgjithshme 

të strategjisë dhe i përshtatet nevojave individuale të palëve të interesit. 

 

Rezultati 

 

Dorëzimi 5: Udhërrëfyesi për Zbatimin e IKIH-së 

 

 Udhërrëfyesi i Zbatimit 

 Përkufizimi i roleve dhe përgjegjësive 

 Përkufizimi i monitorimit dhe treguesve kryesorë të performancës 

 Strategjia e vlerësimit dhe zbutjes së rrezikut 

 

6. Strategjia e IKIH-së dhe Raporti Përfundimtar 
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Objektivi 

 

Të përcaktojë Strategjinë e IKIH-së dhe Raportin Përfundimtar 

 

Fushëveprimi 

 

Konsulenti do të përcaktojë IKIH-në dhe Raportin Përfundimtar. Ai do të përfshijë sa vijon: 

 

 Strategjia e IKIH-së e plotësuar me materiale kyçe të nxjerra nga rezultatet e mëparshme 

dhe të përfshira si shtojca të dokumentit kryesor 

 Përmbledhja e punës së bërë për kohëzgjatjen e projektit me rekomandimet kryesore për 

zbatimin e IKIH-së 

 

Rezultati 

 

Dorëzimi 6: Strategjia e IKIH-së dhe Raporti Përfundimtar 

 

 Strategjia e IKIH-së 

 Raporti Përfundimtar 

 

 

V.  Kërkesat e raportimit 

 

Konsulenti do t'i raportojë Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së dhe Koordinatorit të NJIP-së. Të gjitha 

raportet me shkrim do të jepen në anglisht. Raportet me shkrim do të sigurohen në formate të 

dakorduara. Kopjet në anglisht të të gjitha raporteve do t'i dërgohen Bankës Botërore. 

Të gjitha dorëzimet do t'i dorëzohen AKK-së në formë drafti dhe do të jenë objekt i një prezantimi 

tek AKK-ja dhe palët relevante të interesit, pas së cilës do të azhurnohen produktet nga konsulenti 

bazuar në komentet e AKK-së dhe seancat e prezantimit. Çdo dorëzim i nënshtrohet shqyrtimit 

dhe miratimit zyrtar nga AKK. 

Prezantimet e produkteve mund të jenë virtuale ose personalisht, siç mund të bihet dakord nga 

AKK-ja dhe konsulenti. Punëtoritë/Seminaret do të jenë personalisht nëse është e mundur (dhe 

nëse lejojnë kufizimet nga Covidi). 

 

 

VI.  Periudha e performancës dhe niveli i përpjekjes 

 
Projekti është paraparë të kërkojë gjashtëdhjetë (60) ditë pune për të përfunduar brenda një 

periudhe prej gjashtë (6) muajsh. Brenda këtyre 60 ditëve, njëzet (20) ditë pune si punë në terren. 

Synohet që projekti të fillojë në Tetor 2022 dhe të finalizohet në Mars 2022. 

 

Tabela 1 Plani paraprak i projektit 

Tabela e mëposhtme ofron një shkallë të përkohshme kohore për zbatimin dhe dorëzimin e të gjitha 

rezultateve. 
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Faza Rrjedha e punës Muaji 

Fillimi i projektit  muaji 1 

 Workshop/seminar me Palët kryesore të Interesit:; të 

rishikojë situatën aktuale dhe strategjinë ekzistuese të 

IKIH-së; identifikoj se ku nevojiten ndryshime; cilat 

janë çështjet kryesore dhe si t'i qasemi 

 

Faza 1 Përkufizimi i misionit/vizionit strategjik  

 Përcaktoni misionin strategjik, vizionin dhe objektivat  

 Listoni palët kryesore të interesit  

 Dorëzimi 1: Dorëzimi i përkufizimit të misionit/vizionit 

strategjik dhe objektivave: duke përfshirë prezantimin 

dhe përditësimin pas reagimeve/komenteve 

muaji 2 

Faza 2 Prezantimi i çështjeve të lidhura me financat  

 Përcaktoni modelet e financimit dhe partneritetit të 

IKIH-së 

 

 Vlerësoni kostot - përfitimet  

 Dorëzimi 2: Dorëzimi i përkufizimit të çështjeve që 

lidhen me financat për zbatimin e IKIH-së, duke 

përfshirë prezantimin dhe përditësimin pas 

reagimeve/komenteve 

muaji 3 

Faza 3 Përkufizimi i strukturës së qeverisjes  

 Përcaktoni Strukturat e qeverisjes  

 Dorëzimi 3: Dorëzimi i përkufizimit të Strukturave të 

qeverisjes duke përfshirë prezantimin dhe përditësimin 

pas reagimeve / komenteve 

muaji 4 

Faza 4 Informimi dhe ngritja e kapaciteteve  

 Informimi dhe Ngritja e Kapaciteteve  

 Dorëzimi 4: Dorëzimi i informimit dhe ngritjes së 

kapaciteteve duke përfshirë prezantimin dhe 

përditësimin pas reagimeve/komenteve 

muaji 5 

Faza 5 Dorëzimi i Udhërrëfyesit të Zbatimit të IKIH-së  

 Dorëzimi 5: Dorëzimi i Udhërrëfyesit të Zbatimit të 

IKIH-së, Strategjia e përfunduar e IKIH-së dhe Raporti 

Përfundimtar 

muaji 5 

 Workshop/seminar me palët kryesore të interesit për të 

paraqitur strategjinë e rishikuar, për të marrë komente 

dhe për të përditësuar pas komenteve 

 

Strategjia Përfundimtare e IKIH-së dhe Raporti Përfundimtar (Dorëzimi 6) 

Përfundimi i 

projektit 

 muaji 6 

 

VII.  Orari i pagesave 

 

Pagesa do të realizohet me dërgesat në fazat e renditura më poshtë: 
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 20% e çmimit të kontratës me miratimin e “Dorëzimit 1: Përkufizimi i Misionit/Vizionit 

Strategjik” dhe “Dorëzimit 2: Prezantimi i Çështjeve të Financave” 

 30% e çmimit të kontratës me miratimin “Dorëzimit 3: Përkufizimi i Strukturës së 

Qeverisëse” dhe “Dorëzimit 4:  Informimi dhe Ngritja e Kapaciteteve” 

 50% e çmimit të kontratës me miratimin e “Dorëzimit 4: Strategjia Përfundimtare e IKIH-

së dhe Raporti Përfundimtar: 

 

VIII.  Përvoja dhe kualifikimet e nevojshme 

 
a) Konsulenti duhet të ketë minimumi diplomë universitare në shkenca kompjuterike, sisteme 

informacioni, gjeomatikë, gjeografi ose fusha të ngjashme. 

b) Konsulenti duhet të ketë përvojë ndërkombëtare pune (në më shumë se dy vende) si ekspert 

i IKIH-së, veçanërisht në fushat e zhvillimit të Strategjive të IKIH-së, Trajnimit të IKIH-

së dhe përcaktimit të Udhërrëfyesit të IKIH-së me të paktën 10 vjet përvojë në projekte të 

lidhura me IKIH-në.  

c) Konsulenti duhet të ofrojë dëshmi të një historie të dëshmuar në ofrimin e këshillave 

strategjike për IKIH-të me dëshmi mbështetëse të zhvillimit të suksesshëm të strategjive të 

IKIH-së (si dëshmi, konsulenti duhet të ofrojë referenca/detaje kontaktuese për të paktën 

dy projekte të tilla). 

d) Konsulenti duhet të demonstrojë njohje me Direktivën e BE-së INSPIRE së bashku me 

dëshmi specifike sesi kjo njohuri është zbatuar në zhvillimin e strategjive të IKIH-së 

(dëshmitë mund të demonstrohen përmes përfshirjes në projekte/programe kërkimore 

përkatëse, iniciativa specifike të IKIH-së. 

e) Përvoja e dëshmuar në zbatimin e Direktivës së BE-së INSPIRE, në kontekstin e 

arkitekturës teknike të IKIH-së dhe aspekteve ligjore që ndikojnë në shkëmbimin e të 

dhënave, mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe të së drejtës së autorit. 

f) Së fundi, konsulenti duhet të flasë rrjedhshëm gjuhën angleze ndërsa njohja e gjuhës shqipe 

do të ishte një avantazh. 

   

Procesi i përzgjedhjes 

 

Konsulenti do të përzgjidhet bazuar në 

 Kualifikimet e përgjithshme (20%) 

 Përvojën e punës përkatëse në fushat e zhvillimit të Strategjisë së IKIH-së (40%) 

 Përvojën e punës përkatëse në zbatimin e Direktivës së BE-së INSPIRE (25%) 

 Përvojën e trajnimit në fushën e IKIH-së (15%) 

 

“Individët me përvojë dhe të kualifikuar do të zgjidhen sipas Rregulloreve të Prokurimit të Bankës 

Botërore për Huamarrësit IPF (Rregulloret), të lëshuara në korrik 2016 dhe të rishikuara në nëntor 

2017 dhe gusht 2018, bazuar në një thirrje të hapur për Përzgjedhjen e Konsulentëve Individualë 

(IC)”.  
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IX.  Detyrimet e konsulentit dhe klientit 

 
Konsulenti do të përdorë pajisjet e veta të zyrës dhe lehtësira të tjera për të ndërmarrë punën. 

Konsulenti do të pajiset me hapësirë për zyre për të punuar në objektet e AKK-së. Klienti do të 

ofrojë ndihmë logjistike dhe do të ofrojë të dhëna, informacione dhe qasje në Ministrinë e Mjedisit, 

Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) dhe do të ndihmojë në marrjen e takimeve 

me palët e tjera të interesuara dhe këshilla sipas kërkesës. 


