Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada – Government
Ministria e Integrimit Evropian
Ministarstvo za Evropsku Integraciju/ Ministry of European Integration

Buletini
Nr. 1, Qershor 2012

Të bashkuar për zhvillim

Në këtë numër:

1. Qeveria e Republikës së Kosovës miraton Rregulloren për Koordinimin e Donatorëve
2. Takimet e të gjitha Grupeve Punuese Sektoriale dhe nën-sektoriale për koordinim të donatorëve
3. Ministria e Integrimit Evropian dhe Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë zbatojn në
bashkëpunim Platformën për Menaxhimin e Ndihmës
4. Zyra e BE-së përkrah agjendën e Kosovës për reforma evropiane
5. Programimi i IPA-s 2013
6. Korniza Investuese për Ballkanin Perëndimor gjatë vitit 2012
7. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe USAID shpërblyen komunat për performancën
më të mirë
8. Aktivitetet e përbashëta në sektorin e shëndetësisë
9. Ambasada Holandeze në Kosovë
10. Ambasada Finlandeze në Kosovë

Rregullorja është miratuar në prill 2011. Qëllimi i Rregullores është të ngritë rolin e Qeverisë së
Republikës së Kosovës për koordinimin e ndihmës së jashtme, krijimin e një sistemi që siguron
efektivitetin dhe transparencën në mes të aktiviteteve të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe
komunitetit të donatorëve.
Rregullorja parasheh themelimin e Forumit të Nivelit të Lartë (FNL), Grupeve Punuese Sektoriale
(GPS) dhe Grupeve Punuese Nën-Sektoriale (GPNS).
Për më shumë informata rreth kësaj Rregulloreje, ju lutem vizitoni http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Rregullorja_04-2011_per_koordinimin_e_donatoreve.pdf

2. Takimet e të gjitha Grupeve Punuese Sektoriale dhe nën-sektoriale për koordinim të
donatorëve

Gjatë pjesës së parë të vitit 2012 të gjitha Grupet Punuese Sektoriale dhe nën-sektoriale për
koordinim të donatorëve janë takuar. Qëllimi i këtyre takimeve ka qenë diskutimi i përgatitjes së
Takimit të Tretë të Forumtit të Nivelit të Lartë, programimi i IPA-s dhe zhvillimet brenda sektoreve
respektive.
Këto Grupe Punuese Sektoriale janë themeluar:
- Transporti dhe infrastruktura;
- Edukimi dhe Punësimi;
- Bujqësia dhe Zhvillimi Rural;
- Qeverisja;
- Financat Publike;
- Sundimi i Ligjit;
- Mjedisi;
- Ekonomia, Tregtia dhe Industria.

Foto: Takimet e Grupeve Punuese Sektoriale
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3. Ministria e Integrimit Evropian dhe Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë zbatojn në
bashkëpunim Platformën për Menaxhimin e Ndihmës

Platforma e Menaxhimit të Ndihmës është një projekt i përbashkët i Ministrisë së Integrimit
Evropian dhe Zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë. AMP shërben si një mjet për Qeverinë dhe
donatorët në mënyrë që t’i përcjellin dhe ndajnë informatat lidhur me aktivitetet e financuara nga
ndihma. AMP është një mjet i bazuar në rrjet i cili është zhvilluar nga Development Gateway që ka
objektiv kryesor forcimin e kapaciteteve të MIE-së për të menaxhuar, përcjell dhe raporton lidhur
me rrjedhën e ndihmës. Më saktësisht, AMP përcjellë zotimet dhe shpenzimet e donatorëve në
Kosovë, i lidh aktivitetet me OECD/DAC sektorët, prioritetet e KASH dhe Plani i Veprimit për
Partneritet Evropian.
AMP është një sistem live që rezulton në azhurnimin e shpeshtë të të dhënave dhe për këtë arsye
informatat ndryshojnë shpesh. Informatat në AMP vijnë drejtpërdrejtë nga burimi: donatorët që
operojnë në Kosovë. Aktualisht, më se 20 donatorë bilateral dhe multilateral raportojnë në AMP dhe
këto informata përdoren nga Qeveria e Republikës së Kosovës për menaxhim të projekteve në baza
ditore dhe koordinim. Po ashtu, gati të gjitha ministritë e Republikës së Kosovës përdorin
platformën që t’i përcjellin projektet dhe të koordinohen sa i përket projekteve të financuara nga
ndihma.
Për më shumë informata rreth Platformës së Menaxhimit të Ndihmës, ju lutem klikoni në
www.amp-mei.net.

Foto: Faqja Hyrëse. Platforma e Menaxhimit të Ndihmës, www.amp-mei.net

Zyra e BE-së mirëpret zbatimin e Rregullores së Koordinimit të Donatorëve gjatë tremujorit të parë
të vitit 2012. Zyra e BE-së ka punuar me Ministren e Integrimit Evropian, dhe ka marrë pjesë në të
gjitha Grupet Punuese Sektoriale dhe në shumicën e Grupeve Punuese Nën-Sektoriale.
Përveç strukturave të qeverisë, Zyra e BE-së vazhdon të presë dhe të sigurojë sekretariatin për
“Shtetet anëtare të BE-së plus takimi koordinues i nivelit të teknikave të të donatorëve kryesor, për
të përmbushur rolin e tij për të marrë rolin udhëheqës, koordinimit në në-vend të implementimit të
asistencës së BE-së.
Në teren ne gjithashtu kemi qenë të zënë, dhe në tremujorin e parë të vitit 2012 aktivitetet tona kanë
mbuluar shumë sektorë. Disa nga pikat kryesor përfshijnë:
Në fushën e Bujqësisë dhe Ambientit ne kemi organizuar ngjarjen finale të Projektit Mbështetja e
Mëtutjeshme për Përdorimin e Tokës, ngjarja përmbyllëse e projektit Kontrollimi dhe Eliminimi i
Sëmundjeve dhe takimi iniciues për projektin e binjakëzimit (Twinning) për Agjencionin e Sigurisë
së Ushqimit
Në fushën e 'Sundimit të Ligjit' Pajisjet për Kufirin e Kosovës dhe Policin Kufitare, ngjarja u
organizua , dhe gjithashtu ne kemi pasur një ngjarje përmbyllëse për projektin” Forcimi i Sundimit
të Ligjit në Kosovë- Ri-pranimit dhe Azilit”.
Fusha e reformimit të administratës publike ka parë aktivitet përfshirë edhe ngjarjen përmbyllëse të
projektit për prokurimin publik, filluan konferencën e mbështetjes për Projektin e Binjakëzimit të
Kuvendit, dhe nga afër konferencën e Mbështetjes së Projektit të MIE Binjakëzimit (Twinning).
Ekipi i jonë i Zhvillimit Ekonomik lansoi 4.5 milion € për skemën e grandeve për Zhvillim Rajonal të
BE-së dhe është duke planifikuar të lansoi grand skemën për bashkëpunim ndërkufitar me
Shqipërinë.
Zhvillimi social mbetet një çështje e rëndësishme për Kosovën
dhe ne kemi organizuar një seminar për Industrinë Kreative
dhe një konference rajonale për Trashëgimin e Paprekshme si
pjesë e BE-së/Këshilli i Evropës, Promovimi i Projektit
Diversiteti Kulturor. Konferenca një ditore TAIEX e shumë
shteteve mbi ndihmën juridike ka parë pjesëmarrës nga disa
shtete te rajonit. Dhe nëpërmjet perspektivës së BE-së në
Projektin e Kosovës ne kemi organizuar Kuisin Evropa 2012,
shpërblimin për cermoninë finale dhe lansoi një film
dokumentar “ Një javë e zakonshme në Kosovë”.
Zyra e BE-së mbetet e angazhuar për perspektiven e BE-së në
Kosovë.

Foto: Shefi i zyrës së BE-së, Samuel Žbogar, në inaugurimin e fabrikës së përpunimit të mjaltit të financuar
nga BE-ja në Deçan
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5. Programimi i IPA-s 2013

Programimi i projekteve për IPA 2013 ka filluar menjëherë pas mbarimit të festave të Vitit të Ri.
Gjatë tremujorit të parë të vitit 2012 janë dorëzuar fishat identifikues të projekteve. Projektet pritet të
miratohen nga Komiteti i IPA-s në dhjetor të vitit 2012.
Fillimisht, janë dorëzuar propozimet e para për projekte nga ana e institucione përfituese të
Kosovës, të cilat më pas janë përzgjedhur nga Ministria e Integrimit Evropian për të aplikuar.
Përzgjedhja është bërë duke u bazuar në atë se sa reflektojnë këto projekte prioritetet e Kosovës në
fushën e integrimit evropian dhe zhvillimit ekonomik. Projektet janë përfshirë në program duke u
ndërlidhur me tre sektorët prioritarë të Dokumentit Indikativ Planifikues Shumëvjeçar (MIPD) 20112013, ku përfshihet drejtësia dhe punët e brendshme, zhvillimi i sektorit privat dhe reforma e
administratës publike. Po ashtu, është marrë parasysh ndërlidhja me dokumentet e tjera të
rëndësishme, duke përfshirë raportin e progresit të BE-së për Kosovën për vitin 2011, Kornizën
Afatmesme të Shpenzimeve 2012-2014 dhe Planin e Veprimit të Partneritetit Evropian për vitin 2011.
Përveç këtyre, janë marrë parasysh edhe strategjitë e veçanta sektoriale. Disa nga projektet e
përzgjedhura mbulojn sektorët siç janë: bujqësia dhe zhvillimi rural, zhvillimi i kapitalit njerëzor,
infrastruktura dhe përkrahja për politikat tregtare.
Në kuadër të programit, projektet më të rëndësishme përfshijnë përkrahjen për sistemin e
planifikimit të integruar dhe sistemin e decentralizuar të zbatimit të fondeve të BE-s, të cilat synojnë
të ndihmojnë Kosovën që të përgatitet për programimin e asistencës së BE-së për periudhën e
ardhshme 2014-2020. Që të dy këto projekte janë pjesë e reformës së administratës publike.
Gjatë programimit të programit vjetor të IPA 2013, koordinim i veçantë është sigurua me
komunitetetin e donatorëve dhe shoqërinë civile.

Foto: Takimet e ndryshme gjatë përgatitjes së IPA 2013

Korniza Investuese për Ballkanin Perëndimor vazhdon të zhvillohet në një kornizë të suksesshme që
shtyn përpara përgatitjet dhe implementimin e investimeve prioritare në Ballkanin Perëndimor
përmes një procesi intensiv të koordinimit dhe bashkëpunimit në mes të akterëve kryesorë: shtetet
përfituese, Komisioni Evropian, Institucionet Financiare Ndërkombëtare (IFI), donatorët bilateral si
dhe organizatat sektoriale.
Në shkurt 2012, Grupi i Financierëve të Projektit në kuadër të WBIF ka pranuar 52 projekte në tërësi
për raundin e shtatë, prej të cilave 20 projekte janë vlerësuar pozitivisht dhe janë rekomanduar për
financim përmes grandeve të WBIF në vlerë prej 50 milion eurove. Komiteti Drejtues i WBIF do të
takohet me datën 14 dhe 15 qershor 2012 në Vjenë të Austrisë për t'i marrë parasysh rekomandimet e
dala nga Grupi i Financierëve të Projektit dhe të jap vendimin final se cilat projekte duhet të
aprovohen përfundimisht.
Kosova në raundin e shtatë ka aplikuar me 6 projekte, nga të cilat 4 janë vlerësuar pozitivisht dhe
janë rekomanduar për shqyrtim final gjatë Takimit Drejtues.
Gjithashtu vlen të përmendet fakti që Grupi i Financuesve të Projektit ka vendosur të lansojë
raundin e tetë po ashtu gjatë vitit 2012. Afati për dorëzimin e të gjitha projekt propozimeve është 14
shtator 2012.

Foto: Faqja Hyrëse. WBIF, www.wbif.eu
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7. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe USAID shpërblyen komunat për
performancën më të mirë

Ceremonina e ndarjes së shpërblimeve komunale është organizuar nga Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal (MAPL) në bashkëpunim me projektin Iniciativa për Komuna Demokratike dhe
Efektive e USAID-it. Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe njëherit Ministër i Administrimit të
Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, ftoi Kryetarët e Komunave dhe Drejtorët e Administratës së
Komunave, që të jenë të përkushtuar në zbatimin e këtij programi, sepse do të jetë me interes të
madh për të gjithë, duke përfshirë komunën dhe qytetarët.
Udhëheqësja e USAID-it në Kosovë, Znj. Shauket nënvizoi që USAID/DEMI do të vazhdoj të
mbështesë nivelin komunal në përmirësimin edhe të më tejshëm të qeverisjes lokale dhe inkurajoj
përfaqësuesët lokal që të vazhdojn të përmirësojn shërbimet ndaj qytetarëve – pasi që ky është edhe
objektivi kryesor i projektit.
Në
ceremoninë
e
ndarjes
së
shpërblimeve komunale janë ndarë
gjithsej $660,000 për tetëmbëdhjetë
komuna,
ndërsa
Ministria
e
Administrimit të Pushtetit Lokal ka
kontribuar me €140,000.

Foto: Ceremonina e ndarjes së shpërblimeve
komunale

8. Aktivitetet e përbashëta në sektorin e shëndetësisë

Gjatë vitit 2012 ka pasur zhvillime dinamike në sektorin e shëndetësisë. Këto janë disa nga zhvillime:
-

Projekti mbështetje sistemit shëndetësor në Kosovë, Qeveria e Italisë në vlerë prej €1.529.820
për vitin 2012;
Projekti Lux Development, ndihmë për Sistemin e Informimit Shëndetësor dhe asistencë
teknike;
Projekti për përmirësimin e shëndetit të nënës dhe fëmijës me fonde të Luksemburgut në
vlerë prej €1.250.000 dhe i zbatuar përmes MSh-së, UNFPA, OBSH-së dhe UNICEF-it;
Projekti i Fondit Global për programin e preventimit të Tuberkulozit në vlerë prej €1.403.096,
i zbatuar përmes CDF-it;
Projekti i Fondit Global për preventimin e HIV-it në vlerë prej €902.532, i zbatuar përmes
CDF-it;
Projekti JICA-s për pajisjen e QKMF-së kryesore në Kamenicë me Ambulancë dhe Mini -bus
në vlerë prej €50.850;

-

Projekti i JICA-s për Pajisjen e Spitalit Regjional të Gjilanit me Ambulanca në vlerë prej
€54.800;
Projekti i JICA-s për pajisjen e QKMF-së “Dr. Shpëtim Robaj” në Kamenicë me aparaturë
mjekësore në vlerë prej €58.298;
Projekti IPA 2010 për themelimin e Institutit Kosovar të Forenzikës Psikiatrike në vlerë prej
€1.300.000;
Partneriteti i mirë ka vazhduar me Project Hope, përmes të cilit janë sjell në spitalet e
Kosovës produkte dhe pajisjet në vlerë prej $3.4 milion.

Foto: Ndarja e shtate autoambulancave nga
Qeveria e Luksemburgut për Institucionet
shëndetësore të Kosovës

9. Ambasada Holandeze në Kosovë

Qeveria e Holandës siguron ndihma për Kosovën në mënyra të ndryshme. Së pari, përgjegjësia për
një fond nga i cili përkrahen projekte të vogla që i delegohet Ambasadës Holandeze në Prishtinë, së
dyti, Ministria Holandeze e Punëve të Jashtme ofron përkrahje të drejtpërdrejtë për projekte të
mëdha në sektorë të ndryshëm dhe së fundi, mundësi të biznesit u ofrohet bizneseve lokale dhe
bizneseve të huaja që dëshirojnë të investojnë në Kosovë.
Ambasada e Holandës në Kosovë është përgjegjëse për fondin MATRA, fondi është themeluar me
qëllim për të mbështetur iniciativat bazë që kanë për qëllim të sjellin përmirësim në fushat e të
drejtave të njeriut, drejtat gjinore, drejtat e minoriteteve, sundimin e ligjit, qeverisjen e mirë, mediat e
lira dhe të pavarura. Nga shembujt e mëposhtëm në një total rreth tridhjetë projekte aktuale,
rezulton se fondi mundëson implementimin e projekteve të shumëllojshme.
Për shembull, është aktivizuar një radio stacion në regjionin e Pejës për të bërë një program në radio
për pakicat, gratë në veri të Kosovës të marrin arsimim në aftësitë e biznesit në mënyrë që të kenë
mundësi më të mëdha për të hyrë në tregun e punës dhe në Prishtinë fëmijët me autizëm janë
këshilluar në mënyrë që të kenë mundësi më të mëdha për të zhvilluar potencialin e tyre të plotë.
Projekte tjera që janë në vazhdim janë edukimin muzikorë për fëmijët romë, botimin e një reviste për
të rinj, organizata Urban media Kosovë 2.0, përkrahje për strehimin e viktimave të dhunës në familje
dhe themelimin e një organizate LGBT.
Siç u përmend, projektet e mëdha janë të mbështetura drejtpërsëdrejti nga Ministria e Jashtme.
Aktualisht Ministria mbështet tre projektet të UNDP-së, një për përmirësimin e edukimit ligjor, së
dyti synon të përmirësojë sigurinë e grave dhe projekti i tret ka për qëllim për të përmirësuar qasjen
e grave në institucionet gjyqësore. Një tjetër projekt, përkrahët drejtpërsëdrejti nga ana e Ministrisë
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së Jashtme është një projekt i implmentohet nga Community Building Mitrovica, që ka për qëllim të
stabilizoj dhe të pajtojë Serbet-Kosovar dhe Shqiptarët-Kosovar në Mitrovicë. in Mitrovica. Projekti i
katërt që është përkrahur në bashkëpunim me donator të tjerë, është krijimi i një Kolegji Evropian të
akredituar, ku departamentet do të vendosen në Mitrovicë në të dy anët e lumit Ibër. Së pesti,
organizata mediale BIRN është mbështetur për të transmetuar një program televizionin kombëtar
për problemet gjyqësore dhe një projekt tjetër i madh i përket karbohidrateve helmuese që janë
neutralizuar dhe transportohen në vende të përpunimit në mënyrë për të zvogëluar dëmtimin e
mjedisit në Kosovë.
Së fundi, siç u përmendur, qeveria Holandeze
ofron mundësi për bizneset Kosovare për të nxitur
zhvillimin ekonomik. Ekspertët e lartë Holandezë
janë dërguar në Kosovë për të ndarë njohuritë dhe
përvojën e tyre, janë bërë përpjekje për të gjetur një
partner të përshtatshëm Holandez të biznesit për
kompanitë Kosovare, dhe subvencionet janë në
dispozicion në dispozicion nëse kompanitë e huaja
duan të formojnë një ndërmarrje të përbashkët me
kompanitë Kosovare.
Foto: Ambasadori Holandez, z. Robert Bosch, gjatë
inspektimit të punëve
10. Ambasada Finlandeze në Kosovë

Përveç mbështetjes në disa projekte të implementuar nga organizata e OKB-së, Finlanda ka
vazhduar financimin e projekteve të mëposhtme gjatë tremujorit të parë të vitit 2012:
x

Mbështetje për Komunitetin Minoritar gjatë dhe pas procesit të decentralizimit.
Implementuar nga Qendra Evropiane për Çështje Minoritare. QEÇM punon në enklavat serbe në
Kosovën Jugore dhe gjithashtu në zgjerimin e projektit në Kosovë Veriore. Projekti synon
permes aktiviteteve të ndryshme për të rritur të kuptuarit dhe pranimin e procesit të
decentralizimit dhe për të ngritur kapacitetet e institucioneve në nivel lokal si dhe mbështetjen e
zhvillimit ekonomik lokal

x

Mbështetje për Sistemin Gjithëpërfshirës Arsimor në Kosovë. Implementuar nga Edu Cluster
Finland. Finlanda ka mbështetur zhvillimin e sektorit të arsimit në Kosovë që nga vitit 2000 dhe
mbështetja ka qenë kryesisht në nevojat e veçanta/ arsimin gjithëpërfshirës. Projekti aktual do të
përqendrohet gjithnjë e më shumë në nivel komunal.

x

Trajnimi i Këshilltarëve Bujqësor në Kosovë. Implementuar nga Universiteti i Shkencave të
Aplikuara Savonia. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është që të zhvilloj mundësit e punësimit
në fushën e bujqësisë përmes ngritjes së kapaciteteve ekzistuese të sistemit këshillues bujqësor.

Përmirësimi i Aftësive Pedagogjike të Mësuesve të EDP-së (VET) dhe Aftësive Udhëheqëse
Menaxhuese të Drejtoreve në Kosovë dhe Maqedoni. Implementuar nga Universiteti i
Shkencave të Aplikuara Jyväskylä

Nga fondi i bashkëpunimit lokal, i cili ofron grande për OJQ-të e Kosovës, Finlanda ka filluar
mbështetjen për tri projekte të reja:
x

Radio KIM. Gjatë Projektit, KIM do të zgjeroj aktivitetin e tij dhe do të filloj prodhimin e
materialit televiziv. “The Morning TV Journal"në gjuhën Serbe do të transmetohet përmes TV
Herc- Shtërpcës në zonën qendrore të Kosovës dhe rajonin e Mitrovicës. Radio KIM
gjithashtu
pritet
të
marr
licencën
për
kanalin
e
tij
televiziv.

x

Qendra për Emancipim Shoqëror (QESH). Përmes projektit tij, qëllimi i QESH-it është për të
rritur dukshmërinë dhe të drejtat e komunitetit LGBTQ në Kosovë përmes ngritjes së
përgjithshme të vetëdijes së popullatës dhe ngritjen e njohurive të komunitetit LGBTQ rreth
të drejtave të tyre.

x

Lobi Rajonal i Grave për Evropën Juglindore. Qëllimi kryesor i projektit është të lehtësoj
dialogun në regjion përmes grave deputete nga Serbia dhe Kosova dhe grave vendimmarrëse
brenda Kosovës. Aktivitetet konsistojnë me organizimin a) dialogut të brendshëm të grave në
Kosovë, përfaqësuar nga grat nga veriu dhe jugu i Mitrovicës dhe pjesë tjera, b) një takim
regjional në të cilin gratë deputete do të përkrahën që të angazhohen në dialog dhe për të
kontribuar në proceset e mëdha politike në kuadër të procesit të Integrimit Evropian.

Gjithashtu nga Fondi i Bashkëpunimit Lokal, Finlanda ka vazhduar mbështetjen për Handikos dhe
për Klubin e Politikave të Jashtme.

Foto: Në anën e majtë, Finnish Chargée d'Affaires a.i. Anne Meskanen duke i mbajtur leksion mbi BE-në dhe
perspektiven e Kosovës për anëtarsim në BE në Shkollën Fillore Bashkimi në Gjilan. Në anën e djathët, Finnish
Chargée d'Affaires a.i. Anne Meskanen dhe Arsim Dallku nga ambasada e Finlandës morën pjesë në Gjysmë
Maratonën “Vrapimi për paq dhe Tolerancë”i mbajtur në Prishtinë.

Të bashkuar për zhvillim

x

Të bashkuar për zhvillim

Të gjitha komentet lidhur me buletinin Të Bashkuar për Zhvillim janë të mirëpritura.
I interesuar për të kontribuar?
Nëse ju dëshironi të kontribuoni, ju lutem dërgoni tekstin tuaj në MIE në mei@rks-gov.net.
Frekuenca
Buletini Të Bashkuar për Zhvillim do të dërgohet tek ju çdo tre muaj.
Për t’u ç’regjistruar nga lista
Ju lutem dërgoni e-mail tek Ministria e Integrimit Evropian në mei@rks-gov.net.

