ANEKSI 2

PLANI I VEPRIMIT

Prioriteti strategjik 1: Politika për zhvillimin e qeverisjes
elektronike dhe ofrimi i shërbimeve publike interaktive për
qytetarët dhe bizneset

Afatet për
Institucionet
implementimin përgjegjëse

Kostot në Lek
PBA

Donatore

Te tjere

Objektiv 1. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike, e-shërbimeve, për qytetarët dhe biznesin. Prioritet do të jetë rritja e transparencës
dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike sipas parimeve të iniciativës “Open Government Partnership”;
Krijimi i portalit opendata si pjesë e portalit unik të shërbimeve www.ealbania.al
Riinxhinierim e modernizim të 51 proceseve të punës G2G, Zgjerim me
21shërbime të reja elektronike G2G, G2C dhe G2B dhe shtimi i 6
shërbime të reja në portalin qeveritar e-albania.al Versioni 1.0"
Projekti “eHealth – Rekordi Elektronik Shëndetësor Kombëtar” (kredia
Austriake)

2015

AKSHI

2015-2017

AKSHI

2017

MSH

2017
Receta Elektronike (e-Prescription) për të gjithë Shqipërinë
a) Projekti pilot për recetën elektronike në rrethin e Durrësit
Zhvillimi, përmirësimi i portalit www.e-Albania.al, shtimi i sherbimeve
me pagese online, krijimi i versionit mobile, etj.

Promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët dhe biznesin të ofruara
nëpermjet Platformës Qeveritare të Ndërveprimit dhe shtimi i
shërbimeve të reja në portalin qeveritar e-Albania.al si dhe shtimi i
shërbimeve me pagesë online etj

a) 2015
2015-2017

20,000,000

234,671,040

1,959,300,000
569,999,920

MSH, FSDKSH
AKSHI/ ministrite
e linjes

35,367,000
423,828,000

per tu vleresuar
2015

MIAP/AKSHI
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Objektiv 2 . Inovacioni kundër korrupsionit - Qendra me Një Ndalesë (ky objektiv është kostuar I plotë tek SNRAP, si dy strategji
ndërsektoriale)
Reforma e shërbimeve në Administratën Publike
(dixhitalizimi)

2015-2018

MIAP/ADISA/A
KSHI

Kostuar SNRAP

Kostuar
SNRAP

Kostuar
SNRAP

Objektiv 3. Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për e-qeverisjen dhe shoqërinë e informacionit
Hartimi dhe miratimi i ligjit për qeverisjen elektronike aktet
nënligjore në zbatim të tij
Hartimi dhe miratimi i aktit nenligjor në zbatim te ligjit “Për
njoftimin dhe konsultimin publik”
Projekt Vendimi “Krijimi dhe rregullat e administrimit të Regjistrit
elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike”
Hartimi dhe miratimi i ligjit për identifikimin elektronik në përputhje
me acquis të BE-së
Implementimin e Kornizës Kombëtare të Ndërveprimit, bazuar në
Kornizën Evropiane të Ndërveprimit dhe standardet ndërkombëtare
për realizimin e ndërveprimit të sistemeve elektronike

2015 – 2016
2015

MIAP/AKSHI

Pa kosto

MIAP

Pa kosto

2015-2017

MIAP/AKSHI

2015-2017

MD/AKCE etj

2015 – 2016

MIAP/AKSHI

Pa kosto
Pa kosto
Pa kosto

Objektivi 4. Zhvillimi i Qeverisjes Elektronike Qëndrore dhe Vendore(e-Qeverisja)
Implementimi i sistemit të qarkullimit elektronik të dokumenteve
ERDMS në të gjitha ministritë e linjës dhe në administratën qendrore
dhe përmirësimi i sistemit të e-kabinetit;
Realizimi, implementimi i sistemit e-Tracking në ministritë linjave;

Implementimi i e-Signature në ofrimin e shërbimeve dhe
komunikimeve zyrtare, shperndarja e USB tokens.

Organizimi dhe ndjekja e implementimit të nënshkrimit elektronik në
disa nga shërbimet publike, të cilat ofrohen online.

2015-2017
2014 - 2015
Realizuar investimi i
infrastrukturës PKI.
Implementimi gradual
në institucione.
2015-2020

MIAP/AKSHI
Pjesë e
Marreveshjes së
Microsoft
AKSHI,AKCE

MIAP/AKSHI/A
KCE

150,000,000
Kosto e
shpërndarë në çdo
insititucion për
USB tokens.
Në zbatim të
detyrave
funksionale të
AKCE dhe
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AKSHI. Nuk ka
kostim.
Rritja e kapaciteteve dhe shërbimeve në Cloud Computing për
strukturën e hostimit te shërbimeve Cloud në sektorin publik.

Zhvillimi i programit kombëtar E-Turizmi, krijimi i regjistrit të
hotelerisë,krijimi i regjistrit të burimeve turistike dhe produkteve
turistike,krijimi i regjistrit të trashëgimisë kulturore,krijimi i portalit
tw turizmit, mbulimi me shërbim Internet Wi-Fi falas të zonave
turistike.

2015-2020

2014-2020

MIAP AKSHI
Sektori privat
Ministritë e linjë.s
Kostimi i
pjesshëm është
dhënë në aneksin
e dokumentit të
miratuar me VKM
nr. 468, datë
30.5.2013.

MZHETS

234,000,000

Per tu vleresuar

Kontrata kuadër për shkrim projektesh
Shërbime online për qytetarët nëpërmjet makinave automat me
sistem e-albania të instaluara në vende publike
Aplikimi elektronik për patentën dhe marrjen e një shërbimi të
shpejtë

Ngritja e bazës së të dhënave shtetërore të Ndihmës Ekonomike

Ngritja e bazës së të dhënave shtetërore të Personave me Aftësi të
Kufizuar
Krijimi i sistemit te informacionit per dixhitalizimin e Arkives
gjyqesore
Informatizimi i Drejtorisë se Përgjithshme te Burgjeve, Sistemi i
Informacionit te Kartelave te te dënuarve
Lidhja On-line e Institucioneve te Drejtorise se Pergjitheshme te
Burgjeve

10,000,000
2015-2017
2015
2014 – 2016 (dy
vjet pilotim në tre
qarqe, më pas shtrirje
në gjithë territorin e
Shqipërisë)

AKSHI
MTI/AKSHI

MMSR, SHSSH

Process vleresimi
Në proces
97,800,000
projeksioni për
implementimin në
shkallë vendi do
të realizohet më
vonë

2015 - 2016

MMSR, SHSSH

2015-2017

MD

14,000,000

2015

MD / DPB

30,100,000

2015-2016

MD / DPB

350,000,000

175,000,000
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Sistemi i Rregjistrimit Video të seancave gjyqësore

2015 - 2017

MD

140,000,000

Pajisja e burgjeve me kamera digitale

2015 - 2017

MD

70,000,000

Dixhitalizimin e te gjithe Arkives Gjyqesore per te patur mundesi per
ruajtjen dhe perdorimin e kesaj pasurie kombetare me vlera
shkencore dhe historike.

2017

MD

28,000,000

Case Management prane institucionit te Sherbimit te Proves;

2016

MD / SHP

7,000,000

2016

MD

14,000,000

2015

MD

9,800,000

2015-2017

MD

280,000,000

MD/AKSHI/ALB
IS

28,000,000

Regjistrin Elektronik te Profesioneve te Lira prane Ministrise se
Drejtesise
Krijimi i sistemit te informacionit per dixhitalizimin e Arkives te
Dosjeve te Demshperblimit te Ish te Perndjekurve Politike
Centralizimi i sistemit te menaxhimit te ceshtjeve gjyqesore ICMIS
dhe implementimi i nje zgjidhje te perqendruar dhe unike per gjithe
gjykatat e vendit
Integrimi i ICMIS me ALBIS
Integrimi i Sistemit te menaxhimit te ceshtjeve te prokurorise me
sistemin e menaxhimit te ceshtjeve gjyqesore ICMIS
Përcaktimi i Strategjisë dhe Krijimi i Arkivës Dixhitale në 25 Zyra
Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Kontroll, inventarizim, numerizim dhe mbyllje korrekte e rregjistrave
hipotekorë në të gjitha Zyrat Vendore
Trainim dhe certifikim për përdoruesit e ALBSReP në 35 ZVRPP si
dhe trainim dhe certifikim për stafin IT të ZQRPP-së
Instalim dhe integrim të sistemit ALBSReP në dy qendrat e të
dhënave qeveritare
Zhvillimi i një Sistemi të Menaxhimit të Dokumenteve ne ZRPP
Zhvillimi i një sistemi të integruar për burimet njerëzore, finanacën,
inventarin e ZRPP-së
Pajisje të reja hardware për mirëfunksionimin e sistemit ALBSReP
në ZVRPP
Audit të sistemit të IT dhe kontrol cilësie (si dhe përmirësim nëse
është e nevojshme)

2016

MD

2015-2017

MD/ZRPP

2,500,000

2015-2016

MD/ZRPP

14,000,000

2015-2020

MD/ZRPP

21,000,000

2015

MD/ZRPP

35,000,000

2015-2016

MD/ZRPP

14,000,000

2015-2016

MD/ZRPP

14,000,000

2015-2020

MD/ZRPP

140,000,000

2015-2020

MD/ZRPP

70,000,000
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Përgatitja e strategjise dhe politikave për rritjen dhe mbajtjen e
kapacieteve, vazhdimësinë e punës së Drejtorisë së IT ne ZQRPP
Dizenjimi i një sistemi kadastre fiskal dhe lidhje me autoritetet
taksuese

2015-2020

MD/ZRPP

2015-2018

MD/ZRPP

35,000,000

Nderlidhja e sistemeve elektronike te hallkave te sistemit gjyqesor me njera-tjeteren nga njera ane dhe nderveprimi i tyre me sistemet
elektronike te operatoreve te drejtesise (dhe jo vetem) nga ana tjeter
Integrimi i Sistemit te menaxhimit te ceshtjeve te prokurorise me
sistemin e menaxhimit te ceshtjeve gjyqesore ICMIS
Zhvillim i mëtejshëm i shërbimeve web, integrim i sistemit
ALBSReP me rregjistrin e notërëve, regjistrave te tjere qeveritare
dhe aktorëve të tjerë
Përmiresimi dhe shtimi i të dhënave per ID e personave dhe
kompanive në të dhënat e pasurive të paluajtshme ne ALBSReP

2015-2018

MD/ZRPP

70,000,000

2015-2018

MD/ZRPP

35,000,000

Liçensa të moduleve te reja të sistemit te thesarit

2015-2017

Sistem mbrojtës te dhënash për databazën e Sistemit të Thesarit
Sisteme te tjera kompjuterike(softe)

Zgjerimi i Sistemit Informatik Financiar i Qeverise /SIFQ deri ne
150 Institucione buxhetore nepermjet webportalit dhe Menaxhimi i
Dokumentave, menaxhimi i Fondeve te Huaja nepermjet TSA dhe
Kostoja e Projekteve.

AFMIS and IPSIS solutions, Albanian Financial Managment
Information System (MTPB amd PIM), Integrated Planning System
Information System (Portal + DWH)

2016

2015
2014-2017

Dhjetor 2016 (nese
fondi IPA 2013
miratohet ne nentor
2014 qe ti akordohet
Ministrise se
Financave me zgjatjen
e projektit SETS)
Capacity Building and
Support to Implement
the Integrated
Planning System (IPS
2) in Albania
Grant Number:
TF013972,

MD

Ministria e
Financave
Ministria e
Financave
Ministria e
Financave

27,020,000
2,100,000
9,100,000

Ministria e
Financave

210,000,000

Minisrtria
Fiancave,
Ministria e
Ekonomise,
Kryeministria

182,000,000
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Menaxhohet nga
Banka Boterore. 2014
-2016
Blerje e pajisjeve kompjuterike

2014-2017

Upgrade i sistemit Checkpoint. Support për Check Point ( Firewalls )
Liçensa backup Check Point për HA Firewall-in e Internetit.

2015-2020

Rrjeti Intranet & Internet

2015-2020

Suport për Sistemin e Videosurvejimit

2015-2020

Servera Blade dhe pajisje për Blade Enclosure dhe San Storage Array
+ Software per virtualizim

2015-2020

HW , (PC, Laptop, printera, fotokopje, etj)

2015-2020

Sherbim për Penetration testing i sigurisë së rrjetit/sistemeve TI

2015-2020

Mirembajtje e Dhomes se Serverave

2015-2020

Trajnime për stafin TI

2015-2020

Ministria e
Financave
Ministria e
Financave
Ministria e
Financave
Ministria e
Financave
Ministria e
Financave
Ministria e
Financave
Ministria e
Financave
Ministria e
Financave
Ministria e
Financave

7,492,800
14,000,000
42,000,000
15,400,000
21,000,000
28,000,000
1,400,000
7,000,000
2,800,000

Blerje infrastrukture mbeshtese per sistemin e ri E-taxation

Dhjetor 2014

D. P. T

126,512,020

Përmirësim infrastructure HW

Dhjetor 2014

D. P. T

42,487,900

Integrimi ne EUIS Fiscalis 2020 (Entry ticket)

Dhjetor 2015

D. P. T

3,500,000

ZHVILLIMI DHE PËRMIRËSIMI m-TAX

Dhjetor 2015

D. P. T

48,749,960

Maj 2015

D. P. T

PPP

Dhjetor 2015

D. P. T

PPP

Realizimi i shorteut te kuponit tatimor
Realizimi i projektit e-fatura
Krijimi i një portali online për akses nga publiku dhe aktorë në draft
dokumenta ligjore te cilat jane ne proces hartimi për Zonat e
Mbrojtura

2015

Ministria e
Mjedisit ne
bashkepunim me

(PNUD)
245,000
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Speedy Project IPA Adriatic CBC mbi bashkëpunimin rajonal per të
dhënat e cilësisë së ajrit në rajon

Aplikimi i sistemeve të monitorimit me kamera në sipërfaqet pyjore,
me synim parandalimin e zjarreve dhe evidentimin e prerjeve të
paligjshme.

Ndertimi i kadastres elektronike kombetare te burimeve ujore

2015

2015-2017

2018

projektin UNDPGEF per ZM-te
detare dhe
bregdetare
Ministria e
Mjedisit ne
bashkepunim me
Agjensine
Kombetare te
Planifikimit te
Territorit
MM dhe
Inspektoriati
Shteteror I
Mjedisit, Pyjeve
dhe Ujerave
Ministria e
Mjedisit ne
bashkepunim me
Banken Boterore

Me fondet e IPA
.Kostoja e
projektit per
pjesen shqiptare
eshte 175.000
Euro

24,500,000
Fonde te IPA

145,000 Euro,
fonde te
pasiguruara ende
20,300,000
1.176.400 Euro,
ne kuader te
Projektit te
Bankes Boterore

Banka
Boterore
164,696,000

Sistemet e interoperabilitetit QQ-QV
Implementimi i portalit të unifikuar informativ dhe të shërbimeve
elektronike për Njësitë e Qeverisjes Vendore.
Ngarkimi i përmbajtjes fillestare dhe ndërtimi i mekanizmave të
përditësimeve sistematike.
e-Pjesëmarrja dhe qeverisja e hapur vendore : të dhënat e mbajtura
dhe të menaxhuara nga Qeverisja Vendore duhet të jetë të hapura dhe
në dispozicion të publikut
Ndërtimi i mekanizmave të përshtatshëm pranë infrastrukturës së
AKSHI-t për të siguruar të dhënat e nevojshme nga sistemet kryesore
të qeverisjes qendrore për Sistemet e NjQV-ve, duke filluar me
ZRPP,
QKR
dhe
RKGJC.
Shkëmbimi i parë i të dhënave dhe ndërtimi i mekanizmave të
përditësimeve sistematike për 11 NjQV.
Integrimi në portalin e-Albania të shërbimeve që lidhen me NjQV-të,
duke filluar me shfaqjen e informacionit për detyrimet e taksave
vendore.

2015-2017

2015 - 2017

USAID
PLGP/AKSHI

MIAP/AKSHI/ etj

2014-2015

USAID
PLGP/AKSHI

2015

USAID
PLGP/AKSHI

22,000,000

Per tu vleresuar

33,000,000

11,000,000
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Ndërtimi i platformave IT për administrimin e dokumentave dhe
gjurmimin e shpërndarjes së shërbimeve, paltforma të cilat mund të
replikohen lehtësisht nga bashkitë e tjera nëpërmjet personalizimit
dhe trajnimeve të përdoruesve. Implementimi në infrastrukturën e
AKSHI-t për bashkinë e parë.
Implementimi për të paktën 5 bashki të tjera.

2015

USAID
PLGP/AKSHI

44,000,000

8|Page

Prioriteti strategjik 2: Politika për zhvillimin e infrastrukturës së
komunikimeve elektronike në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim,
mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj)

Afatet për
implementimin

Institucionet
përgjegjëse

Kostot në Lek
PBA

Donatore

Te
tjere

Objektiv 1 Zhvillimi i infrastrukturës së përparuar të komunikimeve elektronike dhe sigurimi i spektrit të mjaftueshëm për zhvillimet e
infrastrukturës Broadband (NGN/LTE/5G etj), me qëllim mbulimin me shërbim të të gjithë territorit dhe 90% të popullsisë deri në vitin 2020;
Hartimit të politikës spektrale për të mundësuar burimet e nevojshme për spektrin
e frekuencave për rrjetet e gjeneratës se ardhme NGN, 4G/5G në përputhje me
praktikën e BE-së dhe angazhimet e MSA-së
Përmirësimit të kuadrit ligjor e rregullator për administrimin eficent të spektrit në
kushtet e konvergjencës teknologjike dhe zbatimin e parimeve të neutralitetit
teknologjik dhe neutralitetit te rrjeteve për sigurimin e një Interneti të hapur
Ligji për qeverisjen elektronike aktet nënligjore në zbatim të tij; Akt nenligjor në
zbatim
të
ligjit
“Për
njoftimin
dhe
konsultimin
publik”,
Projekt Vendimi “Krijimi dhe rregullat e administrimit të Regjistrit elektronik për
njoftimet dhe konsultimet publike”

2015 e vijim

2015 e vijim

MIAP

MIAP

Nuk ka
kostim

Nuk ka
kostim

Nuk ka
kostim
2015-2016

MIAP/AKSHI

Miratimi i Dokumentit të politikave për të dhënat e hapura;

2015

MIAP/AKSHI

Nuk ka
kostim

Transpozimi i direktivës 2003/98/EC për ripërdorimin e informacionit të sektorit
publik

2015

MIAP/AKSHI

Nuk ka
kostim

Akt nënligjor në zbatim të ligjit “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, Projekt
Vendimi “Krijimi dhe rregullat e administrimit të Regjistrit elektronik për
njoftimet dhe konsultimet publike”

2015 e në vijim

Promovimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale në shërbimet online,
aplikacionet mobile, shërbimet “cloud”; big data dhe Internet of Things si dhe
mbrojtja e të Drejtës së pronësisë intelektuale në fushën e internetit
Hartimi i Kornizës Kombëtare të Ndërveprimit, bazuar në Kornizën Evropiane të
Ndërveprimit dhe standardet ndërkombëtare
Promovimi I aksesit te konektivitetit te InternetitBroadbend ne zonen e Bjeshkeve
te namura

Nuk ka
kostim

2015 e vijim

MIAP

Nuk ka
kostim

2015

AKSHI

Nuk ka
kostim

2014-2015

MIAP-PIU

2,290,000

47,870,000
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Objektivi 2 Përmirësimi i infrastrukturës TIK në administraten publike për zhvillime të harmonizuara dhe integruara sipas standardeve
ndërkombëtare për e-qeverisjen në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj) me qëllim
ndërlidhjen 100% të të gjitha sistemeve deri në fund të 2020
Ndërtimi i Site të dytë BCC Business Continuity Center të Regjistrit Kombëtar të
Gjendjes Civile.

Gjysma e dytë e vitit
2016

MPB(DPGjC)

154,000,000

Ndërtimi i Site të dytë BCC Business Continuity Center të Regjistrit Kombëtar të
Gjendjes Civile.

Gjysma e dytë e vitit
2016

MPB(DPGjC)

154,000,000

Zhvillimi i mëtejshëm, shtimi i funksionalitetetve te reja te Regjistrit Kombëtar të
Gjendjes Civile, si dhe ndërtimi i ndërfaqes online për ofrimin e informacionit me
palët e treta në përputhje me përcaktimet ligjore dhe standartet teknologjike në
fushë

Viti 2016

MPB(DPGjC)/AK
SHI

Ngritja dhe kompletimi i sistemit të adresave

2015-2017

MPB(DPGjC)/AK
SHI

Lidhja dhe integrimi i sistemit të Adresave me Regjistrin Kombëtar të Gjendjes
Civile , në përputhje me standartet dhe përcaktimet e BE;

2015-2017

MPB(DPGjC)/AK
SHI

70,000,000

Dixhitalizimi i Regjistrave Themeltar dhe Librave të Akteve

2015-2017

MPB(DPGjC)

1,400,000

Zhvillimi, administrimi dhe zgjerimi i rrjetit qeveritar GovNet në tre qytete Tirane,
Elbasan, Durres

2015 - 2016

AKSHI

1,088,619,675

Ofrimi i aksesit internet me brez të gjerë për administratën publike. Rritja e
bandwithit të ofruar për administratën publike, kapaciteti mesatar nga tre ofrues
me mbi 150 Mbit/s për administratën qendrore. Parashikohet rritja e kapacitetit
mesatarisht në total 600 Mbit/s (nga tre furnizues).

2015-2017

AKSHI

14,256,000

140,000,000

588,000,000
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Studim fisibiliteti për ndertimin e "Qendres se rivendosjes dhe/ose
vazhdueshmerise se punes se datacenter-it qeveritar në rast fatkeqësie ( DRC ) dhe
ruajtjes së Informacionit

2015-2016

AKSHI

9,000,000

Ndërtimi i Qendrës së Vazhdueshmërisë së Punës “Business Continuity Center dhe
Backup” për Sistemet Qeveritare

2015-2017

AKSHI

840,000,000

Ndërtimi i “Qendrës së Rikuperimit nga Fatkeqësia” (Disaster Recovery Centre –
DRC)” për Sistemet Qeveritare

2015 -2017

AKSHI

2014 - 2017

AKSHI/Ministritë
e Linjës

Implementimi i sistemit të menaxhimit të dokumenteve ERDMS në të gjitha
ministritë e linjës, administratën qëndrore

Auditimi i Bazave të të Dhënave Shtetërore nëpërmjet platformës Oracle Audit
Vault
Rritja e sigurisë së infrastrukturës fizike dhe llogjike të rrjetit qeveritar GovNET,
përmes investimit me objekt: “Rritja e Sigurisë në rrjetin qeveritar GovNet dhe
qendrën e të dhënave qeveritare”

Përmirësimi i kapaciteteve të Qendrës së të Dhënave Qeveritare

Ofrimi i aksesit në Internet për administratën publike të sigurtë, cilësor dhe ultra të
shpejtë dhe ofrimin e “Shërbimit të Komunikimit të Unifikuar” (Lync Server) në
GovNet
Disponueshmëria e kompjuterëve, aksesit të internetit dhe shërbimeve broadband
në shkolla për zhvillimin e trajnimit të mësuesve dhe përdorimit të përmbajtjes së
mësimit elektronik (e-learning).

2015 2017

2014-2017

2014-2017

2015- 2017

2015-2020

229,800,00
0

166,541,02
9

AKSHI

AKSHI/Ministrite
e Linjes
AKSHI

25,344,000

351,247,993

AKSHI
256,824,466

AKSHI

119,000,000

300.000.000

11 | P a g e

Zhvillimi i mëtejshem, zgjerimi i sistemit EAMIS.

2015-2017

Zgjerimi dhe përmirësimi i sistemit të e-kabinetit

2015-2017

Ministria
e
FinancaveDepartamenti
i
Jetësimit
të
Prioriteteve/AKSH
I
Këshilli
i
Ministrave, AKSHI

350,000,000

25,401,600

Objektivi 3 Dixhitalizimi i sistemit arsimor për të rritur cilësine e arsimit dhe kontribuar në krijimin e një shoqëri bazuar në dije nëpërmjet
rritjes së aksesit në kurrikula dixhitale dhe mundësimit të lidhjes të tyre në internet (100%)
3,360,000,000

Dixhitalizimi i sistemit arsimor-implementimi i klasave digjitale ne arsimin e
mesem

2015-2017

MAS

Dixhitalizimi i sistemit arsimor parauniversitar-zhvillimi i sistemit e-learning

2015-2017

MAS

Dixhitalizimi i sistemit parauniversitar – zhvillimi i sistemit të menaxhimit të të
dhënave në shkollë (Amza dixhitale)

2015-2017

MAS

Dixhitalizimi i sistemit arsimor parauniversitar-zhvillimi i sistemit online eregister

2015-2016

MAS

35,000,000

Krijimi i bibliotekes dixhitale për sistemin arsimor parauniversitar

2016-2017

MAS

30,660,000

Trajnimi i mesuesve të sistemit parauniversitar për përdorimin e sistemeve

2015-2017

MAS

28,000,000

Rrjetezimi online i institucioneve të arsimit të larte publik e privat

2016 e vijim

MAS

Zhvillimi i sistemit informatik për menaxhimin logjistik dhe financiar te
institucioneve te varesise se MAS

2017 e vijim

MAS

2017-2020

MAS

TIK në arsimin parashkollor

490,000,000

56,000,000

42,000,000
14,000,000
350,000,000
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Objektivi 4 Përmirësimi i infrastrukturëa dixhitale në sektorin e Shëndetësisë me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore nëpëmjet
rritjes me 30% të e-shërbimeve
Menaxhimi I të dhënave nga checkup-it për grup moshën 40-65 vjeç

2015

MSH

Sistemi i mbledhjes dhe raportimit të të dhënave nga ofruesit e shërbimeve të
kujdesit shëndetësor, publik ose privat

2016

MSH

Sistemi i regjistrimit dhe kontrollit të barnave

98,000,000
80,010,000

2015-2016

MSH, AKBPM

23,510,496

2016

MSH, FSDKSH,
AKBPM

700,000,000

Sistemi informatik për menaxhimin e spitaleve (Hospital Information System)

2019

Negociata me
Bankën Botërore

Sistemi i regjistrimit të imunizimit dhe inventarit të vaksinave

2016

MSH, ISHP

Sistemi kombëtar portal për pacientet dhe i shërbimeve elektronike për qytetarët

2020

MSH

Sistemi i monitorimit të indikatorëve të performancës së sistemit shëndetësor

2016

MSH

Sistemi i menaxhimit të stafit dhe aseteve mjekësore

2014

MSH

Sistemi i gjurmimit të barnave mjekësore: Track and Trace (konçesion)

1,400,000,000

Koncensi
on
Negociata
me
Bankën
Botërore

27,020,000
1,400,000,000
30,100,000
9,976,080
57,720,00
0

Shërbim online për menaxhimin rajonal të egkzaminimeve të avancuara mjekësore

2015-2017

MSH

Nënshkrimi elektronik i dokumentave mjekësore.

2015-2017

MSH

Per tu
vleresuar
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Prioriteti strategjik 2: Politika për zhvillimin e infrastrukturës së
komunikimeve elektronike në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim,
mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj)
Objektivi 5

Afatet
për
implemen
timin

Kostot në Lek

Institucionet
përgjegjëse

PBA

Donatore

Te tjere

Zhvillimi i Inovacionit dhe TIK për Bizneset e Vogla dhe të Mesme duke rritur me 50% numrin e bizneseve që përdorin TIK dhe duke

shtuar me 10% numrin e bizneseve në TIK
Fuqizimi dhe mbështetja e bizneseve fillestare (start-ups) për shërbime dixhitale dhe
online si dhe ofrimin e alternativave për mbështetje financiare, siç janë skemat
“innovation voucher” për TIK
Krijimin e inkubatorëve për TIK
Mbështetjen e cluster-it të bizneseve TIK në përputhje me Shtyllën 52 të Axhendës
Dixhitale të Evropës 2020

Objektivi 6

Për tu
vlerësuar

2015 - 2020

MIAP/MZHET

2015 -2020

MIAP/Te trete

2016-2020

MIAP/Te trete

Pa kosto

Mars 2014 –
Prill 2015

ALCIRT, GNP
(me mbështetje
nga TAIEX)

-

2015

MIAP, ALCIRT
(me mbështetje
nga TAIEX)
ALCIRT

-

ALCIRT

-

1. ALCIRT
(përmbajtja:
ALCIRT,
KMDP, IZHA,

260,000

ppp

Rritja e Sigurisë në rrjetet e informacionit

Hartimi i Dokumentit të Politikave për Sigurinë Kibernetike dhe Planit të veprimit i
Dokumentit
Plotësimi i kuadrit ligjor/rregullator në fushën e sigurisë kibernetike:
1. Hartimi i draft ligjit për sigurinë kibernetike

2. Hartimi i kërkesave minimale të sigurisë për administratën publike, monitorimi i
implementimit të tyre.
3. Procedura për Raportimin e Incidenteve Kompjuterike

2015 – në
vijim
2015

Rritja e ndërgjegjësimit për sigurinë kibernetike:
1. Krijimi i një portali ndërgjegjësimi www.cyberalbania.al me fokus sigurinë
kompjuterike, fëmijet në internet, biznesin, këshilla sigurie dhe artikuj.

Qershor
2014, në
vijim në
përditësim
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2. Fushatë ndërgjegjësimi në Fakultetet e drejtimit TIK në formën e leksioneve të
hapura, seminareve.

Maj 2014 në vijim

3.
Organizimi i eventit të përvitshëm “Muaji i ndërgjegjësimit për sigurinë
kompjuterike”.

Tetor 2014 në vijim

4.
Ndërgjegjësim përmes materialeve informuese (fletëpalosje, broshura, poster),
aktivitete për mbrotjen e femijeve Online:

2015- në
vijim

AKCE, AKSHI,
AKEP, AShSh si
dhe sektori
privat).
2. ALCIRT,
AKCE, KMDP,
AShSh si dhe
institucione
publike e private
të ftuara sipas
rastit.
ALCIRT

400,000

500,000 / vit

MAS, ALCIRT,
KMDP

400,000 /vit

Konkursi i
parë i këtij
lloji në
tremujorin e
fundit të
2015.

ALCIRT

Për tu vlerësuar

Shtator 2014
– 2015

ALCIRT, ASPA

1,350,000

Konferenca Vjetore Kombëtare “Siguria e Fëmijëve në Internet”
Fushata ndërgjegjësuese në 13 DAR për mbrotjen e fëmijëve online.
Organizimi i trajnimeve për Sigurinë Kompjuterike për specialistët TIK të
DAR/ZA-ve.
5.
Organizimi i konkurseve me fokus sigurinë për evidentimin e talenteve të reja
në këtë fushë.

Rritja e nivelit të njohurive, aftësive dhe kapaciteteve për ekspertizë në fushën e
sigurisë kibernetike:
1. Organizimi i trajnimeve për profesionistët IT të administratës publike
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2. Përfshirja në kurrikula e çështjeve të “cyber security” në arsimin parauniversitar
për një internet më të sigurtë për fëmijët e adoleshentët si përdorues të TIK, pilotimi
në klasen e 6-shtë gjatë vitit akademik 2014-2015.

2014 (në
kurrikulat
pilot)

3. Studime pasuniversitare (degë masteri) të specializuara drejt sigurisë kibernetike.
4. Rritja e kapaciteteve për stafin përgjegjës për sigurinë.

Identifikimi i infrastrukturave kritike te informacionit (CIIP)

Krijimi i Infrastrukturës për Sistemin e Monitorimit dhe atë të Mbrojtjes (ISMS)

ALCIRT, IZHA

Pa kosto shtesë
(kosto të
funksionimit të
IZHA)

2015 – 2016

UT, UPT,
AShSh

Për t’u vlerësuar

2015 - 2017

ALCIRT

5,000,000 dhe
te tjera pa kosto
në kuadër të
bashkëpunimeve
me struktura
jashtë vendit.

ALCIRT, GNP
me institucionet
publike dhe
grupet e
interesit.
ALCIRT

-

2015

2016 - në
vijim

70,000,000

Objektivi 7. Minimizimi i dallimeve dixhitale midis rajoneve dhe qyteteve nëpërmjet rritjes së aksesit të internetit në 70% dhe përmirësimit të cilësisë
së jetesës në nivelin 30%.
Konsolidimi i të dhënave bazë të shtetasve : Implementimi i Sistemit të adresave
dixhitale mbi bazën e fotos ajrore 2015 dhe lidhja e sistemit te adresave me regjistrin
e gjendjes civile
Konsolidimi i infrastruktures së përbashkët ndërinstitucionale në nivel rajonal dhe
kombëtar (rrjete, ndërlidhje sistemesh, lidhja e sistemeve në platformën qeveritare të
ndërveprimit, datacenter, BCC, DRC, qarkullimi elektronik i dokumentave, gjurmimi
i korrespondencës së qytetarëve me administratën e të gjitha niveleve etj.)
Replikimi i sistemeve të suksesshme ekzistuese shumëpërdoruesish ( shkolla,
Bashkia, Policia, DAR, Prokuroria) : monitorim me kamera të rrugëve,
kryqëzimeve,shkollave dhe objekteve të tjera të rëndësishme
Krijimi i Arkivës Dixhitale në 24 Zyra Vendore të Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme
Përmirësimi I infrastruktures për shërbimet elektronike të policisë së shtetit

2015 - 2020

MIAP/MZHET

2015 -2020

MIAP/Te trete

2015-2017

MPB

2015-2017

MD/ZRPP

2015-2017

MPB

838,005,339
509,350,000

468,600,000
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Permirëso qytetin

2015-2016

AKSHI

Subvencionimi i dekoderave për familjet në nëvojë

2015-2017

MIAP

2015-2016

MIAP/ AKSHI
Ministritë
e
Linjës
AKSHI

Implementimi i standardeve ndërkombëtare për e-accesibility /WACG/Web 2.0
në faqet zyrtare të Ministrive të Linjës (për personat me aftësi të kufizuara)

30,000,000
.

350,000,000
26,460,000
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Prioriteti Strategjik 3: Politika për Krijimin
e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave
Gjeo Hapësinore (NSDI)

Afatet për
implementimin

Institucionet
përgjegjëse

Kostot në Lek
PBA

Donatore

Te tjere

Objektiv 1. Bashkërendimi ndërinstitucional për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin i të dhënave gjeohapësinore si IMPUT për NSDI.
Identifikimi i autoriteteve publike përgjegjëse për
mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e të dhënave
gjeohapësinore përkatëse, si dhe përcaktimin e
standarteteve.
Analiza e gjeoinformacionit dhe marja e vendimeve
per pergatitjen e Standarteve ne pershtatje me
direktiven INSPIRE si dhe sipas nevojes se
Institucionit.
Krijimi i grupeve te punes të perbashketa për
përditësimin e informacionit sipas tematikave.

105,000,000
2015 – 2017

ASIG

2015 - 2020

ASIG

35,000,000
Pa kosto

2015-2020

Objektiv 2. Krijimi i një rrjeti unifikues gjeodezik për informacionin hartografik shqiptar duke përdorur rrjetin gjeodezik kombëtar shqiptar
Përdorimi i KRGJSH-2010 nga të gjithë subjektet
publike, private dhe individët, duke garantuar
mirëmbajtjen dhe përditësimin e Kornizës Referuese
Gjeodezike nga ASIG
Hartim i akteve të detyrueshme që mundësojnë
perdorimin, shkëmbimin dhe manaxhimin eficent të
rjetevegjeodezike(KRGJSH), në përputhje me
standardet dhe rregullat uniforme, për të siguruar
ndërveprueshmërinë dhe ofrimin e shërbimeve, duke
nxitur bashkëpunimin midis grupeve të aktorëve.
Projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e përditësimi i
Korrnizës Rreferuese Gjeodezike.

119,000,000
2015 – 2020

ASIG

pa kosto
2015 – 2017

ASIG

2015-2020

ASIG

Banka Boterore

624,000,000
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Objektiv 3. Krijimi i një Sistemi të integruar gjeoinformacioni në Shqipëri sipas direktives INSPIRE dhe përdorimi nga institucionet shterore
dhe publiku i gjere.
Ngritja, zbatimi dhe mirëmbajtja e Gjeoportalit
Kombetar dhe sistemit të aplikacioneve për prodhimin,
manaxhimin dhe administrimin e integruar të
gjeoinformacionit në bashkëpunim me autoritetet
përkatëse, duke përmirësuar disponueshmërinë dhe
aksesin e të dhënave, sipas standardeve.
Rregulla të hollësishme për krijimin, ruajtjen dhe
përditësimin e metadatave, mbi strukturën e
katalogimit të metadatave.
Rritja e ndërgjegjësimit publik për përfitimet nga
gjeoinformacioni, koordinimi për zhvillimin
profesional dhe mundësitë e trajnimit për ngritjen e
kapaciteteve të autoriteteve përkatëse për të nxitur
përdorimin e teknologjisë gjeohapësinore në një
mënyrë sa më efektive, në bashkëpunim me sektorin
akademik dhe privat.

2015-2020

ASIG

105,000,000

2015-2017

ASIG

14,000,000

2015-2017

ASIG

105,000,000

Objektiv 4. Ndertimi i Sistemit Kombetar Gjeografik te Informacionit.
Ngritjen e GIS-it Kombëtar në përputhje me
standardet dhe rregullat e INSPIRE dhe OGC per te
dhene sherbimet mbi informacionin gjeohapsinore
sipas tematikave.
Ndertimi i nje platforme per te dhene sherbimet
gjeohapsinore, sipas standarteve te formatit
Dataexchange, standarteve mbi sherbimet e Rrjeti dhe
documentit mbi sherbimet e Rjetit qe do te perdoren
ne GIS kombetar nga perdoruesit e gjere.
Trajnimi i staffit per mirembajtje, fushate
sensibilizimi dhe trajnimi per perdorimi te e
Geoportalit Kombetar.
Bashkëpunim i ngushtë me qëndrat e kërkim–
zhvillimit kombëtare dhe ndërkombëtare, për të
mbështetur shkëmbimin e gjeoinformacionit midis
autoriteteve shteerore dhe për të përmirësuar
teknologjinë e gjeoinformacionit.

2015-2017

2015-2020

ASIG

35,000,000

ASIG

105,000,000
2015-2019

ASIG

21,000,000

2015-2020

ASIG

7,000,000
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