VENDIM
Nr. 1081, datë 24.12.2020
PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË
NDËRSEKTORIALE “AGJENDA DIGJITALE E SHQIPËRISË”, 2020–2022
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e zëvendëskryeministrit, Këshilli i
Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e planit të veprimit të strategjisë ndërsektoriale “Agjenda Digjitale e Shqipërisë”,
2020–2022, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Ngarkohen Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, ministritë dhe institucionet
qendrore, të përmendura në tekstin e planit të veprimit, për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe

PLANI I VEPRIMIT Strategjia Agjenda Digjitale e Shqipërisë
2020–2022
I. QËLLIMI STRATEGJIK: Strategjia ndërsektoriale “Agjenda digjitale e Shqipërisë 2015–2020” synon drejtimin më të koordinuar dhe më efikas të investimeve në sektorin e teknologjive të informacionit dhe komunikimeve, me qëllim ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarin dhe përmirësimin e jetesës.
II. QËLLIMI I POLITIKES: Strategjia “SNAD 2015–2020” është pjesë e kuadrit strategjik të hartuar nga qeveria shqiptare dhe mbulon të gjitha fushat e zhvillimit të shoqërisë e qeverisjes.
III. PROGRAMI BUXHETOR 1 QË KONTRIBUON PËR QËLLIMIN E POLITIKËS (Burimet financiare përcaktohen në bazë të planit të veprimit që shoqëron këtë strategji në aneksin 1, në përputhje me kostimin e PBA-së. Gjithashtu, janë marrë në konsideratë edhe burimet e tjera financiare, si: fondet IPA, donacionet apo dhe huat, nëpërmjet të cilave parashikohet të mbulohen boshllëqet financiare.)
Referenca e
masës me
Nr.
Masat për çdo objektiv
produktet e
Institucionet përgjegjëse
Treguesit e zbatimit
Afatet për implementimin
Kosto indikative
Kosto (all, euro)
Burimi i financimit
programit
buxhetor
Shkruaj institucionin përgjegjës
Institucion kontribuues (nëse
Afati fillimit
Afati mbarimit
Buxhet i shtetit
(udhëheqës)
ka)
Prioriteti Strategjik I: Politika për zhvillimin e qeverisjes elektronike dhe ofrimi i shërbimeve publike interaktive për qytetarët dhe bizneset
(Plotësimi i
Objektivi Specifik A:
kësaj kutie
Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike, e-shërbimeve, për qytetarët dhe biznesin. Prioritet do të jetë rritja e
vlen vetëm
A
transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike sipas parimeve të iniciativës “Open
për rezultatet,
Government Partnership”;
jo për
objektivin)

B
C

2020

Shpenzim Digjitalizim i Arkivave për DPGJC-në

AKSHI

Përmirësimi i Sistemit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit “Dua Punë”

AKSHI

Shërbim ekspozimi në virtual tour në 3D

AKSHI

Implementimi i platformës elektronike e-Transport
Digjitalizimi i shërbimeve doganore
Upgrade i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme shtimi i një moduli për ofrimin e
shërbimeve të ASHK-së me institucione
Ngritja e sistemit elektronik për menaxhimin e ankesave në KPP
Përmirësimi i rrjetit të brendshëm për shkollat dhe blerje pajisje mbështetëse TIK për MASR-në
OBJEKTIV SPECIFIK B
Inovacioni kundër korrupsionit - Qendra me Një Ndalesë (ky objektiv është kostuar i plotë te SNRAP, si dy
strategji ndërsektoriale)
OBJEKTIV SPECIFIK C
Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për e-qeverisjen dhe shoqërinë e informacionit
Objektivi 4. Zhvillimi i Qeverisjes Elektronike Qendrore dhe Vendore (e-Qeverisja)
Zgjerimi i Sistemit Informatik Financiar i Qeverise /SIFQ deri në 150 Institucione buxhetore
nëpërmjet webportalit dhe menaxhimi i dokumenteve, menaxhimi i fondeve të huaja nëpërmjet tsa
dhe kostoja e projekteve.
AFMIS and IPSIS solutions, Albanian Financial Managment Information System (MTPB amd PIM),
Integrated Planning System Information System (Portal + DWH)

AKSHI
AKSHI

Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile
SHKP
Ministria e Kulturës dhe
Agjencia për Bashkëqeverisje
dhe Dialog
DPSHTRR
DPD

AKSHI

ASHK

AKSHI
AKSHI

KPP
MASR

Financim i
huaj

2021

198,726,023

ALL

Buxheti i shtetit

82,801,000

198,726,023

82,801,000

ALL

Buxheti i shtetit

67,123,456

67,123,456

ALL

Buxheti i shtetit

131,700,000
52,079,999

ALL
ALL

Fondet e DPSHTRR-së
Buxheti i shtetit

9,913,579

9,913,579

ALL

Buxheti i ASHK-së

33,089,700

145,564,000
33,089,700

ALL
ALL

Buxheti i shtetit
Buxheti i shtetit

30,000,000

Hendeku
financiar

131,700,000
22,079,999

MF

2018

2022

MF/ME/KM

2018

2022

2,526,160

Euro

Blerje pajisje për disaster recovery center të Sistemit të Thesarit

MF

2017

2022

12,396,000

ALL

Integrimi në EUIS Fiscalis 2020 (Entry ticket)

DPT

2015

2020

31,500,000

ALL

(Realizimi i projektit e-fatura) Përmirësimi i modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit

DPT

2018

2020

1,439,826,666

ALL

2022

610,000

Euro

Fondet IPA

2022

450,000

Euro

Donator

2022

107,191,850

ALL

II. QËLLIMI I POLITIKES (Shkruaj Qëllimin e politikës të përcaktuar në strategjinë, ku lidhet edhe Plani Veprimit ) (Ky Qëllim Politike vendoset te Programi Buxhetor. Konsideroni që një Qëllim Politike mund të zbatohet përmes më shumë se një programi buxheti)
III. PROGRAMI BUXHETOR 2 i PBA Që FINANCON QËLLIMIN E POLITIKËS (Rasti kur i njëjti Qëllim i Politikës vlen Dy Programe. Përsëritet tabela, por duke specifikuar, për të njëjtin Qëllim Politike, Objektivat Specifike që përcaktohen në Programin 2)
(Shkruaj emrin e programit të PBA-së që kontribuon në arritjen e qëllimit të politikës) (Konsideroni që një qëllim politike mund të zbatohet përmes më shumë se një programi buxheti) .
Prioriteti strategjik 2: Politika për zhvillimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj.)
Projekti DUE MARI ka për qëllim promovimin e destinacioneve më pak të njohura turistike
përmes teknologjisë së zgjuar, si dhe Zhvillimin i një turizmi të dallueshëm dhe virtual përmes kësaj
MTM
2019
platforme që do t'i bëjë turistët të dëshirojnë të shkojnë dhe të vizitojnë destinacionet turistike
Zhvillimi I Sistemit Kombëtar të Informacionit të Pyjeve (AlFIS)
MTM
2019
Aplikimi i sistemeve të monitorimit me kamera në sipërfaqet pyjore, me synim parandalimin e
M. Mjedis, BB, bashkitë, AKP
2016
zjarreve dhe evidentimin e prerjeve të paligjshme.
Objektivi 1: Zhvillimi i infrastrukturës së shpejtë dhe shumë të shpejtë të komunikimeve elektronike
Rishikimi i Ligjit për komunikimet elektronike me qëllim transpozimin e kodit të ri të
MIE
komunikimeve elektronike të BE-së (direktiva EECC 1972/2018/EU)
Hartimi i paketës rregullatore/implementuese bazuar në ndryshimet ligjore për komunikimet
elektronike
Kryerja e studimit të fizibilitetit për zhvillimin e broadbandit rajonal
Zbatimi i rekomandimeve të studimit për zhvillimin e broadbandit (skemat e financimit, projektet
prioritare/etj.)
Hartimi dhe miratimi me VKM i Planit të ri Kombëtar të Broadbandit
Promovimi i rritjes së kërkesës për rrjetet NGN/5G nga vertikal industry

Krijimi i sinergjisë midis sektorëve të utiliteteve për zhvillimin e broadband: komercializimi i fibrës
optike të OST për broadband
Krijimi/caktimi i BCO-së Kombëtare dhe rritja e kapaciteteve

Ndryshimi i Planit Kombëtar të Frekuencave;
Objektivi 2: Krijimi i tregut të vetëm digjital /Krijimi i zonës rajonale pa roaming
Zbatimi i RLAH në rajonin e WB6
OBJEKTIVI SPECIFIK 2A
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;
Objektivi 2 Përmirësimi i infrastrukturës TIK në administratën 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.)
Objektivi 3 Digjitalizimi i sistemit arsimor për të rritur cilësinë e arsimit dhe kontribuar në
krijimin e një shoqëri bazuar në dije nëpërmjet rritjes së aksesit në kurrikula digjitale dhe
mundësimit të lidhjes të tyre në internet (100%)
Objektivi 4 Përmirësimi i infrastrukturës digjitale në sektorin e Shëndetësisë me qëllim rritjen
e cilësisë së shërbimeve mjekësore nëpërmjet rritjes me 30% të e-shërbimeve
Sistemi informatik për menaxhimin e spitaleve (Hospital Information System)
Objektivi 5 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

MIE, AKEP, AMA

MIE
MIE (institucione të tjera të
lidhura)
MIE

2019

MIE

2020, në vijim

Donator

2021
2022
2020

520,000

Euro

Donator

Buxheti i
shtetit
Buxheti i
shtetit
Buxheti i
shtetit

Buxheti i shtetit (kosto
administrative e stafit)
Buxheti i shtetit (kosto
administrative e stafit)

MIE, AKEP

2020

n/a

MIE

2021

n/a

MIE, AKEP, AMA, MB

2020

n/a

n/a (priten rezultatet e
studimit)
Buxhet Shteti
Buxheti i shtetit (kosto
administrative e stafit)
Buxheti i shtetit (kosto
administrative e stafit)
Buxheti i shtetit (kosto
administrative e stafit)
Buxhet shteti

AKEP

2021

n/a

Nuk ka

Banka Botërore, MSH

2022

4,380,000

2020
2019

n/a
2020

n/a
n/a

Euro

WBIF

Të tjerë

Statusi i
aktivitetit

Objektivi 6. Rritja e sigurisë në rrjetet e informacionit
Prioriteti Strategjik 3: Politika për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore (NSDI)
Objektivi 1. Bashkërendimi ndërinstitucional për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin i të
dhënave gjeohapësinore si IMPUT për NSDI-n
Analiza e gjeoinformacionit dhe marrja e vendimeve për përgatitjen e Standardeve në përshtatje me
direktivën INSPIRE, si dhe sipas nevojës së Institucionit.
Krijimi i grupeve të punës të përbashkëta për përditësimin e informacionit sipas tematikave.
Objektivi 2. Krijimi i një rrjeti unifikues gjeodezik për informacionin hartografik shqiptar duke
përdorur rrjetin gjeodezik kombëtar shqiptar
Projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e përditësimi i Kornizës Referuese Gjeodezike.
Objektivi 3. Krijimi i një Sistemi të integruar gjeoinformacioni në Shqipëri sipas direktivës
INSPIRE dhe përdorimi nga institucionet shtetërore dhe publiku i gjere.
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.
Objektivi 4. Ndërtimi i Sistemit Kombëtar Gjeografik të Informacionit.
Ngritjen e GIS-it Kombëtar në përputhje me standardet dhe rregullat e INSPIRE dhe OGC për të
dhënë shërbimet mbi informacionin gjeohapësinor sipas tematikave.
Ndërtimi i një platforme për të dhënë shërbimet gjeohapësinore, sipas standardeve të formatit
Dataexchange, standardeve mbi shërbimet e rrjeti dhe dokumentit mbi shërbimet e rrjetit që do të
përdoren në GIS kombëtar nga përdoruesit e gjerë.
Bashkëpunim i ngushtë me qendrat e kërkim-zhvillimit kombëtar dhe ndërkombëtar, për të
mbështetur shkëmbimin e gjeoinformacionit midis autoriteteve shtetërore dhe për të përmirësuar
teknologjinë e gjeoinformacionit.

ASIG

2015

2020

3,000,000

ASIG

2015

2020

Pa kosto

ASIG

2015

2020

17,300,000

ALL

2022

5,000,000

ALL

ASIG

ALL

ASIG

2020

2022

70,000,000

ALL

ASIG

2015

2020

50,000,000

ALL

ASIG

2015

2020

7,000,000

ALL

Donator

Buxheti i shtetit

Donator

