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Cikli programor dhe projektues

Përgatitja e projekteve
• Projektet duhet të përputhet me rregullat e BE, ligjet
kombëtare, strategjitë dhe programet
• Projektet janë përgatitur në një mjedis kompleks
• Projektet duhet të analizojnë hapësirën e përgjithshme dhe të
ofrojnë zgjidhje integrale
• Projektet duhet të jetë organizativisht, teknikisht, financiarisht
dhe të qëndrueshme për mjedisin
• Çdo projekt kërkon përgatitje të detajuar
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Elementet e përgatitjes së projektit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zgjidhje alternative për të gjithë sistemin (koncepti);
Sfondi dhe hetimet e nevojshme;
Studimi i fizibilitetit;
Analiza kosto-përfitim;
Vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe natyrë;
Zhvillimi i projektit në nivelin e projektimit paraprak për ëëTP;
Krijimi i projekteve të mëdha për të gjitha objektet e tjera të planifikuara në
projekt;
Përgatitja e dokumenteve të tenderit;
Zhvillimi i planit të projektit;
Dhënia e lejës për ëëTP, dhe lejeve të ndërtimit për objekte të tjera;.
Formulari i aplikimit për projekte të BE-së me të gjitha dokumentet e nevojshme
mbështetëse dhe shtojcat
Dokumentet e tenderit për prokurimin e pajisjeve, ofrimin e shërbimeve dhe të
kryerjes së punëve.

Studimi i fizibilitetit
•
•
•
•
•

Konteksti inxhinierik
Konteksti financiar
Konteksti socio-ekonomik
Konteksti ekologjik
Konteksti i rrezikut
Analiza
financiare

Zbatueshmër
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Analiza
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Analiza e
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Zbatimi i projektit
Proces përmes disa fazave:
1. Kontrolli administrativ i aplikacioneve të projektit
(Vlerësimi i parakushteve teknike për aplikim)

2. Verifikimi i pajtueshmërisë së aplikimeve të projektit
me kriteret e miratuara të përzgjedhjes
(Vlerësimi i përputhshmërisë me strategjitë dhe programet)

3. Kontroll të përshtatshmërisë së aplikacioneve të
projektit
(Vlerësimi i pajtueshmërisë me kërkesat e projektit)

4. Verifikimi i përshtatshmërisë nga Komisioni Evropian
(> € 50mil)
5. Vendimi mbi Financim dhe Kontrata

Zbatimi i projektit – Kontraktimi
• Procedurat e tenderit për punët, shërbimet, dhe pajisjet - Akti i
Prokurimit Publik i harmonizuar plotësisht (fondet e BE);
• Dokumentet e kontratës për punë - FIDIC (Federata
Internationale des INGENIEURS-Conseils) Kontratat e ndërtimit
(fondet e BE-së);
• Dokumentacioni i tenderit për shërbimet dhe pajisjet - Akti i
Prokurimit Publik të harmonizuara plotësisht (fondet e BE).
Dokumentet e tenderit duhet të jenë të gatshëm/të përgatitur sa
më mirë të jetë e mundur në kohën e miratimit të projektit për
të siguruar zbatimin në kohë të aktiviteteve të projektit.
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Përfundimi i projektit (Kontratës)
• Pas zbatimit të projektit kryhet vlerësimi i
performancës së projektit, përkatësisht arsyetimi i
financimit "investimeve" të shtetit në projekt:
—
—
—
—

Arritjen e rezultateve të pritura nga projekti (ndërtuar ....)
Arritja e treguesve të projektit (arritja e synimeve/qëllimit)
Kontributi i projektit në treguesit e OP (kontributet e synimit)
Kontributi i projektit synimeve të OP (kontribut për një kauzë)

• Tek projektet e infrastrukturës rishikohen dhe
qëllimet e qëndrueshmërisë së pronës dhe
infrastrukturës.
• Në rast të dështimit, vie deri tek kthimi i investimeve
për shtetin dhe shndërrimin e tyre në një tjetër
projekt për të arritur qëllimin 8më të lartë.

Cikli i jetës së projektit të madh të BE-së

Dinamika kohore e proedurave të kontraktimit

Perspektivat dhe projektet financiare të BEsë
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Source:
JASPERS

PO MJEDISI 2007-2013 – PO 2
PJESA E BE-së

TOTAL

ALOKIMI KF - PO2

€ 199.094.853

APROVUAR

€ 262,853,367

€ 363.850.405

Në PROCES APROVIMI

€ 36.572.721

€ 52.246.743

APROVIMI I PëRGJITHSHëM

€ 299,426,088

€ 416.097.148

DIFERENCA

€ 61.145.954,65

Projektet e miratuara - Slavonski Brod, Knin, Drniš, Sisak, Përgatitja e dokumentacionit
të projektit, Osijek, Poreč, Čakovec, Vukovar i Županja, Pipeline 2, Vodice, Nova
Gradiška
Në proces aprovimi RVS Osijek, Virovitica, Interveni të vogëla
KYQE ëSHTë Të KONTRAKTOHET NUMRI Më I MADH I PROJEKTEVE NGA
MJETET E NDARA!!

PëRGATITJA E PROJEKTIT
HRVATSKE VODE ka filluar e projektit qysh në vitin 2010.
Pipeline 1 + lista 39 (4 godine)

Pipeline 2 (2 godine)

260 milijuna kuna

337 milijuna kuna

2300 km glavnih projekata mreže
vodoopskrbe i odvodnje

3500 km glavnih projekata mreže
vodoopskrbe i odvodnje

20 idejnih projekata UPOV-a

57 idejnih projekata UPOV-a

5,6 milijardi kuna procijenjena vrijednost
izgradnje

7,9 milijardi kuna procijenjena
vrijednost izgradnje

Ishođeno 537 lokacijskih dozvola;
338 građevinskih dozvola

PIPELINE 3 ??

SHQYRTIMI I INDIKATORëVE PëR PROJEKTET Në
ZBATIM
PROJEKTI

Kilometra të rrjetit (ujë+kanalizim)

UPOV

45

80.000

DRNIŠ

11,3

5.000

KNIN

44,8

20.000

SISAK

8,6

60.000

OSIJEK

16

170.000

ČAKOVEC

93,1

75.000

POREČ

77,8

137.500

VUKOVAR

122,1

42.100

ŽUPANJA

16,4

17.000

435,1

606.600

SLAVONSKI BROD

TOTAL

ProjektI Osijek
Investimi total: 72.508.560,00 €
Periudha e zbatimit: 2013.- 2018.

Aktivitetet e projektit
Ndërtimi / rikonstruksioni i tre linjave kryesore të furnizimit me ujë
me një gjatësi prej 16 km
Ndërtimi/rikonstruksioni i sistemit të kanalizimit në gjatësi
prej 62.1 km me 15 stacionet e pompimit
Ndërtimi i 4.4 km dhe rindërtimi 0.17 km të kolektorëve
Ngritja e kapaciteteve UPOV 170.000 ES së shkallës
së tretëm të trajtimit
Përmirësimi i pajisjeve për pastrimin e ujit të pijshëm për heqjen
e arsenikut
Dorëzimi i pajisjeve për mirëmbajtjen dhe inspektimit të sistemit
Statusi:
Projekti u miratua si një projekt i madh, në fazën e implementimit.

Projekt Čakovec
Investimi total: 341.672.835 HRK
Periudha e zbatimit: 2014.- 2018.

Aktivitetet e projektit
Zgjerimi i rrjetit ekzistues të kullimit (rreth 73.5 km të
tubacioneve të reja me 32 stacione të pompimit)
Rindërtimi (rreth 14.7 km të rrjetit të ujërave të zeza, me
dy mbledhës të shiut me pellgjet shoqërues me një
volum total prej 1,860 m3, 5 stacione pompimi)
Ndërtimi i ëëTP të klasit të 3: 75 000 ES
Restaurimi i një pjese të sistemit ekzistues të përzier të
kullimit
(5 km tubacione)
Statusi:
Projekti është aprovuar në shkallë kombëtare në fazën e
implementimit.

Përvojat nga rrethi i kaluar i zgjerimit
• Nga planifikimi tek zbatimi: Përvojë sfiduese?
-

-

Vonesat në zbatim
Aftësia e autoriteteve kombëtare në zbatimin e procedurave të tenderimit (rishikimi i
dokumenteve të tenderit, raportet e vlerësimit, anulimi i konkursit, etj).
Problemet në përcaktimin e madhësisë optimale të projekteve
Problemet në kryerjen e vlerësimit të ndikimit në mjedis
Cilësia më e lartë e përgatitjes së projektit = zbatimi më i lehtë

• 5 vjet ISPA: Mësimet kryesore
-

•

Përgatitja e projekteve në nivel strategjik
Autoritetet kombëtare duhet të marrin përgjegjësinë
Koordinimi efektiv midis institucioneve kombëtare
Forcimi i kapaciteteve për zbatimin e projekteve në nivel qendror, rajonal dhe lokal
Punonjës të kualifikuar dhe me përvojë në institucionet që zbatojnë programet e asistencës
së BE-së
Mbajtja e personelit të trajnuar

Përvojat nga rrethi i kaluar i zgjerimit vazhdim

• Projekte në menaxhimin e ujërave: Leksionet e mësuara
- Cilësia e dobët e Projekteve
- Aspektet teknike
• Objekte të tepërta
• Menaxhimi i ujit

• Aspektet financiare
• Sigurimi i çmimit të përballueshëm
• Sigurimi i qëndrueshmërisë afatgjate

• Aspektet institucionale
• Status i përshtatshëm i kompanive komunale
• Shmangia e ndërhyrjeve politike
• Përmirësimi i legjislacionit në sektorin e ujit

• Aspektet administrative
• Forcimi i kapaciteteve teknike, financiare dhe ligjore (p.sh. përsa i përket
PPP)
Teksti është marrë nga: “ëater projects under ISPA and latest developments” as presented by Erich Unterëurzacher of
European Commission, DG Regional Policy in 2004)

JASPERS komentet – vendet e reja anëtare
•
•
•
•
•
•

Mungojnë elementet kryesore të parametrave të dhëna, si dhe supozimet
inxhinierike për zgjidhjen e duhur teknike;
Projekti është shumë i madh në fushëveprimin, dhe është e nevojshme që të
optimizohet më tej për të arritur projektin e qëndrueshëm;
Informacion i pamjaftueshëm mbi situatën aktuale dhe shkallën e lidhjes;
Nuk ka strategji të integruar për furnizimin me ujë dhe kanalizimit publik;
Projekti bazohet në supozime jorealiste të zhvillimit të sistemit. Analiza e nevojave
mbi baza realiste dhe jo të planeve joreale të zonës lokale;
Analiza financiare nuk bëhet siç kërkohet nga BE-ja. Një analizë e tilla ka gjasa për
të treguar se projekti është financiarisht i vështirë për të mbajtur, përkatësisht nuk
do ishte i shëndoshë financiarisht.

Përvojat
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Qasja e pabarabartë në projektimin, parametra të ndryshme të dhëna për
projektim
Qasja e pabarabartë në vlerësimin e kostove të investimeve, veçanërisht UPOV-it
Analiza opcionale e UPOV-ve (projekte të ndryshme, teknologji të ndryshme, të
njëjtat numra)
Nevoja për korrigjimin e të gjitha studimeve dhe programeve të mëparshme
(parashikimet e pabaza të rritjes së popullsisë dhe konsumit)
Përputhja e procedurave të BE-së me ato kombëtare (EIA, “development consent",
pjesëmarrja e publikut, neni 4.7) EIA është e nevojshme për të gjithë sistemin,
madje edhe për furnizim me ujë
Mungesa e informacionit mbi situatën aktuale dhe shkallën e lidhjes
Konsumi i faturuar i ujit rreth 90 -120 l/frymë/ditë (më pak se supozimet e
mëparshme)
Numër i vogël i konsulentëve dhe projektuesve të kualifikuar
Rregullat kundër zjarrit kufizojnë zhvillimin e furnizimit me ujë
Problemet në zbatimin e procedurave të prokurimit publik - ankesat
Çmim të ulët kontraktuar të punimeve

FALEMNDERIT PËR VËMENDJE!

Robert Kartelo dipl.ing.ndër.
Udhëheqës i sektorit për përgatitjen dhe zbatimin e
projekteve të BE-së
rkartelo@voda.hr
HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220

