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Çfarë është EAMIS? 

Sistemi I menaxhimit të Ndihmës së Huaj ne 
Shqipëri ( i njohur si EAMIS) është  një kompo-
nent kritik i Sistemit të Planifikimit të Integruar 
që zbatohet nga Qeveria e Shqipërisë dhe që do të 
mbështesë funksionet kryesore të biznesit në Minis-
trinë e Financave dhe Ekonomisë dhe do të menax-
hojë gjithë aspektet e financimit të zhvillimit. 

Proceset kyçe të EAMIS

•	 Modernizimi	I	menaxhimit	të	zhvillimit	
financiar me modele të reja
•	 Krijohet	i	një	rrjeti	të	partnerëve	mes	min-
istrive, qeverisjes locale, donatorëve, investitorëve 
privatë, që integrojnë sistemet, njerëzit dhe proceset
•	 Konsolidon	proceset	e	integruara	nga	
planifikimi tek dorëzimi i programeve të zhvillimit 
strategjik në një sistem të integruar me hapa de-
tyruese 
•	 Mundëson	një	qendër	burimi	të	integruar	
për programet strategjike të donatorëve, investi-
torëve dhe qeverisë
•	 Monitoron	asistencën	e	BE-së	përmes	
raporteve të standartizuara të para-aprovuara
•	 Jep	një	panoramë	të	qartë	të	programimit	të	
zhvillimit dhe financimit që përfshin gjithë burimet 
e financimit nga partnerët e integrimit të zhvillimit 
(DIP), nga investimet publike dhe private, inves-
timet e fondit rajonal të zhvillimit
•	 Redukton	proceset	e	kota	duke	lidhur	pikat	
nga planifikimi te dorëzimi
•	 Ofron	transparencë	për	programet	e	zhvil-
limit me qeverinë, Ministritë e Linjës, partnerët dhe 
qytetarët

për të hedhur të dhëna dhe për raporte analitike, 
grafike, harta të gjeneruara që monitorojne trendet, 
progresi i zbatimit të projektit, rezultate dhe statisi-
ka, prodhimi i raport progreseve mbi shpenzimet 
publike dhe impaktin e tyre. 
 
Modulet e EAMIS
 
EAMIS synon të mbështesë menaxhimin strategjik 
të ndihmës së huaj nëpërmjet disa moduleve si më 
poshtë:
•	 Moduli “Dashboard” 
•	 Moduli “My Projects” 
•	 Moduli “FDI Projects”
•	 Moduli “PPP Projects”
•	 Moduli “Meetings” 
•	 Moduli “Analytics”
Përfitues kryesor i EAMIS është (MoFE) - Njësia 
e	Koordinimit	të	Donatorëve,	ndërsa	përfitues	
të tjera janë: partnerët për zhvillim, Ministritë e 
Linjës, agjencitë si AIDA dhe investitorët privatë 
Integrimi me dy sistemet e tjera IPSIS dhe AFMIS 
do të bëhet nëpërmjet shkëmbimit të të dhënave në 
kohë reale. 

Sistemi do shërbejë si një one-stop-shop për të 
huajt- investimet e financuara në Shqipëri. EAMIS 
regjistron dhe ruan informacion mbi projektet sipas 
kategorizimit të mëposhtëm:
•	 Projekte	të	financuara	nga	Ndihma	e	Huaj
•	 Projekte	të	investimit	direkt	(FDI)
•	 Koncesione	PPP

Fushat funksionale të EAMIS 

Sistemi I Menaxhimit të Informacionit për Ndi-
hmën e Huaj (EAMIS) do të shërbejë si nje burim 
I besueshëm informacioni për të gjitha aktivitetet e 
financuara nga ndihma e huaj që lidhen me objek-
tivat e programit dhe indikatorët e synuar. Sistemi 
do të shërbejë gjithashtu si një  one-stop-shop për 
informacione mbi performancën e investimeve 
të donatorëve të huaj, si dhe investitorëve privat 
lokalë dhe ndikimin e tyre në zhvillimin dhe rrit-
jen ekonomike të Shqipërisë. EAMIS do të jetë një 
system I integruar në shkallë kombëtare që për-
doret nga MoFE,  administrata publike, partnerët 
për zhvillim, duke iu ofruar gjithë aktorëve lehtësira Gjatë	seminarit	për	IPS	organizuar	nga	MoFE	dhe	Banka	

Botërore.	


