Gratë Ndërmarrëse në Energji

Fuqizuar nga

millenniumkosovo.org/
womeninenergy/grants

Fondacioni i Mileniumit i Kosovës dhe
Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit

Grante deri në një
maksimum prej 135,000 Euro

TË DHËNAT E APLIKUESEVE
Emri i kompanisë

Personi kontaktues /
Përfaqësuesi i autorizuar
Emri dhe mbiemri:

Adresa:
Numri i shtëpisë: Rruga:
Kodi postar:
Qyteti:
Telefoni:
Emaili:

Formulari i aplikimit – ‘i mençur’ –
grante deri në një maksimum prej 135,000 euro

Implementuar nga
GFA Consulting Group
dhe HPC AG
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TË DHËNAT E KOMPANISË
LLOJI I BIZNESIT / ZGJEDHNI NJË OPSION
Sektori i industrisë:
Veprimtaria kryesore e kompanisë:
Data e regjistrimit të kompanisë:
Numri i degëve /
filialeve të kompanisë:
Ju lutemi, shkruani qytetet ku
gjenden degët/filialet tuaja
(nëse është e zbatueshme):

STRUKTURA E PRONËSISË SË KOMPANISË THEKSONI PËRQINDJEN
Bashkangjitni certifikaten e regjistrimit të kompanisë me strukturën e aksioneve
dhe çdo ndryshim gjatë 12 muajve të fundit
% në pronësi të grave:
% pronarë të tjerë:
Numri i Regjistrimit të Kompanisë
MADHËSIA E KOMPANISË
Tregoni sipas rastit
Numri i punëtorëve
(me orar të plotë gjatë tërë vitit):
bashkëngjitni listën e pagesave të
kontributeve të punësimit për vitin
2020 - Lista e punëtorëve
Numri i grave të punësuara (gjithsej):
Numri i grave të punësuara
nga pakicat etnike:

Formulari i aplikimit – ‘i mençur’ –
grante deri në një maksimum prej 135,000 euro

Implementuar nga
GFA Consulting Group
dhe HPC AG

Numri i grave me aftësi të
kufizuara të punësuara:
Qarkullimi vjetor EUR:
Gjendja e bilancit vjetor EUR:
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Pajtueshmëria me ligjet e
MShS-së në Kosovë

A keni një Leje Mjedisore? (e aplikueshme vetëm për bizneset aktive në sektorët e renditur në fund të kësaj forme)?
○ Po

○ Jo

A keni një Vlerësim të Rrezikut në Vendin e Punës?
○ Po

○ Jo

Nëse jo, a jeni i gatshëm të merrni Vlerësimin e Rrezikut
në Vendin e Punës para verifikimit të projektit të financuar nga granti (shënim: granti humbet nëse ky kusht
nuk plotësohet deri në kohën e verifikimit të projektit të
grantit, duke rezultuar në nevojën e ripagimit të grantit te
MFK)?
○ Po

○ Jo

Taksat e papaguara dhe detyrimet
e qeverisë

Ju lutemi paraqisni dëshmi nga Zyra e Tatimeve (ekstrakt
nga faqja e internetit e ATK-së) që kompania nuk ka asnjë
detyrim ose borxhe ndaj institucioneve qeveritare.

Struktura menaxhuese e kompanisë
Shtojca A

Në një faqe të veçantë të bashkëngjitur në këtë Formular
të Aplikimit, përshkruani shkurtimisht strukturën e
organiza-tës suaj dhe/ose bashkëngjitni strukturën
organizative në Aplikacionin tuaj

Historia e kompanisë
Shtojca B

Në një faqe të veçantë bashkangjitur këtij Formulari të
Aplikimit, përshkruani shkurtimisht historinë dhe zhvillimin
e kompanisë suaj, duke renditur pikat kyçe që nga
themelimi i kompanisë. Nxirrni në pah pengesat specifike
me të cilat mund të jeni përballur dhe si janë kapërcyer
ato. Përfshini historinë tuaj të shitjeve mujore të paktën
për 1 vit, ideale për 3 vjet (nëse kompania juaj është
themeluar për aq kohë). Përfshini pasqyrën tuaj të të
ardhurave (duke treguar të ardhurat nga shitjet dhe një
ndarje të kostove) për të paktën 1 vit, idealisht për 3 vjet
(nëse kompania juaj është themeluar për aq kohë)

Konsumi aktual i energjisë së
kompanisë
Nëse nuk e dini konsumin tuaj vjetor
të energjisë, ju lutemi bashkangjitni
një listë të faturave të energjisë për
12 muajt e fundit

Konsumi vjetor i energjisë elektrike: _________________ kWh

Formulari i aplikimit – ‘i mençur’ –
grante deri në një maksimum prej 135,000 euro

Implementuar nga
GFA Consulting Group
dhe HPC AG

Kostot vjetore të energjisë elektrike: _________EURO
Konsumi vjetor i gazit: ___________________ kWh ose m3
(tregoni cilat)
Kostot vjetore të gazit: ___________ EURO
Konsumi vjetor i energjisë / karburantit:___________________
(tregoni cilat)
Kostot vjetore: _________ EURO (tregoni se cila energji /
lëndë djegëse)
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Ndërtesa dhe paisjet
aktuale të kompanisë
Nëse është e nevojshme, ju lutemi
bashkangjitni një fletë të veçantë
me më shumë detaje të proceseve
dhe makinerive përkatëse

Ju lutemi tregoni intervalin mesatar të vjetërsisë së pajisjeve dhe objekteve në kompaninë tuaj:
Pajisja 1:

_______________________

Vjetërsia (sa vite): _______________________
Pajisja 2:

_______________________

Vjetërsia (sa vite): _______________________
Pajisja 3:

_______________________

Vjetërsia (sa vite): _______________________
Pajisja 4:

_______________________

Vjetërsia (sa vite): ______________________
Pajisja 5:

_______________________

Vjetërsia (sa vite): _______________________
Ndërtesa e prodhimit:
Madhësia:

_____m2

Vjetërsia (sa vite): _____

Ka izolim?
○ Po
○ Jo
Ndërtesa e administratës:
Madhësia:

_____m2

Vjetërsia (sa vite): _____

Ka izolim?
○ Po

Statusi i pronësisë së ndërtesës së
prodhimit dhe të administratës

○ Jo

Ndërtesat: a është në pronësinë tuaj ndërtesa ku
ndodhet kompania juaj?
○ Po

○ Jo

Formulari i aplikimit – ‘i mençur’ –
grante deri në një maksimum prej 135,000 euro

Implementuar nga
GFA Consulting Group
dhe HPC AG

Nëse jo, cila është kohëzgjatja e mbetur e marrëveshjes
tuaj të qirasë?_________
(numri i viteve të mbetura në kohën kur është plotësuar ky
formular i aplikimit)
Që sa kohë është e vendosur kompania juaj në këtë lokacion? ___________________
Shënim: nëse po aplikoni për përmirësime të efiçiencës së
energjisë në lidhje me ndërtesën, ju lutemi bashkangjitni një
kopje të marrëveshjes tuaj të qirasë dhe/ose dokumentin e
pronësisë, të konfirmuar nga zyra e noterit.
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Plani i Zhvillimit të Kompanisë
Shtojca C

Në një faqe të veçantë të bashkangjitur në këtë Formular
të Aplikimit, përshkruani shkurtimisht planet e zhvillimit të
kompanisë suaj, veçanërisht se si lidhet investimi i planifikuar me zhvillimin. A do t’ju ndihmojë investimi i planifikuar
për të zgjeruar shitjet tuaja në Kosovë (për sa i përket
vëllimit të shitjeve dhe / ose mbulimit gjeografik) dhe / ose
t’ju ndihmojë të zgjeroheni në tregjet e eksportit - cilat?
Theksoni çdo pengesë specifike që parashikoni. Theksoni
çdo mbështetje (financiare nga të tjetrët) që mund të
kërkoni nga institucione të tjera ose nga miqtë dhe familja.
Përfshini tabela me parashikimet tuaja të shitjeve për tre
vitet e ardhshme dhe projeksionin tuaj të pasqyrës financiare duke marrë parasysh efektet (p.sh. rritjen e kapacitetit) të investimit të planifikuar.

Deklarata Motivuese
Shtojca D

Ju lutemi jepni një deklaratë motivuese që përshkruan se
çfarë është e veçantë për kompaninë tuaj (kjo mund të
përfshijë një rishikim të historisë tuaj personale të zhvillimit), pse e meriton Grantin Gratë në Energji dhe si do
të ketë një ndikim pozitiv në rritjen e biznesit tuaj:
•
Potenciali i inovacionit (që rezulton nga biznesi juaj
dhe investimi i planifikuar) dhe zgjerimi pasues i biznesit) në rajonin ku ndodhet biznesi juaj dhe /ose për
Kosovën
•
Krijoni vende pune, veçanërisht për të rinjtë / gratë /
nënat e vetme / pakicat
•
Ndihmoni gratë tjera të zhvillojnë biznesin e tyre
•
Ulni ndikimin negativ në mjedisin e Kosovës dhe / ose
rajonit ku ndodhet biznesi juaj
•
Ndikimet tjetra positive në aspektet sociale dhe
ekonomike të Kosovës

TË DHËNAT E PROJEKTIT
Investimet e Planifikuara
(Mund të zgjidhni më shumë se një)

○ Pajisje/makineri prodhuese
○ Pajisje/makineri ndihmëse
○ Masa që kanë të bëjnë me efiçiencën e
energjisë së ndërtesave
○ Energji e ripërtëritshme
(p.sh., solare fotovoltaike)

Përshkrimi i projektit

Formulari i aplikimit – ‘i mençur’ –
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Renditni pajisjet e zgjedhura nga lista e pajisjeve të
pranueshme (Shikoni ‘Lista Treguese e Pajisjeve të Kualifikueshme’ në fund të Formularit të Aplikimit)
Renditni pajisjet, të cilat ju i kërkoni, por që NUK janë në
listën e pajisjeve të pranueshme. Ju lutemi tregoni llojin,
prodhuesin dhe modelin. Inxhinierët tanë do të kontrollojnë zgjedhjen tuaj për përshtatshmëri. Nëse keni dyshime,
telefononi në linjën tonë telefonike për ndihmë.
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Artikulli / Emri i pajisjes
Kostoja e parashikuar e investimeve për projektin e financuar nga
granti në EURO
Nëse planifikoni të investoni në disa 1.
pajisje ose masa të efiçiencës së
2.
energjisë, ju lutemi rendisni koston
për secilin artikull.

Kostoja në EURO

3.

Ju lutemi bashkangjitni oferta ose
faturë pro-forma nëse keni ndonjë.
Si keni dëgjuar për Programin e
Granteve Gratë në Energji?
zgjidhni një opsion

○ Informatë në media ○ Puntoria informuese
○ Internet

○ Fjalë goje

○ Informata nga shoqata
○ Tjera (ju lutem specifikoni)
__________________________________

Lokacioni i projektit
(nëse është i ndryshëm nga adresa
e aplikueses)

Adresa e plote
Kodi postar

Qyteti

Vendbanimi i nën-projektit
zgjidhni një opsion

○ Urban (qytet> 50,000 ose brenda zonës së lëvizjes së
qytetit të tillë)
○ Rurale (qytet i vogël <50,000, fshatra ose zona rurale)

Faza e zhvillimit të projektit

○ Unë kam identifikuar pajisjet e reja që më duhen, por
nuk kam ende oferta zyrtare të furnizuesit
○ Tashmë i kam ofertat zyrtare nga furnitorët dhe po i
bashkëngjis. Gjithashtu kam (jo e detyrueshme!):

Formulari i aplikimit – ‘i mençur’ –
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○ Studimin e fizibilitetit
○ Auditimin vetanak të energjisë
○ Të tjera (ju lutemi, specifikoni):
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Deklaratë
1.
2.

3.
4.
•
•
•
(a)
(b)

(i)
(ii)
(iii)

(iv)

5.

Ne/unë, aplikuesja e nënshkruar më poshtë, aplikoj/aplikojmë për një grant në kuadër
të Programit Gratë në Energji të MFK-së në Kosovë, për mbështetje të projektit tim
investiv.
Ne/unë pajtohem/i dhe e kuptoj/më qartë se të gjitha shërbimet e ofruara nga Konsulenti
Implementues është falas për ne/mua dhe asnjë pagesë nuk pritet të ofrohet nga ne/
unë dhe/ose kompanitë ose furnitorët tanë për Konsulentët Implementues dhe që nuk
mund të kërkohet asnjë pagesë nga Konsulentët Implementues.
Ne / Unë deklarojmë që asnjë mbështetje tjetër e grantit nuk është / pritet të merret për
projektin e sipërpërmendur të investimeve.
Ne / Unë përmes kësaj konfirmojmë që projekti i investimit nuk përfshin ndonjë aktivitet
ose i nënshtrohet ndonjë sendi që shfaqet në Listën e Përjashtimit të Fondacionit të
Mijëvjeçarit (MCC) ose MFK. Zbatohen PËRJASHTIMET e mëposhtme:
Financimi retroaktiv: investimet në pajisje / kostot që janë bërë / ndodhur para
nënshkrimit të Marrëveshjes së Grantit janë të PËRJASHTUARA dhe nuk mund të
financohen me Grantin E MENÇUR të MFK
Parimet e kostos së MCC - https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-costprinciples-for-government-affiliates-2
Kufizimet e marrëveshjes së pragut për përdorimin e fondeve të programit, të përshkruara
në marrëveshjen e programit (Marrëveshja e Pragut, Seksioni 2.4. Përdorimi i Grantit):
Qeveria do të sigurojë që Granti dhe çdo aset ose shërbim i financuar nga Granti,
tërësisht ose pjesërisht, do të përdoren vetëm në mbështetje të kësaj Marrëveshjeje dhe
Programi.
Qeveria gjithashtu do të sigurojë që asnjë financim i Grantit nuk do të përdoret për ndonjë
qëllim që do të shkelte ligjin ose politikën e Shteteve të Bashkuara, siç specifikohet në
këtë Marrëveshje ose siç i njoftohet më tej Qeverisë me shkrim nga MCC, duke përfshirë
por pa u kufizuar në qëllimet e mëposhtme:
për të ndihmuar ose trajnuar forcat ushtarake, policore, milicinë, gardën kombëtare ose
organizata apo njësi të tjera kuazi- ushtarake;
për çfarëdo aktiviteti që ka gjasa të shkaktojë humbje domethënëse për vendet e punës
në Shtetet e Bashkuara ose zhvendosje domethënëse të prodhimit të Shteteve të
Bashkuara;
për të ndërmarrë, financuar ose mbështetur në mënyra tjera çfarëdo aktiviteti që
ka gjasa të shkaktojë rrezik domethënës mjedisor, shëndetësor ose të sigurisë, siç
përshkruhet më në hollësi në “Udhëzimet Mjedisore të MCC-së” të postuara në www.
mcc. gov (“Faqja e internetit e MCC-së”) ose të vëna në dispozicion në mënyrë tjetër nga
MCC-ja për Qeverinë (“Udhëzimet Mjedisore të MCC-së”) (deri në shkallën e zbatueshme
për Programin e Pragut dhe siç mund të jepen udhëzime të mëtejme nga MCC-jakohë
pas kohe); ose
për të paguar për kryerjen e aborteve, si metodë e planifikimit familjar, ose të motivojë
ose detyrojë ndonjë person për të kryer aborte, të paguajë për kryerjen e sterilizimeve të
pa vullnetshme, si metodë e planifikimit familjar, ose detyrojë ose ofrojë stimuj financiarë
për ndonjë person që t’i nënshtrohet sterilizimeve ose të paguajë për ndonjë hulumtim
bio-mjekësor që lidhet, tërësisht ose pjesërisht, me metodat ose kryerjen e aborteve ose
sterilizimit të pa vullnetshëm si mjet për planifikim familjar.
Unë/Ne pajtohem/i që MFK, MCC dhe Konsulentët Implementues mund të
publikojnë informata rreth projektit, duke përfshirë emrin e kompanisë së nënshkruar
më poshtë, si përfituese në kuadër të Programit Gratë në Energji të MFK-së në kuadër
të promovimit të efiçiencës së energjisë si mjet për nxitjen e performancës së biznesit
dhe publikimin e rezultateve/sukseseve të projektit.
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6.
7.

8.
9.
10.

11.

Ne/unë e kuptojmë/kuptoj që ne/unë duhet ta përdorim/përdori grantin vetëm për
zbatimin e projektit të kualifikuar. Në rast të keqpërdorimit të granteve, ne/unë e
kuptojmë/kuptoj që nga ne/ unë do të kërkohet të kthej grantin.
Konfirmoj që ne/unë do të marr/im pëlqimet dhe miratimet obligative të nevojshme
(nga kontrolli i ndërtesave, planifikimii qytetit & shtetit etj.) dhe që jemi të autorizuar të
instalojmë teknologjitë në një lokacion (duke përfshirë lejet nga pronari i objektit, nëse
kjo është e zbatueshme).
Ne / Unë e kuptoj që ne / Unë do të sigurojmë pajisjet e financuara nga Granti I MENÇUR
dhe se një çertifikatë sigurimi duhet të paraqitet sipas kërkesës.
Nëse kërkohet nga Konsulentët Implementues dhe/ose MFK- ja, ne/unë pajtohem/
pajtohemi të ofrojmë qasje në çfarë do informate dhe/ose shënimi që ka të bëjë me
projektin investiv dhe të sigurojmë qasje në objektet ku është zbatuar projekti.
Ne / Unë konfirmoj se kemi fonde të mjaftueshme në dispozicion për të mbuluar
‘kontributin vetanak’ të investimit dhe çdo taksë dhe ngarkesë doganore që mund të jetë
si rezultat i ‘kontributit vetanak’ të investimit (doganat dhe taksat për pjesën e financuar
nga Granti i MFK-së përjashtohet). Për këtë unë/ne bashkëngjisë/im një letër
konfirmimi nga banka ime/jonë, duke konfirmuar se kemi/kam fonde
të mjaftueshme në dispozicion dhe / ose mund të marr një kredi për të mbuluar
shumën e kontributit vetanak.
Ne/unë konfirmoj/më që informatat e paraqitura në Formularin e Aplikimit janë të
sakta, të përpikta dhe të plota si dhe të plotësuara sipas njohurive të mia më të mira.

Emri i plotë i nënshkrueses		

Pozita e nënshkrueses

Nënshkrim

Vendi, Data

Formulari i aplikimit – ‘i mençur’ –
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Lista e aktiviteteve biznesore që kërkojnë Leje mjedisore:
1. Shërbime automobilistike
2. Shërbime për larje të automjeteve
3. Shërbime automobilistike me automjete jashtë përdorimit deri në 20 copë
4. Pika shitje për gaz (LNG) deri në 5m3
5. Pompa benzini me kapacitet deri në 50m3
6. Sharrë për materiale druri
7. Fabrikë për përpunim të drurit, mobilieri, etj. deri në 1000m3/në vit
8. Furrë për prodhimin e bukës dhe produkteve tjera të miellit
9. Rrjeti i ujërave të zeza dhe rehabilitimi i tyre me gjatësi 5km
10. Ndërtimi dhe rehabilitimi i furnizimit me ujë, në gjatësi deri në 5km
11. Rindërtimi i rrugëve ekzistuese dhe ndërtimi i akseve të reja rrugore (gjatësia deri në 5
km)
12. Thertore
13. Prodhimi i gëlqeres
14. Prodhimi i betonit dhe elementeve të parafabrikuara, pllaka etj. Kapaciteti I projektuar
në 2m2 beton / orë
15. Magazinimi i mbetjeve të ndërtimit për Komunat që kanë më pak se 60,000 banorë
16. Rritja e peshkut në pellgje artificiale, sipërfaqja deri në 300m3
17. Pishina, pa objekte hoteliere dhe ndërtesa ndihmëse
18. Punëtori të përpunimit të mermerit
19. Ndërtimi i ndërtesave dhe shërbimeve të strehimit kolektiv (hotelieri, tregti, komerciale,
biznesore, etj.) Me sipërfaqe të bazuar në 450 m2 ose një sipërfaqe totale ndërtimi mbi
1500m2
20. Aktiviteti i kompozimit të plehrave, me sasi totale deri në 100m3 ose 40 tonë / vit
21. Depot për plehra dhe pesticide
22. Ambiente për shërbime ushqimore (qebap, ëmbëlsira, kuzhinë popullore, restorante, etj.)
23. Vendet ose qendrat për grumbullimin dhe akumulimin e mbeturinave, ku depozitohen
mbetje të ngurta (plastike, letër dhe qelq) në sasi deri në 30t
24. Instalim për shfrytëzimin e energjisë së erës për prodhimin e energjisë deri në 100kW/h
25. Sisteme të energjisë diellore dhe sisteme fotovoltaike të energjisë / prodhimit të avullit,
deri në 100 kW/orë
26. Stacionet për telefon celular
27. Vendet e bagëtisë në vende të hapura dhe të mbyllura
28. Pikat e magazinimit dhe tregtimit të materialeve të ndërtimit
29. Qendrat artizanale
30. Shërbimet (servisimi i pajisjeve teknike dhe elektronike)
31. Studiot fotografike
32. Prodhimi i dyerve dhe dritareve plastike
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Kriteret e Kualifikimit dhe Vlerësimit – Grupi I MENÇUR
MFK u bën thirrje grave ndërmarrëse dhe grave pronare të bizneseve të paraqesin propozimet
që adresojnë kriteret e mëposhtme:
Kriteret themelore të Kualifikimit (kriteret e detyrueshme që duhet të plotësohen):
•
•
•
•

Të paktën 51% e biznesit të jetë në pronësi të grave
Regjistimi i biznesit
Të paktën 2 vite në biznes
Kostoja e investimit të pajisjeve është >10.000 €

Kriteret e Vlerësimit
Aplikimet do të vlerësohen nga një panel i jurisë, sipas vlerësimit bazuar më poshtë:
Vizioni i biznesit dhe ndikimi ekonomik - 30% e pikëve të vlerësimit: Kjo mund të përfshijë
aspekte të tilla si parashikimi i rritjes së shitjeve/qarkullimit kundrejt shitjeve/qarkullimit
historik, krijimin e vendeve shtesë të punës shtesë (veçanërisht për gratë), rritjen e kapacitetit
dhe/ose zgjerimin e gamës së produkteve/shërbimeve të ofruara në treg.
Inovacioni i projektit - 30% e pikëve të vlerësimit: Kjo përfshinë aspekte të tilla si futja e
teknologjive të reja, prezantimi i produkteve ose shërbimeve të reja, të cilat aktualisht nuk janë
të disponueshme në Kosovë ose në rajonin ku është i vendosur aplikanti, një lloj koncepti biznesi
që përmirëson kushtet e punës dhe mirëqenien e grave, pakicave dhe fëmijëve.
Përdorimi më efikas i energjisë - 40% e pikëve të vlerësimit: Ju lutem vini re, kjo do të llogaritet
nga konsulentët e MFK-së, bazuar në llojin e pajisjes së kërkuar dhe merr në konsideratë
përdorimin më efikas të energjisë në lidhje me rritjen e kapacitetit që rezulton nga investimi i
pajisjeve. Llogaritja bëhet në njësi të prodhimit.
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Lista e treguesve të pajisjeve të pranueshme – E MENÇUR
Shënim: ju do të diskutoni zgjedhjen e pajisjes tuaj me inxhinierin tonë gjatë vizitës (virtuale
ose personalisht).
Lloji
Pajisjet e lidhura me prodhimin

Masat e EE
•
•
•
•
•
•

Pajisjet dhe Masat
(të gjitha pajisjet që konsumojnë energji,
që do të përmirësoj në proceset e
punës dhe që do të avancojnë biznesin
•
dhe që kursejnë energjinë, të cilat do
të zvogëlojnë energjinë e furnizuar nga
•
rrjeti)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makineri prodhimi dhe pajisjet ndihmëse
Traktorë, pirunë, mbjellës, ngarkues, etj.
Makineri të mëdha bujqësore
Mini CHP
Ftohës,
Procese të sofistikuara për rikuperimin e nxehtësisë,
nxjerrje të pluhurit
Proces i sofistikuar rikuperimi i nxehtësisë, nxjerrja e
pluhurit
Sisteme solare fotovoltaike me efiçiencë 14% ose
më lartë
Pajisje prodhimit të shkallës më të vogël duke përfshirë pajisje për formim përmes injeksionit, pajisjet
e paketimit
Makineritë e prodhimit të ushqimit
Pajisjet e klasifikimit dhe kategorizimi
Makineri për thurje dhe qëndisje
Makineri për prerje me laser (p.sh. të tekstileve)
Makineri dhe pajisje për trajtimin e flokëve dhe
lëkurës
Për gratë në shërbimet e energjisë:
Pajisjet e imazheve termike
Pajisje multifunksionale për matje të mjedisit (përfshirë lagështinë, CO2, petëzimin, etj.)
Matës të distancës me laser
Termometra me laser
Pajisje për analizën e qelqit dhe shkëlqimit
Makina qepëse
Pajisje për thurje
Furrat, stufa, me pjekje së paku A+
Frigoriferë për prodhim dhe shitje pakicë së paku A+
Kabinete ftohjeje me koeficient performance 1.613
ose më të lartë
Banakë ftohjeje me koeficient performance 1,390
ose më të lartë
Cilindra me ujë të nxehtë, së paku C
Makina larëse dhe tharëse së paku A+
Llamba natriumi me presion të lartë Im/W 61.731
ose më të lartë
Motorë elektrikë Klasa IE 2-4
Pompa uji me indeks minimal të efiçiencës 0.1 ose
më të lartë
Sistem ujitjeje pikë-pikë
Etj.
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Dispozita shtesë, rregullat e
pranueshmërisë

• Instalimet e para janë të pranueshme (p.sh. qëllimi
mund të jetë zgjerimi i gamës së produkteve, ose zgjerimi vertikal i proceseve të prodhimit, në këtë rast
makineritë ose një proces i ri prodhimi do të shtohen
në vend se të zëvendësohen. Ky është i pranueshëm
dhe kursimi i energjisë do të jetë llogaritur në bazë të
një baze të supozuar.

Përmirësimet e EE në lidhje
me ndërtesat/objektet

• Izolim me W/(mK) 0.045 ose më i ulët
• Dritare/dyer me W/m2 K 1.779 ose më të ulët
• Pompa ngrohjeje koeficient perfor mance minimal 3.2
ose më të lartë
• Kondicionerë ajri së paku A+
• Kazanë për ngrohje me efiçiencë 81- 85% ose më të
lartë
• Ngrohës solarë të ujit me efiçiencë 75% ose më të
lartë
• Sisteme për rikuperimin e nxehtësisë
• Etj.

Pajisjet dhe Masat

Dispozita shtesë, rregullat e pranueshmërisë

• Për çdo investim që ka të bëjë me pajisje jo të
lëvizshme (izolim, dritare, dyer, etj.), Aplikantët ose
duhet të zotërojnë ndërtesën ose të jenë në gjendje
të prodhojnë një kontratë qiraje me kohëzgjatje të
paktën 5-vjeçare.
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