
Gratë Ndërmarrëse në Energji

Punëtori Informuese për Grupin E MENÇUR
11 janar 2021, ora 10:00



Agjenda

q Roli i përdorimit efiçient të energjisë në rritjen e biznesit dhe procesin e zhvillimit

q Pasqyra e procesit të aplikimit për grant

§ Kriteret për aplikim

§ Dokumentet që duhet të dorëzohen

§ Përputhshmëria me rregulloret

§ Procesi dhe afatet kohore

q Përzgjedhja transparente e pajisjeve dhe procesi i blerjes

§ Cilat pajisje? & Ndihma teknike

§ Publikimi i thirrjeve për oferta

§ Kontrollimi i çmimeve të tregut (Konsulenti Implementues)

q Pyetje dhe përgjigje



Roli i përdorimit efiçient të energjisë në
rritjen e biznesit dhe procesin e 

zhvillimit
Shembuj projektesh



Çfarë është efiçienca e energjisë?

‘raporti midis një prodhimi (output) të performancës, shërbimeve ose
mallrave dhe një inputi të energjisë’

‘Konsumi specifik i energjisë’ (SEC)  definohet si: 

‘Përderisa rritet efiçienca e energjisë, konsumi
specifik ulet’

SEC =
Përdorimi i energjisë
Produktet e prodhuara



Çfarë është efiçienca e energjisë?

q Çdo kompani përdorë energji për të prodhuar produktet ose shërbimet e saj 

q Në prodhimin e ushqimit është energjia e përdorur nga furrat, frigoriferët, makinat e paketimit dhe 
ndërtesa (ngrohja, ftohja dhe ndriçimi për ta bërë të mundur punën)

q Në shërbimet për pastrim të rrobave është energjia e përdorur nga makinat larëse, makinat tharëse, 
hekurat me avull dhe ndërtesa (ngrohja, ftohja dhe ndriçimi për ta bërë të mundur punën)

q Në ndërtesën e shkollës është izolimi, dritaret, ngrohja dhe ftohja për ta ruajtur rehatinë termale, si 
dhe ndriçimi

Përdoreni energjinë në mënyrën më efiçiente 
të mundshme që ta arrini qëllimin tuaj të 

prodhimit
QËLLIMI



Nivelet mesatare të konsumit të energjisë në industritë e zgjedhura

Sektori i industrisë Konsumi specifik Kostot mesatare në €
Produktet e qumështit 0.15 kWh/l qumësht 0.015 EUR/l qumësht
Birrari 51 kWh/hl 5.1 EUR/hl
Përpunimi i mishit 1.5 kWh/kg 0.15 EUR/kg
Prodhimi i vajit 0.5 kWh/kg 0.05 EUR/kg
Prodhimi i pijeve 0.8 kWh/l 0.08 EUR/l
Sharrë për përpunimin e drurit 45 kWh/m³ 4.5 EUR/m³
Industria e plastikës 1.01 kWh/t 0.001 EUR/t
Përpunimi i metalit 3360 kWh/t 336 EUR/t
Industria e letrës 2600 kWh/t 260 EUR/t
Industria hotelerike (Energjia
elektrike)

15 kWh/akomodim
1.5 EUR/akomodim

Restorante 11 kWh/shujtë 1.1 EUR/shujtë



Kursimet Tipike të Energjisë

Masa Kursimet relative të
energjisë

Zëvendësimi i automjetit 10-20%
Zëvendësimi i linjës së prodhimit 15-30%
Zëvendësimi i pajisjeve të ndërtimit 10-20%
Zëvendësimi i pajisjeve bujqësore 10-30%
Përmirësime në sistemin e ngrohjes në ndërtesë 10-40%
Zëvendësimi i klimave (air conditions) 10-20%
Zëvendësimi i ndriçimit 20-40%
Zëvendësimi i motorave, fenave 10-15%
Zëvendësimi i kompresorëve 10-30%
Zëvendësimi i bojlerërve 10-40%
Zëvendësimi i transformatorëve 5-20%
Instalimi i disqeve me shpejtësi të ndryshueshme 20-40%
Insulimi i kurtheve me avull 20-40%
Renovimi i sistemit të ajrit të kompresuar 10-30%



Masa të tjera të kursimit të energjisë

q Renovimi i pajisjeve - zëvendësimi i pajisjeve të vjetra 10 vjeçare kursen të paktën 20% energji 
krahasuar me të pajisjet e vjetra

q Renovoni ndërtesën  - izolimin, dritaret, HVAC, ndriçimin, mundojuni të përdorni energji të 
renovueshme

q Ndryshoni sjelljen

§ Mirëmbajtja e pajisjeve 

§ Instruksione për puntorët



Efiçienca e 
energjisë

Konsum i
reduktuar

Kursim i
parave

• Fitim më i madh
• Avantazh

konkurrues

• Shpenzime më të ulta
• Rrijta e cilësisë së

produktit
• Rritja e kapacitetit
• Rritja e produktivitetit

Lironi
kapitalin

Investoni në rritjen e biznesit



Një shembull i thjeshtë

qNjë furrë buke ka investuar:

§ €15,000 në makineri të re për prerjen e brumit dhe program 
të ri të sistemit softverik

§ €2,000 në shirita të rinj plastikë të dyerve në vendet me 
frigorifer

§ Disa qindra euro në ndriçimin LED në zonat e ftohjes

qFurra e bukës ka kursyer:

§ 21% energji për kg bukë

§ Kursime të konsiderueshme në humbjet për shkak të 
funksionimit më preciz të makinës



E çojmë një hap përpara shembullin e bukës

qKonsumi mesatar i energjisë për kg bukë:

§ Nga 2.5 kWh në një furrë buke efiçiente

§ Në 9 kWh në një furrë buke më pak efiçiente

qNë terma parash (vetëm energjia elektrike e supozuar):

§ Nga € 0.25 – € 0.90 për kg bukë

§ Me 20% kursime të aplikuara në mesataret e larta të
konsumimit

§ Kursen rreth € 0.18 për kg buke të prodhuar

§ 90 kg/ditë, 20 ditë/muaj, 12 muaj = €3,888/në vit



Një shembull i thjeshtë

qNjë hotel ka investuar €90,000 në:

§ Kalda të re kondensimi dhe skema të mirëmbajtjes

§ Përmirësimi i ndriçimit në LED në të gjitha zonat

§ Senzorë dritash për dhomat e zakonshme dhe dhomat e 
personelit

qHoteli ka kursyer:

§ 20% energji në terma kW orë

§ 11% në terma shpenzimesh

§ 2.5 vjet kthim në investim



Një shembull i thjeshtë

qShitës me pakicë jo-ushqimor :

§ Përmirësimi i ndriçimit në LED në të gjitha zonat

§ Sensorë dritash në dhomat e zakonshme dhe ato të 
personelit

§ Ka instaluar dyer automatike

§ Ka përmirësuar sistemin HVAC dhe e mirëmban 
rregullisht

qKursen:

§ 30% energji në terma kW orë
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Qendër Mjekësore

Investimi total:  23,333 $
U investua në:
• Izolimin e ndërtesës (muret, dyshemeja, çatia)
• Kaldaja me efiçiencë të energjisë për ngrohje
• Ndriçim LED 
• Tualetet, çezmat dhe dushet për kursimin e ujit
Përfitimet:
• Kursimet vjetore të energjisë 296.13 MWh
• Kursimet vjetore të karbonit: 72 tonë CO2
• Kursimet vjetore të ujit: 93 tonë
• Më shumë komoditet, ndriçim më i mirë

për ekzaminimet



Procesi i aplikimit



Kriteret bazë për aplikim - SMART

q NË PRONËSI TË GRAVE: të paktën 51%

§ Çertifikata e regjistrimit të biznesit, me shtojcën ku janë shënuar të gjithë
pronarët dhe % e pronësisë

q TË PUNËSUARIT: Mbi 5 të punësuar

§ Lista e punëtorëve me tatime të paguara për 6 muajt e fundit

q MOSHA E KOMPANISË: të jetë e regjistruar të paktën para 2 viteve
(31 dhjetor 2018) 

§ Çertifikata e regjistrimit të biznesit

q INVESTIMI: nga €10,000 - €135,000, duke përfshirë “kontributin
vetanak” prej 25%

§ Përzgjedhja fillestare e pajsjeve dhe çmimi – kjo do të vlerësohet gjatë vizitës
teknike për konsultim

Grantet SMART (TË 
MENÇURA) – 75% të
investimit në pajisje

25% kontribut vetanak



Grantet SMART (TË 
MENÇURA) – 75% të
investimit në pajisje

25% kontribut vetanak

E domosdoshme:

q Dokumentat e kompletuara për aplikim

§ Aplikacioni i plotësuar dhe i nënshkruar, me shtojcat A, B, C dhe D

§ Çertifikata e regjistrimit të kompanisë, duke përfshirë edhe listën e 
aksionerëve/pronarëve

§ Pagesat e kontributeve të të punësuarve për 6 muajt e fundit për së paku 5 
punëtorë (me përjashtim të pronarëve)

q Kontribut vetanak: Letër ose vërtetim nga banka e aplikuesit

q Pajtueshmëria me rregullativat mjedisore, shëndetit dhe sigurisë
në punë: deklaratë që konfirmon pajtueshmërinë për marrjen e 
çertifikatave



Më shumë detaje rreth shtojcave B, C dhe D 

Çfarë kërkojmë:

q Shtojca B – Historia juaj:  Si filluat dhe si ishte zhvillimi i
kompanisë në dy vitet e fundit
§ Narativ për atë se si dhe pse e filluat këtë biznes

§ Pengesa specifike me të cilat jeni ballafaquar dhe si i keni
tejkaluar ato

§ Historia e shitjeve



Më shumë detaje rreth Shtojcave B, C dhe D 
Çfarë kërkojmë:
q Shtojca C:  Vizioni juaj për rritjen e biznesit

§ Narativ për atë se si e shihni rritjen e biznesit tuaj si rezultat i investimit, 
p.sh. si do të ndihmojnë në rritjen e biznesit pajisjet të cilat i keni
zgjedhur

§ Pengesa specifike të cilat i parashikoni dhe si mendoni se do mund t’i
tejkaloni ato

§ Parashikimet e shitjeve

§ A do të punësoni më shumë njerëz (më shumë gra?) si rezultat i këtij
investimi dhe a do të rritet kapaciteti? 

§ A është kjo teknologji e re në rajonin tuaj? Ose, a do të futni
produkte/shërbime që janë të reja në rajonin tuaj? 



Më shumë detaje rreth Shtojcave B, C dhe D 
Çfarë kërkojmë:
q Shtojca D:  Deklaratë motivimi

§ Çfarë ju shtyn drejt zhvillimit të ardhshëm?

§ Çfarë ndryshimi shpresoni të realizoni në rajonin ose në industrinë tuaj?

§ Cili është shembulli që mund të jepni për gratë e tjera në rajonin ose
industrinë tuaj ose edhe në të gjithë Kosovën? 

§ Pse mendoni se biznesi juaj duhet ta fitojë grantin e MFK?



Hapat e procesit – dhe kohëzgjatja e fazave

q 31 janar 2021 në ora 18:00 – Afati përfundimtar për pranimin e aplikacioneve

q Lista e gjatë e aplikantëve

q Intervista me aplikantët– vetëm ata të cilët nuk u intervistuan për Programin për Përshpejtim të
Biznesit

q Konsultime teknike për pajisjet e zgjedhura (ato që nuk marrin pjesë në PPB)

q Lista e përzgjedhur shkon te Paneli për marrjen e vendimeve

q Shpallja e përfituesve të zgjedhur rreth fundit të shkurtit

q Mbyllja e kontratave për grante

q Hapja e thirrjeve për kërkesa për oferta (pajisjet)

q Shqyrtim i propozimeve për pajisje (konsulentët e implementimit)

q Nënshkrimi i të gjitha kontratave për furnizim në fillim të muajit maj 2021

q Në fund të muajit shtator 2021 – të gjitha projektet verifikohen



Çka është EHS
(Environmental Health & Safety)

Rregullativat mjedisore, të shëndetit dhe
sigurisë në punë



Rregullativat EHS në Kosovë
Kompanitë janë të obliguara të kenë:

q Leje mjedisore
§ Vetëm për sektorë specifik industrial

q Vlerësim i rrezikut në vendin e punës
§ Për të gjitha kompanitë

q Të dyja këto duhet t’i posedoni para se projekti juaj të verifikohet – dmth. para 20 
shtator-it 2021



Sektorët industrial të cilët duhet të kenë Lejen e ambientit (Lista e plotë
në formularin e aplikimit)
• 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



Rregullativa EHS në Kosovë
Ku t’i merrni këto:

q Leja mjedisore
§ Leja mjedisore komunale mund të merret nga Sektori Komunal për Mbrojtjen e 

Mjedisit në komunë tuaj. Për shembull, për Prishtinë mund ta gjeni në këtë adresë: 
https://kk.rks-gov.net/prishtine/urbanizem/sektori-i-mbrojtjes-se-mjedisit 

q Vlerësimi i Rrezikut në Vendin e Punës
§ Vlerësimi i Rrezikut në Vendin e Punës mund të përgatitet vetëm nga

Kompani të Licencuara. Këto kompani janë të licencuara nga Ministria e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe kontaktet e tyre mund t’i gjeni në
uebfaqen e Inspektoratit të Punës: https://ip.rks-gov.net

https://kk.rks-gov.net/prishtine/urbanizem/sektori-i-mbrojtjes-se-mjedisit


Blerja transparente e pajisjeve



Hapat e procesit
Kjo është vetëm PASI të jeni përzgjedhur nga Programi i Granteve:
q Specifikimi i pajisjeve

§ Kjo duhet të bëhet bashkë me ekpertët tanë teknikë. NUK DUHET të përfshijë ASNJË brend/markë specifike por 
të përfshijë përshkrim (p.sh. makinë për kafe), detaje teknike (kapaciteti i kërkuar, madhësia, etj) dhe
parametrat e performancës së energjisë (p.sh. efiçienca e energjisë klasi A), instalimi, garancia dhe detajet për
servisim

q Informimi i tregtarëve
§ Të gjitha specifikimet e pajisjeve do të publikohen në uebfaqen e MFK me një ftesë për tender për tregtarët e 

këtyre pajisjeve (nga Konsulenti Implementues)

§ Për pajisjet të cilat nuk janë të disponueshme në Kosovë, do të kontaktohen drejtpërdrejt tregtarët më të mirë
të disponueshëm

q Numri i propozimeve të tregtarëve
§ Së pakti 3 propozime konkurrente nga tregtarët duhet të dërgohen për secilën pajisje/material



Hapat e procesit
Kjo është vetëm PASI të jeni përzgjedhur nga Programi i Granteve:
q Siguroni transparencë

§ Dokumenti përzgjedhjen e tregtarit – sidomos për pajisjet që nuk janë lehtë të disponueshme në
Kosovë

§ Shmangjuni propozimeve nga tregtarë të pajisjeve që janë të lidhur me ju në një mënyrë ose në një
tjetër (miq ose familjarë)

q Kontrolloni çmimet e tregut
§ Konsulenti Implementues do të bëjë një kontrollë të çmimeve të tregut për të tre propozimet që ju do 

t’i dërgoni

§ MFK do t’i kontrollojë të gjitha përzgjedhjet finale



Hapat e ardhshëm

• Përgatitni aplikacionin tuaj në Komponentët WEE – E MENÇUR dhe E 
AVANCUAR

• Na shkruani në email për pyetjet tuaja

• Paraqisni aplikacionet tuaja me email në wee@millenniumkosovo.org

• Sigurohuni që aplikimi juaj të na arrijë brenda afatit – 31 janar, 18:00

mailto:wee@millenniumkosovo.org

