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PROJEKTI I PNUD-IT PËR PANELET DIELLORE: “PROGRAMI SHQIPTAR, PJESË E INICIATIVËS
GLOBALE PËR TRANSFORMIMIN E TREGUT PËR PËRDORIMIN E PANELEVE DIELLORE PËR
UJË TË NGROHTË”.

Projekti i PNUD-it për panelet diellore zbatohet nga PNUD-i me agjensi ekzekutuese Ministrinë e Ekonomisë,
Tregtisë dhe Energjitikës në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave. Objektivi
kryesor i këtij projekti është promovimi i energjisë diellore si një nga burimet më të fuqishme të energjive të
rinovueshme në Shqipëri nëpërmjet mënjanimit të pengesave dhe reduktimit të kostos së zbatimit.
Gjithashtu ky projekt synon në ndërtimin e kapaciteteve të eksperteve të energjisë, dhe të punonjësve të kompanive
të paneleve diellore për ujë të ngrohtë mbi kostot dhe përfitimet e futjes së teknologjisë së energjisë diellore në
sektorin e banesave dhe shërbimeve; rritjen e ndërgjegjësimit të publikut mbi kostot dhe përfitimet nga futja në
sektorin e banesave dhe shërbimeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë nëpërmjet një fushate sensibilizuese dhe
demonstrimit me anë të projekteve pilot apo rasteve studimore mbi depërtimin e energjisë diellore në sektorin e
banesave dhe shërbimeve dhe ruajtjen e emetimeve të gazeve me efekti serrë në Shqipëri; si dhe zhvillimin e një
analize të tregut dhe identifikimin e stimujve të ndryshëm financiar/fiskal për stimulimin e kërkesës për panele
diellore për ujë të ngrohtë në tregun e ndërtesave të banimit dhe ndërtesat publike të sektorit të shërbimeve.
Sistemet Termike Diellore për Konviktin e shkollës “Kolin Gjoka” dhe Çerdhen “Besëlidhja”
Në bazë të një kërkesë të bërë nga ana e Bashkisë Lezhë më datë 29 janar 2013, me nr. Protokolli 372, për pajisjen
me panele diellore të dy prej institucioneve publike nën varësinë e kësaj bashkie:
(i)

(ii)

Konvikti i vajzave të shkollës së mesme publike “Kolin Gjoka” i cili ka aktualisht rreth 60-80 vajza, me
konsum të lartë të ujit të ngrohte dhe që aktualisht përdorin me shumë kursim energjinë elektrike për
këtë qëllim;
Çerdhja publike “Besëlidhja„ me rreth 80-100 fëmijë, me konsum të lartë gjithashtu të ujit të ngrohtë,
për të cilin aktualisht përdoret një kombinim midis druve të zjarrit dhe energjisë elektrike.

Projekti i PNUD-it për panelet diellore ka zhvilluar tashmë, nëpërmjet një eksperti, projektet teknike për sistemet
termike diellore të përshtatshme për dy institucionet e mësipërme si dhe një vlerësim të kostove preventivuese të
instalimit të sistemeve termike diellore pranë këtyre dy institucioneve.
Siç edhe është rënë dakord më parë, Projekti i PNUD-it për panelet diellore do të marrë përsipër zhvillimin e
projekteve dhe financimin për blerjen e sistemeve termike diellore. Nga ana tjetër, Bashkia Lezhë është angazhuar të
përballojë kostot për instalimin e këtyre sistemeve, si pjesë e ko-financimit nga ana e Bashkisë.

Nga analiza paraprake preventivuese, kostot e për blerjen e sistemeve termike diellore dhe instalimin e tyre në
objektet e kërkuara, sipas skemave të përzgjedhuara nga Projekti i PNUD-it për panelet diellore, janë si më poshtë:
Projekti
Konvikti i shkollës “Kolin Gjoka”
Çerdhja “Besëlidhja”
Totali

Ko-financimi i PNUD-it

Ko-finacimi i Bashkisë
Lezhë

2,680,112.0 Lek

309,575.0 Lek

912,522.0 Lek

65,867.0 Lek

3,592,634.0 Lek

3,754,420.0 Lek

Vlerat e mësipërme janë vlera preventivuese, subjekt i saktësimit pas përfundimit të procesit të tenderit nga ana e
PNUD-it, ku do të shpallet edhe oferta fituese me çmimin përkatës të pajisjeve të nevojshme dhe çmimim për
instalimin e secilit sistem.
Procesi i instalimit të pajisjeve në të dy objektet do të supervizohet nga një ekspert i përzgjedhur nga Projekti i
PNUD-it për panelet diellore, dhe do te realizohet brenda muajit Shtator, 2013.

