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Shkurtimet dhe akronimet

ADA Agjencia Austriake për Zhvillim
AKBN Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
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AT Asistencë teknike
B2B “Business-to-business“
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BRE Burime të rinovueshme të energjisë
BT Bashkia e Tiranës
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EE Efiçenca e energjisë
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GWh Gigavat orë (109 Wh)
HFI Instituti „Harry Fultz“
HQ Selia Qendrore e PNUD-it
HVAC  Ngrohje, Ajrim dhe Ajër i kondicionuar
ICA Shoqata Ndërkombëtare e Bakrit
IEA-SHC Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë – 
 Programi i ngrohjes dhe ftohjes me energji diellore
IMELS  Ministria Italiane e Mjedisit, Tokës dhe Detit
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NT Ngarkesë termike
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OKB Organizata e Kombeve të Bashkuara
PNUD Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
QFP Qendër e Formimit Profesional
QSH Qeveria shqiptare
SESCO Shoqëri e Shërbimeve të Energjisë Diellore
SGM Mekanizëm i granteve të vegjël
SHW Ujë i ngrohtë sanitar
SKE Strategjia Kombëtare e Energjisë
SPF Swiss Institut für Solartechnik (Solartechnik, Prüfung, Forschung)
STO Detyrim për përdorimin e paneleve termike diellore
SWH Panel diellor për ujë të ngrohtë
SWT Solar- & Wärmetechnik Stuttgart (Një “degë” e Institutit të
 Termodinamikës dhe Teknologjisë Termike të Universitetit të Shtutgartit)
TVSH Tatimi mbi vlerën e shtuar
UNEP Programi për Mjedisin i Kombeve të Bashkuara
VAN Vlera Aktuale Neto
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ALL Lek shqiptar  (1 EUR = 136 ALL, 1 USD = 127 ALL)
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Parathënie 

“energjia diellore: e pastër dhe e rinovueshme - Panelet diellore për ujë të ngrohtë: 
teknologji promjedisore dhe që kursejnë energji”

Panelet diellore për ujë të ngrohtë janë një nga teknologjitë më premtuese për reduktimin 

e konsumit të energjisë elektrike dhe lëndës drusore, me një kontribut me vlerë të 

konsiderueshme në uljen e shkarkimit gazeve me efekt serrë.

Në kuadër të iniciativës globale për transformimin e tregut për përdorimin e paneleve 

diellore për ujë të ngrohtë të GEF-it, PNUD po mbështet përpjekjet e qeverisë shqiptare për 

të përshpejtuar zhvillimin e një tregu të qëndrueshëm të paneleve diellore për ujë të ngrohtë 

në Shqipëri me produkte dhe shërbime të një cilësie të mirë, përmes i) krijimit të kuadrit të 

politikave, ii) rritjes së ndërgjegjësimit dhe advokacisë iii) vënies në dispozicion të fondeve, 

iv) vënies në dispozicion të teknologjisë dhe shërbimeve të besueshme dhe v) replikimit. 

Programi shqiptar është në përputhje me politikat kombëtare për energjinë dhe me objektivin 

që synon të zhvillojë një sektor energjie efikas, i cili garanton sigurinë e furnizimit me energji, 

në përgjithësi, dhe të energjisë elektrike në veçanti, si dhe promovon shfrytëzimin efikas 

dhe ekonomik të energjisë me ndikim të ulët në mjedis, duke synuar të mbështesë zhvillimin 

e qëndrueshëm të të gjithë sektorëve të ekonomisë. Integrimi i energjisë termike diellore 

për furnizimin me ujë të ngrohtë në sektorin familjar dhe të shërbimeve është ndër masat 

e zhvilluara nga Plani Kombëtar i Veprimit për BRE-të, i miratuar nga qeveria shqiptare në 

janar të vitit 2016.

Në kuadër të programit shqiptar për panelet diellore për ujë të ngrohtë, u ofrua një gamë 

e gjerë ekspertize që varion nga ekspertiza ligjore e financiare deri tek ajo për ngritjen e 

kapaciteteve, duke krijuar kështu bazat për veprimtaritë/ndërhyrjet e ardhshme. Gjatë të 

gjithë procesit iu kushtua vëmendje e veçantë ndërgjegjësimit, si një element kyç për arritjen 

e rezultateve të synuara.

Në fund të qershorit 2016, sipërfaqja kumulative e sistemeve të paneleve diellore për 

ujë të ngrohtë u rrit ne 186 472 m2, ndërsa shitjet vjetore kanë arritur në 21 602 m2, duke 

rezultuar në një reduktim mbi 990 000 tCO2 (reduktim i tërthortë i shkarkimeve CO2 gjatë 

jetëgjatësisë së kolektorëve diellorë). Nga pikëpamja e rritjes së shkallës së shtrirjes së 

sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë, ajo është rritur nga 17,9 m2/1000 banorë 

në vitin 2009 në 66,2 m2/1000 banorë në vitin 2016; Plani Kombëtar i Veprimit për Energjitë 

e Rinovueshme është rishikuar dhe finalizuar për të pasqyruar ndryshimet më të fundit në 

kuadrin ligjor për energjinë, siç janë ligjet e reja për sektorin e energjisë, për koncesionet etj., 

por edhe reformën e suksesshme të qeverisë për parandalimin e mospagesës së energjisë 

(nga 45% për vitin 2013 në 32% gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2015), duke eliminuar 

një nga pengesat kryesore për futjen e burimeve të rinovueshme të energjisë në sistemin 

shqiptar të energjisë. Ligji i rishikuar për BRE-të i miratuar përpara fundit të vitit 2016 po 

përforcon mbështetjen për teknologjinë diellore, ndërsa së fundmi është miratuar një paketë 

e plotë ligjore për efiçencën e energjisë dhe performancën e energjisë në ndërtesa. Është 

duke u kryer një punë madhe për të vënë në funksionim Fondin e krijuar për Efiçencën e 

Energjisë, me qëllim sigurimin e qëndrueshmërisë së masave për transformimin e tregut 



11

të paneleve diellore për ujë të ngrohtë. Bashkitë Tiranë, Elbasan, Shkodër, Sarandë, Vlorë, 

Gramsh, Lushnjë, Lezhë, Fier dhe Durrës po mbështeten me asistencë teknike dhe projekte 

demonstrimi në mbështetje të rregulloreve që parashikojnë detyrime për energjinë diellore; 

është instaluar një sistem i plotë monitorimi me të dhëna të përpunuara të vlefshme për 

prodhimin e energjisë diellore sipas kushteve të ndryshme klimatike dhe llojeve të ndryshme 

të paneleve diellore. Gjatë pesë viteve të fundit, më shumë se 712 pjesëmarrës (arkitektë, 

inxhinierë, instruktorë etj.) janë trajnuar në lidhje me instalimin/monitorimin/mirëmbajtjen 

e sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë nga institucionet publike, për cilësinë e 

produkteve, si dhe projektimin dhe integrimin e tyre në ndërtesa të reja dhe ekzistuese. Është 

bërë një punë e madhe për përmirësimin e specifikimeve për tenderët publikë për prokurimin 

e sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë dhe të shërbimit të tyre. Gjithashtu, nga 

pjesa më e madhe e ofruesve të pajisjeve termike diellore (të cilët zotërojnë mbi 60% të 

tregut) është pranuar një skemë vullnetare certifikimi dhe etiketimi për shërbimet e instalimit 

dhe pajisjet termike diellore për ujë të ngrohtë të certifikuara nga Solar Keymark. Janë duke 

u përgatitur një sërë studimesh vlefshmërie për hotelet dhe industrinë ushqimore që kanë 

interes për teknologjinë e paneleve diellore për ujë të ngrohtë. Mbi 90% e specialistëve të 

trajnuar u përgjigjën si shumë të kënaqur ndaj dobishmërisë së materialeve të trajnimit për 

sa i përket përmbushjes së interesave dhe kërkesave të tyre për informacion të ri.

Duke shprehur konsideratën time më të lartë për mbështetjen dhe bashkëpunimin e paçmuar 

të PNUD-it dhe GEF-it në promovimin e teknologjisë së energjisë diellore në Shqipëri, shpresoj 

që ky botim për “Praktikat më të mira nga projekti i paneleve diellore për ujë të ngrohtë në 

Shqipëri” të jetë një kontribut me vlerë në kuadrin e arritjes së objektivit të përdorimit të 

BRE-ve për Shqipërinë në veçanti dhe të politikës globale për zhvillim me shkarkime të ulëta 

të karbonit në përgjithësi.

damian gjiknuri
ministër i energjisë dhe industrisë
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Falënderime

Botimi “Praktikat më të mira nga projekti i paneleve diellore për ujë të ngrohtë në Shqipëri” 

nuk do të mund të realizohej pa pjesëmarrjen bujare të shumë personave dhe organizatave 

që kanë kontribuuar drejtpërdrejt si hartues kryesorë dhe/ose si autorë që kanë kontribuuar 

me dokumente plotësuese, komente dhe diskutime mbi draft-tekstet e formuluara, ose në 

mënyrë të tërthortë përmes kërkimeve dhe përfshirjes në forma të ndryshme në “Programin 

shqiptar, pjesë e iniciativës globale të GEF-it për transformimin e tregut për përdorimin 

e paneleve diellore për ujë të ngrohtë”. Falënderojmë të gjithë personat që u përfshinë 

drejtpërdrejt apo tërthorazi në orientimin e përpjekjeve tona, duke pranuar se jemi të vetmit 

përgjegjës për gabime që lidhen me veprime ose mosveprime.

autorë kryesorë:

Josef BUCHINGER (Austri), Andreas KARNER (Austri), Mirela KAMBERI (Shqipëri), Dritan 

PROFKA (Shqipëri)

autorë kontribuues: 

Ekspertë të huaj: Vesa RUTANEN (Finlandë), Tiago SANTOS (Portugali), Dominik 

BESTENLEHNER (Gjermani), Zoran MORVAJ (Kroaci), Christian VÖLLMIN (Zvicër), Adil 

LARI (Austri), Juerg KLARER (Zvicër)

Grupi i ekspertëve shqiptarë: Besim ISLAMI, Zija KAMBERI, Adrian DABULLA, Artan DERSHA, 

Arben MITHI, Gleni MEKSI, Ilir POGAÇE, Orion ZAVALANI, Altin BAKULLARI, Pëllumb 

MEHMETI, Edmond HIDO, Gerion DHIMO, Fatmir MUNGULI

komiteti drejtues:

Alfred Bundo - Kryetar i Komitetit Drejtues, Drejtor i Projektit

Drejtor i Drejtorisë së Integrimit Evropian dhe Projekteve, Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Athanas Karaja- Anëtar i Komitetit Drejtues

Drejtor i Drejtorisë së Mjedisit dhe Jetësimit të Prioriteteve, Ministria e Mjedisit

Gentian Opre - Anëtar i Komitetit Drejtues

Drejtor i Drejtorisë së Analizës dhe Programimit Buxhetor, Ministria e Financave

Artan Leskoviku - Anëtar i Komitetit Drejtues

Drejtor i Drejtorisë së Burimeve të Rinovueshme, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

Elsa Dhuli - Anëtare e Komitetit Drejtues

Drejtore e Drejtorisë së Statistikave Ekonomike, Instituti i Statistikave

Mihallaq Qirjo - Anëtar i Komitetit Drejtues

Drejtor i Qendrës Rajonale të Mjedisit

Marieta Mima - Anëtare e Komitetit Drejtues

Drejtore e ECAT Tirana (Qendra Mjedisore për Administrim dhe Teknologji)

Një falënderim i veçantë shkon për mbështetjen e dhënë nga Ministria e Energjisë dhe 

Industrisë e Shqipërisë, veçanërisht Shkëlqesisë së tij, Ministrit z. Damian Gjiknuri, kabinetit 

të tij dhe drejtorive teknike përgjegjëse për politikat e energjisë.
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Nderime të veçanta shkojnë për kontributin e Zyrës së PNUD-it në Shqipëri, veçanërisht për 

Shkëlqesinë e tij z. Brian Williams (Koordinator i Përhershëm i Kombeve të Bashkuara dhe 

Përfaqësues i Përhershëm i Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim), znj. Lymia 

Eltayeb (Drejtore e Zyrës së PNUD-it në Shqipëri) dhe znj. Elvita Kabashi (Oficere e Programit 

për Mjedisin), si dhe z. Marcel Allers (Drejtor për çështjet e energjisë, Selia Qendrore e PNUD-

it ne New York) dhe z. John Obrien (Këshilltar Teknik Rajonal, Qendra Rajonale e PNUD-it në 

Stamboll). 

Falënderime të veçanta shkojnë për një numër të madh kryebashkiakësh, kabinetet e tyre 

dhe stafet teknike përgjegjëse për sektorin e energjisë të bashkive të Tiranës, Durrësit, 

Shkodrës, Lezhës, Vlorës, Sarandës, Fierit, Lushnjës, Beratit, Elbasanit dhe Gramshit për 

bashkëpunimin e tyre të ngushtë dhe për përpjekjet e përbashkëta në zbatimin e projekteve 

pilote në objektet e bashkisë, ku kërkesa për ujë të ngrohtë është e madhe. Shumë falënderime 

shkojnë edhe për një sërë institucionesh të tjera publike dhe shoqatash profesionale për 

kontributin dhe këshillat e tyre gjatë zbatimit të projektit, konkretisht për: Drejtorinë e 

Përgjithshme e Standardizimit, Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit, Shërbimin Social 

Shtetëror, Entin Kombëtar të Banesave, Qendrat e Formimit Profesional në Durrës, Shkodër, 

Tiranë, Fier, Vlorë dhe Korçë, Institutin “Harry Fultz”, Universitetin Politeknik të Tiranës, 

Universitetin Epoka, Universitetin Polis, Shoqatën Shqiptare të Turizmit, Shoqatën Shqiptare 

të Bankave, Shoqatën e Arkitektëve, Shoqatën e Ndërtuesve, etj. Falënderojmë gjithashtu 

industrinë private të prodhuesve, importuesve, instaluesve të paneleve diellore për ujë të 

ngrohtë dhe të gjithë të tjerët në zinxhirin e furnizimit të paneleve diellore për ujë të ngrohtë 

për bashkëpunimin e mrekullueshëm dhe pjesëmarrjen e tyre.

Së fundi, falënderojmë Përgjegjësen për Komunikimin pranë Zyrës Qendrore të PNUD-it, 

znj. Nora Kushti dhe znj. Dorina Canaj, e cila mbuloi shërbimet financiare dhe administrative 

përgjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.

mirela kamberi, m.Sc.

drejtuese e ekipit/koordinatore Projekti
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Përmbledhje ekzekutive

Projekti i quajtur “Programi shqiptar, pjesë e iniciativës globale për transformimin e tregut 

për përdorimin e paneleve diellore për ujë të ngrohtë” është duke u zbatuar nga qeveria 

shqiptare (Ministria e Energjisë dhe Industrisë në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit) 

dhe PNUD që prej vitit 2010, ndërsa financimi nga GEF përfundoi në qershor të vitit 2015. 

Ky projekt është pjesë e iniciativës globale për transformimin e tregut për përdorimin e 

paneleve diellore për ujë të ngrohtë të GEF/PNUD/UNEP1.

Programi shqiptar kishte për qëllim nxitjen e zhvillimit të tregut të paneleve diellore për ujë 

të ngrohtë, me objektivin për të lehtësuar instalimin e 75 000 m2 sipërfaqe të re kolektorësh 

diellorë gjatë kohëzgjatjes së projektit, me një shitje vjetore prej 20 000 m2 të arritur deri në 

fund të projektit. Kjo përkon me potencialin për uljen kumulative të shkarkimeve të GES-ve, 

me mbi 800 000 tonë CO2  deri në fund të vitit 2020. 

Projekti pati një ndikim të fuqishëm mbi krijimin e ndërgjegjësimit, ngritjen e kapaciteteve 

dhe nxitjen e tregut, gjë e cila solli rritjen e tregut dhe arritjen e objektivave të vendosura. 

Me zhvillimin e programeve të trajnimit në qendrat e formimit profesional dhe skemat e 

certifikimit të elementëve kyç të sistemeve termike diellore dhe instaluesve të tyre, cilësia e 

instalimeve është e lartë e për rrjedhojë qëndrueshmëria e rritjes së tregut dhe investimeve 

në të është e sigurt.

Projekti dha një kontribut të konsiderueshëm në hartimin dhe miratimin e ligjit “Për burimet 

e rinovueshme të energjisë (BRE)”, për Planin Kombëtar të Veprimit për Energjitë e 

Rinovueshme (PKVER), dhe krijimin e një Fondi për Efiçencën e Energjisë. Më pas, dispozitat 

e ligjit “Për BRE-të” dhe PKVER-i krijojne kushtet per Këshillin e Ministrave që të vendosë 

lidhur me instalimin e detyrueshëm të sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë 

për kategori të ndryshme ndërtesash, me qëllim përmbushjen e treguesve minimalë për 

prodhimin e ujit të ngrohtë urban për përdorim higjienik dhe për proceset teknologjike, i 

përftuar prej sistemeve të paneleve diellore, duke marrë në konsideratë rrezatimin diellor 

në varësi të zonave të ndryshme të vendit. Nga ana tjetër, certifikatat e detyrueshme të 

performancës së energjisë për ndërtesat të kërkuara nga ligji “Për performancën e energjisë 

në ndërtesa” përbëjnë një mekanizëm efikas për të garantuar që pronarët dhe administratorët 

e ndërtesave të përmbushin detyrimin për të instaluar sisteme për furnizimin me energji nga 

BRE-të, përfshirë sisteme panelesh diellore për ujë të ngrohtë, duke rritur kështu përdorimin 

e teknologjive të paneleve diellore për ujë të ngrohtë në sektorin e ndërtesave në të ardhmen 

e afërt.  Më tej, detyrime për energjinë termike diellore në ndërtesat publike janë hartuar për 

qytetin e Tiranës. Në mbështetje të sa më sipër janë draftuar pjesë të legjislacionit dytësor, 

bashkë me  rregulla dhe rregullore, të cilat do të miratohen së shpejti.

Sa i përket përmirësimit të kuadrit financiar për të rritur interesin ekonomik për të investuar në 

ngrohësit e ujit me energji diellore, projekti rekomandoi përjashtimin e elementëve kryesorë 

të paneleve diellore nga tatimi i vlerës së shtuar dhe nga detyrimet doganore, bashkëpunoi 

me bankat tregtare për të përmirësuar kushtet e huave për investimet në sistemet termike 

1.   http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/repository/Global_Solar_Water_Heating_mkt_07-01%2008.pdf 
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diellore dhe përmirësoi ndërgjegjësimin rreth mekanizmave të financimit për konsumatorët 

finalë dhe modelet alternative të ofrimit, si shoqëritë e shërbimeve energjetike dhe kontraktimi 

i performancës së energjisë.

Me ligjin e ri në fuqi mbi burimet e energjisë së rinovueshme dhe me krijimin e një agjencie 

kombëtare përgjegjëse për burimet e rinovueshme të energjisë dhe gjithashtu një fondi për 

të siguruar strukturën për mbështetjen e vazhdueshme financiare, tashmë është siguruar një 

kornizë ligjore dhe financiare e fortë për zhvillimin e mëtejshëm dhe përdorimin e energjisë 

termike diellore në vend.

Tani fillon puna e vërtetë për prodhuesit, importuesit dhe instaluesit në Shqipëri, për të 

tregtuar, instaluar dhe mirëmbajtur sistemet termike diellore në ndërtesat publike, për 

industritë dhe më kryesorja në shtëpitë individuale.
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Hyrje

Shqipëria ka një popullsi prej 2,8 milionë banorësh dhe ndodhet në veri 
të Greqisë, në bregun e detit Adriatik. Për shkak të pozicionit gjeografik 

(gjerësi gjeografike 41°, vijë bregdetare 476 km të gjatë, male me lartësi deri 
në 2700 m), ajo ka një potencial të madh dhe një të ardhme tërheqëse në 
fushën e energjisë së rinovueshme. E shtyrë nga dëshira për të zvogëluar 
varësinë nga importi i lëndëve djegëse fosile dhe për të promovuar një 
burim të sigurt energjie, qeveria e Shqipërisë ka qenë shumë e vendosur 
për të inkurajuar rritjen e investimeve në energjinë e rinovueshme. 
Projekti i quajtur “Programi shqiptar, pjesë e iniciativës globale për 
transformimin e tregut për përdorimin e paneleve diellore për ujë të 
ngrohtë” është duke u zbatuar nga qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë 
së Energjisë dhe Industrisë në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe 
PNUD-in që prej vitit 2010, ndërsa financimi nga Fondi Global për Mjedisin 
(GEF) përfundoi në qershor të vitit 2015. Ky projekt është pjesë e iniciativës 
globale për transformimin e tregut për përdorimin e paneleve diellore për 
ujë të ngrohtë të GEF/PNUD/UNEP2 (12 000 000 USD miratuar në vitin 
2008), i cili shtrihet në gjashtë vende (Shqipëri, Algjeri3, Kili, Indi, Liban, 
Meksikë). 
Projekti i paneleve diellore për ujë të ngrohtë  në Shqipëri është vazhdim 
i nismave të ngjashme të mbështetura nga donatorë të tjerë në 10 vitet 
e fundit (Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Agjencia Zvicerane për 
Zhvillim) për të shtyrë përpara politikat kombëtare në fushën e energjisë së 
rinovueshme. Ideja fillestare për projektin erdhi nga Strategjia Kombëtare 
e Energjisë [22] dhe studimet e mëparshme mbi ndryshimet klimatike siç 
është Komunikimi i Parë Kombëtar i Shqipërisë në kuadër të KKKBNK-së 
dhe Vlerësimi i Nevojave të Teknologjisë (VNT), të cilat promovojnë dhe 
rekomandojnë ngrohjen e ujit me energji diellore si një nga teknologjitë 
më premtuese për reduktimin e konsumit të energjisë elektrike dhe lëndës 
drusore, me një kontribut me vlerë në uljen e shkarkimit të gazeve me efekt 
serrë. Gjetjet e Komunikimit të Dytë dhe të Tretë Kombëtar të Shqipërisë në 
kuadër të KKKBNK-së [21] dhe drafti i ri i Strategjisë Kombëtare të Energjisë 
vetëm përforcuan vlefshmërinë e teknologjive diellore termike për zbutjen e 
ndryshimeve klimatike dhe kursimin e energjisë elektrike në Shqipëri.

2.   http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/repository/Global_Solar_Water_Heating_mkt_07-01%2008.pdf 
3.   Algjeria e anuloi pjesëmarrjen e saj
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Me një buxhet total të projektit prej 1 988 617 USD (nga të cilat 1 000 000 
USD të financuara nga GEF, ndjekur nga qeveria shqiptare me 838 617 USD 
dhe PNUD me 150 000 USD), programi i shtetit shqiptar synon përshpejtimin 
e zhvillimit të tregut të paneleve diellore për ujë të ngrohtë në Shqipëri me 
objektivin për të lehtësuar instalimin e 75 000 m2 sipërfaqe të re kolektorësh 
diellorë gjatë kohëzgjatjes së projektit, me një shitje vjetore prej 20 000 m2 të 
arritur deri në fund të projektit. Duke nxitur ritmin e rritjes vjetore qëllimi është 
të arrihet një sipërfaqe 520 000 m2 në kapacitetin total të instaluar të paneleve 
diellore për ujë të ngrohtë, deri në vitin 2020. Kjo përkon me potencialin për 
uljen kumulative të shkarkimeve të GES-ve, me mbi 800 000 tonë CO2  deri 
në fund të vitit 2020. 
Qëllimi afatgjatë i projektit është përshpejtimi i zhvillimit të një tregu të 
qëndrueshëm të paneleve diellore për ujë të ngrohtë në Shqipëri. Sipas 
skenarit të llogaritur “aktivitet si zakonisht (BAU)”, 184 000 m2 panele diellore 
të reja do të instalohen në Shqipëri deri në vitin 2020, ndërsa në skenarin 
“alternativ”, parashikohet instalimi i 520 000 m2 panele diellore të reja deri 
në vitin 2020. Reduktimi i shkarkimeve të GES-ve sipas këtij skenari alternativ 
është vlerësuar në 146 000 tonë CO2 në vitin 2020 ose në një sasi totale prej 
800 000 tonësh CO2

 deri në vitin 2020, që nga fillimi i projektit.
Nënobjektivat specifikë (rezultatet) e projektit përshijnë: 

rezultati 1:   
Politika - Një kuadër ligjor dhe rregullator mundësues për të 
promovuar një treg të qëndrueshëm të paneleve diellore për ujë të 
ngrohtë. 
rezultati 2:  
informacioni dhe ngritja e kapaciteteve - Rritja e ndërgjegjësimit dhe 
e kapaciteteve të përdoruesve fundorë të synuar dhe profesionistëve 
të ndërtimit për të marrë në konsideratë dhe integruar sistemet e 
paneleve diellore për ujë të ngrohtë në lloje të ndryshme ndërtesash.
rezultati 3:    
Financimi - Rritja e kërkesës për sistemet e paneleve diellore për ujë 
të ngrohtë me anë të disponueshmërisë së mekanizmave financues 
tërheqës për përdoruesit fundorë dhe modeleve të tjera të ofrimit, si 
për shembull SESCO ose modelet e orientuara nga shërbimet utilitare.
rezultati 4:   
teknologjia dhe aftësitë e biznesit - Një skemë certifikimi dhe për 
kontrollin e cilësisë e zbatueshme për kushtet shqiptare dhe rritja e 
kapaciteteve të zinxhirit të ofertës për të ofruar produkte dhe shërbime 
që promovojnë një treg të qëndrueshëm të paneleve diellore për ujë 
të ngrohtë.
rezultati 5:  
Shkëmbimi i informacionit - Institucionalizimi i mbështetjes së ofruar 
dhe dokumentimi dhe shpërndarja e rezultateve, përvojave dhe 
mësimeve të nxjerra (përfshi monitorimin, të mësuarit, vlerësimin dhe 
komentet e tjera për një menaxhim përshtatës).
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2
2.1 Kërkesa dhe oferta e energjisë

2.3 Tregu i sistemeve termike diellore

2.2 Potenciali i energjisë diellore

Familjet përdorin 
deri në 50% të 
konsumit të tyre të 
energjisë elektrike 
për përgatitjen e ujit 
të ngrohtë.

ReFeReNca bazë4

4.   Referenca bazë i referohet dokumentit të projektit të hartuar në vitin 2008
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2.1 kërkeSa dhe oFerta e energjiSë
Pjesa dërrmuese e popullsisë përdor energjinë elektrike për ngrohjen e ujit dhe mbi 95% e energjisë 

elektrike të prodhuar në Shqipëri vjen nga hidrocentralet. Sidoqoftë, prodhimi i energjisë në vend 

mbulon vetëm gjysmën e kërkesës kombëtare për energji elektrike: në varësi të kushteve vjetore të 

motit, 30 deri në 60 % e energjisë elektrike importohet nga jashtë. Kjo e bën prodhimin dhe furnizimin 

e energjisë – përfshi edhe ngrohjen e ujit – shumë të cenueshëm nga kushtet klimatike. Tensioni i ulët 

dhe ndërprerja e furnizimit me energji elektrike nuk janë dukuri të pazakonta, më së shumti për shkak 

të sistemit të përkeqësuar të shpërndarjes, i trashëguar nga periudha komuniste. Remonti i plotë i 

rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Shqipëri është një sipërmarrje që i tejkalon mundësitë 

ekonomike të Shqipërisë, ndërkohë që kërkesa për energji elektrike rritet me një ritëm prej mbi 8% çdo 

vit. Për këtë arsye, mënyra më ekonomike dhe më praktike e Shqipërisë për të stabilizuar konsumin e 

saj të energjisë elektrike do të jetë kërkimi i alternativave të reja për plotësimin e nevojave për energji 

elektrike duke përdorur burimet e rinovueshme të energjisë.

Sipas studimeve të përmendura (Komunikimi i Parë Kombëtar, Vlerësimi i Nevojave të Teknologjisë), 

mbi 70% e nevojave për ujë të ngrohtë sanitar në sektorin familjar dhe të shërbimeve në Shqipëri 

plotësohet nga bojlerët me energji elektrike, ndërsa kërkesa për energji elektrike për ujë të ngrohtë 

vetëm në sektorin e banesave është projektuar të rritet nga 600 GWh (nga 2588 GWh energji elektrike 

në total të konsumuar nga sektori i banesave [1]) në vitin 2 000, në 875 GWh në vitin 2015.

Sipas një studimi në terren nga projekti i zhvilluar në 14 banesa, konsumi i energjisë nga bojlerët përbën 

mesatarisht 16-54 % të konsumit total të energjisë elektrike të familjes. 

Figura 1: Pjesa e konsumit të energjisë elektrike nga bojlerët elektrikë përkundrejt konsumit total në familje të ndryshme [20]

2.2 Potenciali i energjiSë diellore
Shqipëria ka kushte shumë të favorshme për aplikimet termike diellore, si p.sh. ngrohja e ujit. Ajo ka 

mesatarisht 220 ditë ose 2 000 – 2 700 orë me diell në vit. Vlerat e rrezatimit diellor variojnë nga 

1185 kWh në 1700 kWh për metër katror sipërfaqe horizontale në vit. Këto vlera janë shumë larta 

në krahasim me vende të tjera evropiane. Teorikisht, energjia diellore mund të sigurojë ngrohjen në 

temperaturë të ulët, që nevojitet në Shqipëri, për 7 deri në 8 muaj në vit.  Regjimi i rrezatimit diellor dhe 

orët me diell gjatë vitit në Shqipëri tregohen në figurat më poshtë. 

Kërkesa e energjisë për ujë të ngrohtë për një familje me 4 persona është 2 500 deri në 3 000 kWh 

në vit. Siç tregohet nga grafikët, me një sipërfaqe të synuar prej 1 m2 për person dhe me një rendiment 

total vjetor të sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë prej 50%, një sistem termik die llor mund 

të sigurojë deri në 2 640 kWh/vit në Peshkopi, ndërsa në Sarandë deri në 3 600 kWh/vit. 



Program
i Shqiptar, Pjesë e Iniciativës G

lobale për Transform
im

in e Tregut për Përdorim
in e Paneleve D

iellore për U
jë të N

grohtë

20

Figura 2: Regjimi i rrezatimit diellor (kWh/m2/vit) dhe orët me diell gjatë vitit në Shqipëri [19]

Figura 3: Nivelet e rrezatimit diellor ditor për Tiranën [19]

Duke qenë se ka një ndryshueshmëri të madhe sa i përket pranisë së energjisë diellore gjatë verës 

dhe gjatë dimrit (shih rrezatimin diellor ditor mesatar për Tiranën në figurën 3 ), panelet diellore të 

disponueshme në treg në Shqipëri mbështeten në një energji elektrike rezervë, veçanërisht gjatë 

periudhës nëntor-mars.
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Nevoja për energji rezervë mund të zvogëlohet duke instaluar një numër më të madh panelesh 

ose panele diellore me rendiment më të lartë energjetik; kjo do të sjellë si pasojë rritjen e tepricës 

së energjisë diellore gjatë muajve prill–shtator.  

2.3 tregu i SiStemeve termike diellore

Për zhvillimin e tregut dhe potencialin e sistemeve të energjisë diellore janë kryer studime të 

thelluara. Të gjitha këto kanë dalë në një përfundim të përbashkët: Tregu është i madh dhe në 

tërësi po rritet me ritme të qëndrueshme.

Përdorimi i sistemeve termike diellore për ngrohjen e ujit mund të kursejë 30 - 50% të energjisë 

elektrike të përdorur për të njëjtin qellim. Një ngrohës uji me energji diellore në dimensionet e 

duhura mund të mbulojë deri në 70% të kërkesës vjetore për ujë të ngrohtë.

Deri në vitin 2005, në Shqipëri janë instaluar në total 33 000 m2 sipërfaqe kolektorësh (23 MWhth). 

Në vitin 2005, sektori i paneleve diellore për ujë të ngrohtë në Shqipëri pati një rritje prej 5% në 

vit. Por sektori u shqua gjithashtu për cilësinë e ndryshueshme të produkteve dhe rezultate të 

ndryshme në kënaqësinë e klientëve. 

Në periudhën 2007-2011, shkalla e shtrirjes së tregut të sistemeve të paneleve diellore për ujë të 

ngrohtë pothuajse është dyfishuar, duke u rritur nga 15 m2 ose 11 kWth për 1 000 banorë në 28,8 

m2 ose 20,2 kWth për 1000 banorë [2]. Kapaciteti total në përdorim deri në fund të vitit 2012 ishte 

78,3 MWth (111 921 m2 ose 26 kWth/1 000 banorë) [3]. 

Pavarësisht rritjes së shpejtë, depërtimi i përgjithshëm mbetet krahasimisht i ulët në krahasim me 

Greqinë, e cila ka 383 m2 ose 268 kWth për 1 000 banorë [3].

Përpara projektit, në Shqipëri nuk kishte standarde, certifikime apo mekanizma specifikë për 

kontrollin e cilësisë së sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë.
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3
3.1 Shifrat kryesore për panelet diellore për ujë të ngrohtë

3.2 Punësimi 3.3 Reduktimi i shkarkimeve të GeS-ve

NDIKImeT SaSIoRe DHe RRITja e TReGUT

Projekti monitoron 
rritjen e tregut të 
paneleve diellore për 
sektorin e banesave 
dhe të shërbimeve që 
prej vitit 2010. 
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Figure 5: Annual data of total collector area in operation and the annual increment [3] & [20]

Një nga treguesit kryesorë të performancës së projektit është që vlera e instalimeve të reja në fund 

të afatit të projektit të jetë 20 000 m2 në vit, në vitin 2015. Mbështetur në vlerat e studimeve të 

tregut, instalimi i pajisjeve të reja arriti objektivin prej 20 000 m2/vit që në vitin 2011, rreth 4 vjet 

para përfundimit të projektit (në vend të 8 500 m2/vit sipas skenarit bazë). Kjo tregon që tregu po 

përgjigjet shumë herë më favorshëm dhe më shpejt sesa parashikohej.

Objektivi më afatgjatë i deklaruar për një kapacitet të instaluar prej 520 000 m2 (0,17 m2 për banor) 

deri në vitin 2020 mund të arrihet nëse norma e rritjes së tregut vazhdon të rritet në vitet në vazhdim.

3.1 ShiFrat kryeSore Për Panelet diellore Për ujë të ngrohtë
Projekti monitoron rritjen e tregut të paneleve diellore për sektorin e banesave dhe të shërbimeve që 

prej vitit 2010. Mbështetur në analizën vjetore të tregut të kryer nga projekti, kapaciteti total i instaluar 

i paneleve diellore për ujë të ngrohtë në fund të vitit 2015 llogaritej në 176 000 m2, nga të cilat 125 000 

m2 janë instaluar gjatë kohëzgjatjes së projektit. Kjo përbën më shumë se 100% të ndikimit final të 

parashikuar (direkt pas projektit dhe indirekt) brenda kohëzgjatjes së projektit. 

Shifrat e tregut jepen me detaje në tabelën e mëposhtme:

Tabela 1: zhvillimi i tregut të sistemeve termike diellore dhe reduktimet e shkarkimeve të gazeve me efekt serrë 

nga viti 2010 në 2015 [20]

REDUKTIMI I GES-VE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTALI           

(2010-2015)

INSTALIME Të REJA, M2/VIT 
SIPëRFAQE KOLEKTORëSH

19 813 20 507 21 200 20 105 22 910 21 064 125 599

KURSIMI I DREJTPëRDREJTë 
I ENERGJISë GJATë 
JETëGJATëSISë Së PANELEVE, 
MWH Në 15 VJET

170 887 176 872 182 850 173 405 197 598 181 677 1 083 291

KURSIMI I DREJTPëRDREJTë 
I ENERGJISë GJATë 
JETëGJATëSISë Së PANELEVE, 
TJ Në 15 VJET

615 637 658 624 711 654 3899

Figura 4: Shembull tipik i instalimeve termike diellore në Shqipëri [4]
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Figura 5: Shpërndarja hapësinore e instaluesve 

dhe prodhuesve në Shqipëri [20]

Krahasimi midis rritjes vjetore të sipërfaqes së kolektorit termik diellor përpara (~ 10 000 m2/vit) dhe 

gjatë projektit (~ 20 000 m2/vit) tregon qartazi ndikimin e projektit mbi tregun.

Në fund të vitit 2015 sipërfaqja totale e kolektorëve termikë diellorë në përdorim ishte rreth 176 000 m2, 

shifër kjo e barasvlershme me një kapacitet termik nominal prej 123 MW.

Nëse tregu vazhdon të rritet me të njëjtën normë rritjeje prej 10 % në vit, sipërfaqja totale e kolektorëve 

diellorë deri në fund të vitit 2020 do të jetë 350 000 m2 ose 245 MWth. Duke supozuar se norma e 

rritjes së instalimeve të reja do të rritet gjatë pesë viteve të ardhshme, sipërfaqja e parashikuar prej 520 

000 m2 mund të arrihet deri në fund të vitit 2025.

Sistemet e kolektorëve të sheshtë zënë rreth 90 % të tregut të paneleve diellore për ujë të ngrohtë për 

banesat në Shqipëri, ndërsa pjesën tjetër prej 10 % e mbulojnë kolektorët me tuba me vakuum.

Sipas të dhënave të mbledhura nga Observatori Mesdhetar i Energjisë, sipërfaqja tipike e paneleve 

diellore për ujë të ngrohtë është 3-4 m2, ndërsa vëllimi tipik i depozitave të ujit të ngrohtë është 150-

200 litra. Kostoja mesatare e sistemit është rreth 1000 USD (përfshirë instalimin), me një jetëgjatësi 

minimale të parashikuar 15–20 vjet.

Panelet diellore për ujë të ngrohtë konkurrojnë me çmimin mesatar të energjisë elektrike për abonentët 

familjarë në Shqipëri, i cili në vitin 2015 ishte 0,09 USD/kWh. Nga analiza nëpërmjet programit 

RETScreen, periudha e shlyerjes së një sistemi panelesh diellore për ujë të ngrohtë në Shqipëri është 

rreth 2,6 vjet. 

3.2 PunëSimi
Deri në vitin 2015 në Shqipëri kishte të 

paktën 32 kompani vendase që tregtonin 

dhe instalonin panele termike diellore dhe 

komponentë të tyre. 

Projekti liston pesë prodhues të 

komponentëve specifikë për panelet diellore 

për ujë të ngrohtë, si kolektorët termikë 

diellorë dhe depozitat e ujit.

Harta e mëposhtme ilustron shpërndarjen 

gjeografike të shoqërive tregtare, prodhuesve 

dhe instaluesve, të përqendruar kryesisht 

përreth Tiranës.

Vetëm pak nga këto ndërmarrje kanë arritur 

në përmasat e 50 punonjësve dhe ndikimi në 

punësim deri tani është ende i vogël. Mbi 700 

teknikë janë trajnuar në kurset e ofruara nga 

projekti, ndërsa vazhdon procesi i verifikimit 

të sakte të vendndodhjes së tyre.

3.3 reduktimi i Shkarkimeve të geS-ve
Meqenëse energjia termike diellore 

zëvendëson kryesisht energjinë elektrike 

të rrjetit, paraqiten dy skenarë. I pari merr 

parasysh faktorin e ponderuar të shkarkimeve, 

i cili vjen nga furnizimi i përgjithshëm me 

energji elektrike i Shqipërisë (pothuajse 100% 
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nga hidrocentralet). I dyti merr parasysh vetëm energjinë elektrike të importuar, sikur sistemet e paneleve 

diellore për ujë të ngrohtë të zëvendësonin energjinë e importuar, për të cilën është llogaritur një faktor i 

shkarkimeve të GES-ve. Shqipëria importon 30-60 % të energjisë elektrike të saj, në varësi të stinës.

Tabela 2: Faktorët e shkarkimeve të GeS-ve për skenarë të ndryshëm

FAKTORëT ESHKARKIMEVE (FSH)
PëR FURNIZIMIN E PONDERUAR Të 

ENERGJISë ELEKTRIKE
PëR IMPORTIN E SHMANGUR 

FAKTORI BAZë I SHKARKIMEVE Të GES-VE 0,284 KG/KWH 0,844 KG/KWH

REDUKTIMET E GES-VE PëR M2, Në VIT 163 KG CO
2
/ M2/VIT 486 KG CO

2
/ M2/VIT

REDUKTIMI I CO
2
 PëR M2 GJATë 

JETëGJATëSISë Së PANELEVE
2,45 TONë/M2 7,28 TONë/M2

Me sipërfaqen e instaluar të sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë gjatë periudhës së 

zhvillimit të projektit dhe duke marrë në konsideratë parametrat dhe faktorët e shkarkimit të përmendur 

më poshtë, reduktimet e shkarkimeve të GES-ve janë si më poshtë:

Tabela 3: Llogaritja e reduktimeve të shkarkimeve të GeS-ve

REDUKTIMET E SHKARKIMEVE Të GES-VE TOTALI (2010-2015)

INSTALIME Të REJA, M2/VIT SIPëRFAQE KOLEKTORëSH (AFëRSISHT) 125 000

PRODHIMI MESATAR TERMIK DIELLOR VJETOR, KWH/M²/VIT 575

JETëGJATëSIA E PëRLLOGARITUR E PANELEVE, VITE 15

KURSIMI I DREJTPëRDREJTë I ENERGJISë GJATë JETëGJATëSISë Së PANELEVE, MWH Në 15 VJET 
(AFëRSISHT)

1 000 000

KURSIMI I DREJTPëRDREJTë I ENERGJISë GJATë JETëGJATëSISë Së PANELEVE, TJ Në 15 VJET 3600

SKENARI I PARë: REDUKTIMI I TëRTHORTë I SHKARKIMEVE Të CO
2
 GJATë JETëGJATëSISë Së PANELEVE ME 

FAKTORëT E PONDERUAR Të SHKARKIMEVE Në TONë CO
2

300 000

SKENARI I DyTë: REDUKTIMI I TëRTHORTë I SHKARKIMEVE Të CO
2
 DUKE MARRë Në KONSIDERATë FAKTORëT 

E SHKARKIMEVE NGA IMPORTI I SHMANGUR, TONë CO
2

900 000

Për sa i përket financimit nga GEF për përfitime mjedisore në rritje, si bazë mund të merret një rritje 

e vijueshme vjetore 10 000-15 000 m2/vit, që çon në një efekt shtesë prej 5 000-10 000 m2/vit, si 

rezultat i financimit shtesë, ose reduktime shtesë të GES-ve përkatësisht me 115 ose 340 megatonë 

për secilën mënyrë llogaritjeje.
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4
4.1 Ligji për burimet e rinovueshme të energjisë (bRe) [23]

PëRcaKTImI I PoLITIKave

4.2 Plani Kombëtar i veprimit për energjitë e Rinovueshme
4.3 Lejet e ndërtimit / Detyrimi për përdorimin e paneleve diellore

Projekti pati një 
ndikim të ndjeshëm 
në krijimin e një 
kuadri të tillë 
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Figura 6: Prezantimi i përmirësimeve të 

propozuara në kuadrin ligjor dhe institucional 

për energjinë dhe legjislacionin dytësor 

të ndihmuara nga projekti i përdorimit të 

paneleve diellore për ujë të ngrohtë.

Një rezultat i rëndësishëm i çdo projekti GEF për Zbutjen e Ndryshimeve Klimatike është zhvillimi i një 
kuadri ligjor dhe rregullator për të nxitur teknologjitë dhe tregjet e qëndrueshme.
Projekti për Energjinë Diellore pati një ndikim të ndjeshëm në krijimin e një kuadri të tillë duke ndërmarrë 
dhe hartuar disa politika, ligje dhe legjislacion plotësues
Baza e kuadrit ligjor përbëhet nga ligji “Për burimet e rinovueshme të energjisë (BRE)”. Më 2 shkurt 
2017, Parlamenti Shqiptar miratoi një ligj të ri për burimet e rinovueshme të energjisë (Ligji nr. 7/2017) që 
zëvendëson ligjin e mëparshëm (Ligji nr. 138/2013, datë 2.5.2013), i cili transpozon pjesërisht Direktivën 
2009/28/BE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 23 prill 2009, “Për nxitjen e përdorimit të 
energjisë nga burime të rinovueshme” dhe ndryshon e shfuqizon Direktivat 2001/77/KE dhe 2003/30/
KE. 
Gjithashtu, është miratuar një Plan Kombëtar për Energjitë e Rinovueshme (PKVER) [24] (me vendimin 
e qeverisë nr.27, datë 20.1.2016), i cili përcakton objektivat kombëtarë në përdorimin e burimeve të 
rinovueshme në raport me konsumin total të energjisë në vend dhe masat mbështetëse për arritjen e 
këtyre objektivave. Si plotësim, certifikata e detyrueshme e performancës së energjisë për ndërtesat, 
e prezantuar nga ligji i ri për performancën e energjisë në ndërtesa (Ligji nr. 116/2016, datë 10.11.2016) 
[25] dhe dispozita të tjera për pajisjen e ndërtesave të sapondërtuara apo të rinovuara me teknologji 
që përdorin burime të rinovueshme energjie, për t’i shndërruar ato në ndërtesa me konsum energjie 
thuajse zero, përbën një mekanizëm efektiv për të garantuar që pronarët dhe administratorët e 
ndërtesave të përmbushin detyrimet e instalimit të sistemeve të furnizimit me energji nga BRE-të, 
përfshirë sisteme panelesh diellore për ujë të ngrohtë, duke krijuar mundësi të mëdha për sistemet 
termike diellore në Shqipëri.  

Zhvillimi i PolitikëS/çmimit të energjiSë në Favor të energjiSë Së rinovueShme
Që nga kolapsi i sektorit të energjisë elektrike të vitit 2013 në Shqipëri, është bërë një progres i madh 
si në reformimin e kuadrit ligjor, edhe në përmirësimin e likuiditetit të sektorit.5 Ligji i ri për Sektorin 
e Energjisë transpozon dispozitat kryesore të Direktivës 2009/72/KE dhe shqyrton liberalizimin 
e tregut të energjisë elektrike, trajtimin e detyrimeve të shërbimit publik, shkëputjen e operimit të 
sistemit të transmetimit, kompetencat e autoritetit rregullator, furnizimin me energji elektrike dhe 
mbrojtjen e konsumatorit. Masat për konsolidimin e OSHEE (Operatori i Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike) dhe kontrollin e të ardhurave, të vendosura nga qeveria që nga viti 2014, siguruan rezultate të 
konsiderueshme gjatë vitit 2014 e në vazhdim. Humbjet u reduktuan me 7% dhe shkalla e arkëtimit u rrit 
me rreth 10% krahasuar me vitin 2013. Shifrat u përmirësuan më tej gjatë viteve 2015 dhe 2016. Rritja e 
likuiditetit krijoi mundësinë për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të prodhuesve të pavarur, duke 
reduktuar kështu borxhin ekzistues në sektor dhe duke kontribuuar në sigurinë e investimit. Çmimet 
e reja të furnizimit u miratuan nga ERE (Enti Rregullator i Energjisë Elektrike) dhe u vunë në zbatim 
që nga janari i vitit 2015. Ato përfshijnë kostot e arsyeshme, heqin ndërsubvencionet, tarifat bllok dhe 
humbjet joteknike, dhe alokojnë burimet e buxhetit për një pjesë të furnizimit për klientët vulnerabël.
Gjithashtu, duke vendosur një çmim mbi energjinë për një pjesë të madhe klientësh potencialë të 
paneleve diellore për ujë të ngrohtë, si NMV-të dhe sektori i shërbimeve, qeveria e re hoqi një nga 
pengesat më të mëdha për futjen e ligjit për BRE-të dhe efiçencën e energjisë në anën e ofertës dhe 
kërkesës në sistemin shqiptar të energjisë, i cili së bashku me politikën e re të çmimeve po i bëjnë më 

5.   https://www.energy-community.org/.../2092EC7DE2E00C77E053C92FA8C0C1B5 
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tërheqëse burimet e rinovueshme të energjisë dhe po shkurtojnë kohën e shlyerjes së investimeve në 
sektorin e energjisë së rinovueshme.
 
krijimi i një agjencie Për energjinë PërgjegjëSe Për Bre-të
Në shumicën e dokumenteve ligjore përmendet një “agjenci përgjegjëse për burimet e rinovueshme 
të energjisë”, përgjegjësi e cila deri tani është mbuluar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 
(AKBN), e financuar nga qeveria. Prej saj mund të krijohet “agjencia përgjegjëse për burimet e 
rinovueshme të energjisë”. Kjo agjenci kombëtare luan shumë role të ndryshme në implementimin dhe 
zbatimin e kuadrit ligjor. Midis të tjerave, ka detyrimin që t’u japë të gjitha palëve të interesuara në treg 
informacion mbi skemat mbështetëse për përdorimin e paneleve diellore për ujë të ngrohtë dhe t’i 
ofrojë publikut trajnime dhe informacion mbi dobinë e sistemeve të ngrohjes së ujit me energji diellore 
[5]. Veç kësaj, ajo mund të luajë rol në monitorimin dhe vlerësimin e kënaqësisë së klientëve. Për më 
tepër, do të jetë gjithashtu e rëndësishme për forcimin e mekanizmave të kontrollit të tregut për sa i 
përket mbikëqyrjes së çmimeve të produkteve të lidhura me energjinë diellore para dhe pasi të hyjnë 
në fuqi stimujt fiskalë të propozuar nga ligji për BRE-të.
Seksionet e mëposhtme përshkruajnë më nga afër dokumentet dhe lidhjen e tyre me projektin e 
paneleve diellore për ujë të ngrohtë dhe me tregun.

4.1 ligji Për Burimet e rinovueShme të energjiSë (Bre) [23]
Objektivat e legjislacionit shqiptar mbi energjinë janë konkurrueshmëria, sigurimi i furnizimit të 
vazhdueshëm dhe qëndrueshmëria. Ligji i ri për burimet e rinovueshme të energjisë (Ligji. nr. 7/2017), 
i cili zëvendësoi ligjin e mëparshëm (Ligji nr. 138/2013, datë 2.5.2013), parashikon (neni 20) që Këshilli i 
Ministrave të përcaktojë treguesit minimalë për prodhimin e ujit të ngrohtë për përdorim në proceset 
sanitare dhe teknologjike të përftuar nga sistemet e paneleve diellore, duke marrë në konsideratë 
sasinë e rrezatimit diellor në zona të ndryshme të vendit. Ndonëse nuk parashikohet shprehimisht, kjo 
dispozitë do t’i mundësonte Këshillit të Ministrave të përcaktojë instalimin e detyrueshëm të sistemeve 
të paneleve diellore për ujë të ngrohtë për kategori të ndryshme ndërtesash, me qëllimin për të 
përmbushur detyrimet e treguesve minimalë të parashikuara nga kjo dispozitë.   
Paragrafi 3 i nenit 20 parashikon që Këshilli i Ministrave të miratojë kriteret specifike për llogaritjen 
e energjisë diellore të përdorur për përftimin e ujit të ngrohtë, qoftë veçmas ose si pjesë e kodit të 
energjisë për ndërtesat, duke marrë në konsideratë standardet më të fundit të BE-së të miratuara për 
këtë qëllim.
Ligji për BRE-të është ligji i parë shqiptar që trajton në mënyrë të veçantë sistemet e paneleve diellore 
për ujë të ngrohtë dhe përbën një pjesë të rëndësishme të politikave të Shqipërisë për energjinë e 
rinovueshme. 
Nga ana tjetër, ligji i ri për performancën e energjisë në ndërtesa (ligji nr. 116/2016, datë 10.11.2016) ka 
përcaktuar detyrimin e lëshimit të një certifikate të performancës së energjisë për kategori të ndryshme 
ndërtesash. Neni 10 i ligjit parashikon që objekt i certifikatës së detyrueshme të performancës së 
energjisë të jenë:    

a)	 Të gjitha njësitë e ndërtesave që do të shiten apo merren/jepen me qira; 
b)	 Të gjitha ndërtesat që janë ndërtuar rishtazi apo që i nënshtrohen rinovimit të konsiderueshëm; 

dhe
c)	 Të gjitha ndërtesat që përdoren nga autoritetet apo institucionet publike që ofrojnë një shërbim 

për publikun e gjerë ose që vizitohen shpesh nga publiku, të cilat kanë sipërfaqe përdorimi mbi 
500 m2. 

Në paragrafin 1 germa “a” e nenit 8 të po të njëjtit ligj citohet se pronari apo administratori i një ndërtese 
të ndërtuar rishtazi ose i një ndërtese ekzistuese që i nënshtrohet rikonstruktimit të konsiderueshëm 
duhet të marrë në konsideratë kërkesat e Metodologjisë Kombëtare për Llogaritjen e Performancës 
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së Energjisë në Ndërtesa dhe të vlerësojë mundësinë e përdorimit të sistemeve të decentralizuara për 
furnizimin e energjisë përmes përdorimit të burimeve të rinovueshme të energjisë, të cilat përfshijnë 
sistemet termike diellore të instaluara në ndërtesa.
Po i njëjti ligj (Ligji nr.116/2016) ka futur konceptin e ndërtesës me konsum energjie thuajse zero, e cila 
është një ndërtesë me konsum neto të energjisë thuajse zero, gjë që do të thotë se totali i energjisë 
së përdorur nga ndërtesa mbi baza vjetore është përafërsisht i barabartë me sasinë e energjisë së 
rinovueshme të prodhuar nga burimet e rinovueshme në ndërtesë, në njësinë e ndërtesës ose pranë 
tyre.
Sipas paragrafit 1 të nenit 9 të këtij ligji, ministria përgjegjëse për energjinë (MEI) dhe ministria 
përgjegjëse për planifikimin dhe zhvillimin e territorit (MZHU) duhet të përgatitin një plan kombëtar 
për rritjen e numrit të ndërtesave me konsum energjie thuajse zero, duke filluar me ndërtesat publike. 
Ky plan mund të shërbejë si një instrument i rëndësishëm që qeveria të rrisë përdorimin e energjisë 
diellore për ujë të ngrohtë në ndërtesa, si një nga alternativat me kosto më të ulët të furnizimit me 
energji për ndërtesat në Shqipëri. 
Megjithatë, mbetet e paqartë nëse rregulloret e ndërtimit do të jenë efektive siç pritet. Kështu, një detyrë 
tjetër e projektit është mbështetja e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë në hartimin e legjislacionit 
dytësor plotësues për bërjen funksionale të Fondit të propozuar për Efiçencën e Energjisë/për Zbutjen 
e Klimës. Ky fond do të jetë mekanizmi që do të sigurojë qëndrueshmërinë financiare të qëllimeve në 
ligjin për BRE-të (më shumë informacion për Fondin për Efiçencën e Energjisë e gjeni në kapitullin 6.1).

4.2 Plani komBëtar i vePrimit Për energjitë e rinovueShme
Si një nga vendet anëtare të Palëve Kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjisë, Shqipëria 
është e detyruar të transpozojë dhe zbatojë Direktivën e BE-së 2009/28/KE “Për nxitjen e përdorimit 
të energjisë nga burime të rinovueshme që ndryshon dhe shfuqizon Direktivat 2001/77/KE dhe 
2003/30/KE”. Një nga kërkesat e kësaj direktive është përgatitja dhe miratimi i një Plani Kombëtar për 
Energjitë e Rinovueshme (PKVER), i cili përcakton objektivat kombëtare në përdorimin e burimeve të 
rinovueshme në raport me konsumin total të energjisë në vend dhe masat mbështetëse për arritjen e 
këtyre objektivave.
Bazuar në direktivën e BE-së dhe ligjin për BRE-të, të cilat përbëjnë kontekstin për rolin e mundshëm të 
BRE-ve në situatën aktuale ekonomike dhe energjetike të Shqipërisë, dhe bazuar në parimet e sigurisë 
së furnizimit me energji dhe vlerën e shtuar ekonomike në ekonominë lokale, janë miratuar objektivat 
e mëposhtëm të politikave për BRE-të:

•	 Reduktimi i importit të energjisë elektrike;
•	 Diversifikimi i burimeve parësore të energjisë për furnizimin me energji elektrike;
•	 Reduktimi i humbjeve të transmetimit dhe shpërndarjes nëpërmjet nxitjes së prodhimit të 

shpërndarë;
•	 Krijimi i mundësive për biznesin lokal dhe punësimin nëpërmjet instalimit dhe prodhimit të 

pjesëve/komponentëve/sistemeve të impianteve BRE nga sektori industrial shqiptar; 
•	 Shfrytëzimi i burimeve lokale të energjisë, sidomos në zonat e largëta, duke sjellë punësim e 

duke përmirësuar standardin e jetesës; 
•	 Rritja e kontributit të biokarburanteve dhe e lëndëve të tjera djegëse nga burime të rinovueshme 

të energjisë deri në 10 % të konsumit total të lëndëve djegëse nga sektori i transportit deri në 
vitin 2020. 

Plani Kombëtar i Veprimit për Energjinë e Rinovueshme, i miratuar me vendimin e qeverisë nr. 27, 
datë 20.1.2016, përshkruan sesi do të mund të rritet përqindja e përdorimit të energjisë nga burimet 
e rinovueshme në konsumin final bruto të energjisë nga 29,7 % në vitin 2009 në objektivin kombëtar 
prej 38 % në vitin 2020. Ky objektiv duhet arrirë nëpërmjet përdorimit të burimeve të rinovueshme 
të energjisë (hidro, erë, diell, biomasë, biokarburante) për prodhimin e energjisë elektrike, ngrohjen, 
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Figura 7: Shembull i instalimit të panelit diellor për ujë të ngrohtë në një ndërtesë publike

ftohjen dhe transportin.
Midis 20 politikave dhe masave të paraqitura për të arritur këtë objektiv, gjenden tre pika që kanë të 
bëjnë veçanërisht me energjinë termike diellore dhe janë zhvilluar në PKVER: 

•	 Miratimi i politikave dhe masave për rritjen e përdorimit të energjisë diellore në ndërtesa 
nëpërmjet instalimit të sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë; 

•	 Instalimi i sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë duke marrë parasysh certifikatën 
e performancës së energjisë në ndërtesë, të lëshuar sipas dispozitave të ligjit për efiçencën e 
energjisë;

•	 Të gjitha sistemet e paneleve diellore për ujë të ngrohtë, të prodhuara në vend ose te importuara, 
duhet të plotësojnë kushtet minimale teknike; 

Përcaktimi i këtyre objektivave u ndikua fuqishëm nga projekti dhe nuk do të kishte qenë e lehtë të 
caktoheshin objektivat sasiorë për energjinë diellore termike. 

4.3 lejet e ndërtimit / detyrimi Për Përdorimin e Paneleve diellore
Studimi i tregut i zhvilluar në vitin 2006 gjatë fazës përgatitore të projektit të paneleve diellore për ujë 
të ngrohtë, i mbështetur nga PNUD/GEF, nxori në pah se në Shqipëri ka afro 8000 ndërtesa publike 
të përbëra nga spitale, shtëpi të moshuarish, shkolla, universitete, konvikte, çerdhe dhe ndërtesa të 
tjera, të cilat konsumojnë sasi të ndryshme të ujit të ngrohtë sanitar për veprimtarinë e tyre.  Potenciali 
i instalimit të sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë në ndërtesat publike është vlerësuar në 
mbi 200 000 m2 sipërfaqe kolektorë, e cila përkon me një potencial kursimi vjetor prej mbi 100 GWh 
energji elektrike dhe lëndë djegëse fosile.  Me çmimin e tanishëm të energjisë elektrike prej 14,4 lekësh 
për kWh për ndërtesat publike (përfshirë TVSH), kjo do të ishte e barasvlershme me 1,5 miliardë lekë 
ose 14 milionë USD në vit [7].
Bazuar në studime si “Studimi makroekonomik i potencialit për kursim të energjisë nga sektori i 
banesave në Shqipëri” [7], krijimi i një kuadri ligjor që e bën përdorimin e energjisë termike diellore të 
detyrueshëm për ndërtesat (publike) ishte një objektiv shumë i rëndësishëm i projektit. Projekti e ka 
arritur këtë objektiv duke hartuar nga njëra anë një vendim me rregullat për instalimet e detyrueshme 
të sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë dhe nga ana tjetër duke mbështetur Bashkinë 
e Tiranës për të hartuar dhe miratuar një detyrim për përdorimin e këtyre sistemeve në ndërtesat 
publike. Bazuar në këtë përvojë, projekti vazhdon t’u japë bashkive mbështetje teknike dhe ligjore për 
hartimin dhe zbatimin e standardeve të lidhura me BRE-të dhe efiçencën e energjisë në ndërtesat 
publike, përfshirë detyrimin e përdorimit të sistemeve termike diellore në ndërtesat e reja dhe ato për 
rinovim, si dhe termat e referencës për tenderimin e tyre që të jenë sa më specifike të jetë e mundur.
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4.3.1 vendimi Për miratimin e rregullave Për inStalimin e detyrueShëm të Paneleve 
diellore Për ujë të ngrohtë në ndërteSa
Vendimi për miratimin e rregullave për instalimin e detyrueshëm të paneleve diellore për ujë të ngrohtë 
në ndërtesa u hartua si një legjislacion dytësor specifik i draft ligjit për BRE-të, i cili bën të detyrueshëm 
instalimin e sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë në disa kategori ndërtesash.  Ky vendim 
përmban një plan kalendarik për futjen graduale të këtij detyrimi ligjor për kategoritë e ndryshme 
të ndërtesave: në vitin e parë fillon me ndërtesat publike, më pas vazhdon me hotelet dhe objektet 
e ngjashme, shtëpitë individuale dhe apartamentet me shumë kate në 3 vitet në vazhdim. Sipas 
vendimit, prokurimet për ndërtesat publike kërkojnë dispozita specifike. Të gjitha sistemet e paneleve 
diellore për ujë të ngrohtë duhet të jenë në gjendje të sigurojnë të paktën 55 % të sasisë totale të 
energjisë së nevojshme për të përballuar konsumin vjetor të parashikuar të ujit të ngrohtë sanitar dhe 
ngarkesën termike përkatëse në ndërtesën përkatëse. Vendimi përcakton gjithashtu metodologjitë 
dhe vlerat e paracaktuara që do të përdoren për llogaritjen e fraksionit të energjisë termike diellore. 
Kërkesat e cilësisë përfshijnë certifikimin Solar Keymark për komponentë të caktuar të sistemit termik 
diellor, si kolektorët dhe sistemet e parapërgatitura, pas një periudhe të caktuar futjeje graduale. Janë 
përcaktuar gjithashtu kërkesat e cilësisë për projektimin, instalimin, vënien në punë dhe mirëmbajtjen. 
Për shembull, për sistemet e paneleve diellore për ujë të ngrohtë me sipërfaqe kolektori mbi 10 m2, 
mirëmbajtja e sistemit duhet të bëhet nga ofrues shërbimi të specializuar, të kontraktuar nga pronari 
ose administratori i ndërtesës. Më tej, vendimi përcakton një skemë për certifikimin e projektuesve dhe 
instaluesve të sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë.
Subjekt i miratimit të draft vendimit sa më sipër, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore/Agjencia 
përgjegjëse për BRE-të dhe Instituti i Ndërtimit do të monitorojnë respektimin e detyrimit për 
përdorimin e paneleve diellore për ujë të ngrohtë të ndërtesa, në përputhje me këto rregulla.

4.3.2 detyrimet Për Përdorimin e Paneleve diellore në ndërteSat PuBlike në 
BaShkinë e tiranëS
Në vitin 2013 Bashkia e Tiranës diskutoi dhe pranoi skemën e propozuar për detyrimin e përdorimit 
të paneleve diellore, e cila synon të luajë një rol të rëndësishëm në bashkitë e Shqipërisë për ta bërë 
ngrohjen e ujit me energji diellore një zgjidhje standarde për të gjitha ndërtesat e reja publike dhe ato 
që i nënshtrohen rinovimit të konsiderueshëm. Objektivi është: “Bazuar në dispozitat e ligjit për BRE-të, 
detyrimi i vendosur nga bashkia për përdorimin e paneleve diellore synon që t’i bëjë aplikimet termike 
diellore një element të zakonshëm dhe të detyrueshëm në të gjitha ndërtesat e reja publike dhe ato 
që i nënshtrohen një rinovimi të konsiderueshëm në territorin e Bashkisë së Tiranës” [8]. Përveç disa 
përjashtimeve logjike, të gjitha ndërtesat publike nën juridiksionin e Bashkisë Tiranë, ku janë identifikuar 
nevoja për përdorimin e ujit të ngrohtë sanitar, përfshihen në fushën e zbatimit të këtij detyrimi. Fraksioni 
që duhet të zërë në vit energjia diellore nga sistemi i paneleve diellore për ujë të ngrohtë duhet të jetë 
të paktën 55 %, si mesatare kundrejt konsumit vjetor të parashikuar.
Detyrimi për përdorimin e paneleve diellore përfshin edhe përcaktimin e kërkesave minimale të cilësisë 
dhe kërkesave teknike që zbatohen për sistemet e paneleve diellore për ujë të ngrohtë, në të tria fazat 
e ciklit të tyre jetësor: 1. projektimi dhe specifikimi; 2. instalimi dhe vënia në punë; 3. operimi. Gjithashtu, 
në detyrimin për përdorimin e paneleve diellore për ujë të ngrohtë përcaktohen edhe kualifikimet 
minimale teknike që kërkohen për projektuesit dhe instaluesit e paneleve diellore, dhe përmbajtja që 
duhet të përfshihet në formimin e veçantë profesional dhe në skemat e certifikimit për këto dy kategori 
profesionistësh. 
Projekti po përdor rregullat e përdorura në nivel bashkie dhe materialet e trajnimit të përgatitura 
nga bashkëpunimi me Bashkinë e Tiranës, (BT) dhe Memorandumin e Mirëkuptimit të nënshkruar 
nga Bashkia e Tiranës dhe PNUD-i si bazë dhe model për nisma të ngjashme në bashki të tjera të 
vendit. Përfundimi i propozuar i synimit të projektit do të ishte të paktën një bashki më shumë që nis 
zbatimin efektiv të detyrimit të vendosur nga bashkia për përdorimin e paneleve diellore, qoftë në 
mënyrë vullnetare, ose bazuar në kërkesat e ligjit të ri për BRE-të dhe/ose performacnën e energjisë 
në ndërtesa. 
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5.2 Standardet dhe certifikimet e produkteve/Përgatitja e furnizuesve lokalë

Projekti ishte shumë i suksesshëm në drejtim të rezultateve të projektuara 2 Informimi dhe Ngritja e 

kapaciteteve dhe 4 Teknologjia dhe aftësitë e biznesit. Me një kombinim të gjerë aktivitetesh, projekti ia 

doli me sukses që të rritë ndërgjegjësimin dhe kapacitetin e përdoruesve fundorë dhe profesionistëve të 

synuar, si për shembull në rastin e një seminari rajonal me më shumë se pesëdhjetë ekspertë pjesëmarrës 

(shih KUTINË INFORMUESE). Janë bërë përpjekje të mëdha për trajnimin e teknikëve dhe projekte pilot. 

Me kuadrin e ngritur të certifikimit dhe skemat e kontrollit të cilësisë, projekti do të ketë një ndikim të 

qëndrueshëm në përmirësimin e kapaciteteve dhe cilësinë e zinxhirit të furnizimit.

5.1 FuShatat SenSiBiliZueSe
Janë ndërmarrë një sërë veprimtarish ndërgjegjësuese, si p.sh. artikujt e vazhdueshëm në disa gazeta 

dhe revista, aktivitete në disa bashki dhe komuna në bregun jugor të Shqipërisë, si dhe janë përgatitur 

dhe shpërndarë materiale të ndryshme promovuese, si fletëpalosje, fletë me të dhëna të shpejta, 

postera, kalendarë, etj. 

Në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Turizmit janë zhvilluar aktivitete të veçanta për të rritur 

ndërgjegjësimin e aktorëve lokalë dhe për t’i nxitur ata të përdorin teknologjinë termike diellore në 

sektorin e turizmit. Ky sektor konsiderohet si një nga fushat e investimit më premtuese në vend, përveç 

prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme, si energjia hidrike, energjia e erës ose energjia diellore. 

Dokumentari për arritjet dhe sfidat e projektit në transformimin e tregut të paneleve diellore për ujë të 

ngrohtë në Shqipëri6, i përgatitur nga Televizioni Publik Shqiptar (TVSH) dhe i transmetuar më 10 maj 

2014, si dhe përvojat nga sistemet pilot të paneleve diellore të instaluara në sektorin publik/privat është një 

nga pikat kulminante të aktiviteteve të projektit shqiptar për krijimin e ndërgjegjësimit. Një dokumentar 

tjetër televiziv “Ulja e rrezikut të ndryshimeve klimatike në Shqipëri” i prodhuar dhe transmetuar nga 

televizioni kombëtar “Top Channel” më 2 tetor 2016, në kuadër të Komunikimit të Tretë Kombëtar të 

Shqipërisë drejtuar KKKBNK-së, paraqiti sistemet e paneleve diellore për ujë të ngrohtë të instaluara nga 

projekti si një teknologji e realizueshme për kursimin e energjisë dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike.

Gjatë verës 2011, projekti i paneleve diellore për ujë të ngrohtë organizoi një fushatë ndërgjegjësimi për 

publikun “Energjia diellore: E pastër dhe e rinovueshme – Panelet diellore për ujë të ngrohtë: Teknologji 

promjedisore dhe që kursejnë energji”. Qëllimi i fushatës ishte i dyfishtë: (i) të rriste ndërgjegjësimin 

dhe të kuptuarit midis komuniteteve lokale të zonës bregdetare, rreth mundshmërisë të sistemeve të 

paneleve diellore për ujë të ngrohtë si një teknologji që kontribuon në kursimin e energjisë dhe zbutjen e 

ndryshimeve klimatike dhe (ii) të lehtësonte aksesin në informacion, me qëllimin për të fituar mbështetje 

publike dhe private për masat politike, një mekanizëm të përshtatshëm financimi dhe produkte dhe 

shërbime cilësore për rritjen e depërtimit të sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë te sektorët 

e banesave, shërbimeve dhe industrisë në Shqipëri, qofshin ato private dhe publike. Gjatë fushatës u 

përdor një “dush lëvizës me panele diellore”, për qëllime demonstrimi: me mbështetjen e prodhuesve 

shqiptarë të paneleve diellore, një rimorkio e pajisur me dy lloje panelesh diellore dhe një akumulator, 

lidhur me dushet publike në plazhe, u ekspozua në diell gjatë ditës, duke ofruar ujë të ngrohtë për 

personat e interesuar dhe informacion për përfitimet e këtyre sistemeve, veçanërisht gjatë verës. 

6.   https://www.youtube.com/watch?v=8RypFnbON8M 

Figura 8: Kolazh i fletëpalosjeve, materialeve promovuese dhe i broshurave të prodhuara nga projekti.
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Mbi pesëdhjetë ekspertë nga vende të ndryshme përreth Mesdheut u mblodhën në Tiranë për dy ditë 
në mars të vitit 2013. Në “Seminarin rajonal dhe takimet B2B për transformimin dhe fuqizimin e tregut 
të paneleve diellore për ujë të ngrohtë në rajonin e Mesdheut”, ekspertët nga sektori publik dhe privat 
shkëmbyen njohuritë dhe eksperiencën e tyre për përshtatjen dhe përhapjen e teknologjive termike 
diellore. Këtu u diskutuan aspektet përkatëse lidhur me politikat dhe rregullimin e tregut, industrinë dhe 
aplikimet e tregut, me qëllim zgjerimin e tregut të paneleve diellore në rajon. 
Ky seminar krijoi mundësinë e bashkëpunimit ndërmjet politikëbërësve, ekspertëve dhe bizneseve lokale 
që operojnë në fushën e paneleve diellore për ujë të ngrohtë. Pjesëmarrësit ishin nga Shqipëria dhe 
rajoni i Mesdheut, si dhe kishte përfaqësues nga ministritë përgjegjëse për energjinë dhe mjedisin, Zyra 
e PNUD-it në Shqipëri, Qendra rajonale në Bratislavë dhe Zyran Qendrore në Nju-Jork, UNEP DTIE , 
etj. Aktiviteti u organizua nga “Observatoire Méditerranéen de l‘Energie (OME)”, një shoqatë e kësaj 
industrie dhe institucion kërkimor që nxit dialogun dhe bashkëpunimin rajonal për çështjet e energjisë, 
nën kujdesin e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me mbështetjen e projektit.

Seminari rajonal për panelet 
termike diellore mbledh së bashku 
bizneset dhe ekspertët kryesorë 
nga vendet e Mesdheut

KUTIA INFORMUESE

Në bashkëpunim me subjektet publike dhe njësitë e qeverisjes vendore, u organizuan një sërë aktivitetesh 

të tjera promocionale. Gjithashtu, është planifikuar një fazë e dytë aktivitetesh për sensibilizimin e 

publikut, pas miratimit të akteve të veçanta nënligjore për panelet diellore për ujë të ngrohtë në zbatim 

të ligjit të rishikuar për BRE-të. Pas nxjerrjes së tyre, mund të shqyrtohen më tej diskutimet për ndarjen 

e mundshme të kostove me sektorin privat për këto fushata marketingu, dhe për të përfituar, për 

shembull, kohë televizive pa pagesë për promovimin e efiçencës së energjisë dhe të sistemeve termike 

diellore “për të mirën e përgjithshme”, duke përfshirë një mundësi bashkëpunimi me OSHEE (Operatori 

i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike) në lidhje me një fushatë të përbashkët ndërgjegjësimi, duke u 

dhënë mundësinë klientëve që të menaxhojnë në mënyrë pozitive konsumin e tyre të energjisë duke 

dhënë informacion mbi matësit dhe faturat.

Edhe fushata e plotë e marketingut mbetet ende për t’u lançuar, dhe një anketë e kryer në një ndërtesë 

banimi arriti në rezultatin se 100% e banorëve mendonin se kishin mjaftueshëm informacion për 

sistemet e paneleve diellore për ujë të ngrohtë, dhe nuk e shihnin këtë si pengesë për investim. Të 

gjithë menaxherët e intervistuar të hoteleve që nuk kanë ende një sistem panelesh diellore për ujë të 

ngrohtë treguan se kishin njohuri të mira për këto sisteme dhe kërkesat për instalimin e tyre, ndërkohë 

që theksuan investimin fillestar si pengesën kryesore për mosinvestimin akoma në këtë teknologji.  Nga 

ana tjetër, për të shtuar investimet në sistemet e paneleve diellore për ujë të ngrohtë nëpër hotele, një 

shpërndarës i sistemeve termike diellore ka propozuar auditimin energjetik falas si mjetin më efikas 

për të çuar përpara këtë treg brenda sektorit të turizmit. Disa aktivitete janë ndërmarrë tashmë nga 

projekti për këtë qëllim, në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Turizmit. Si rezultat i këtyre të 

fundit, i shtrëngimit për pagesat e energjisë elektrike dhe i rritjes së mundshme të tarifave të saj, interesi 

i NMV-ve lokale dhe i sipërmarrësve të tjerë në sektorin privat për energjinë termike diellore është rritur 

ndjeshëm. Informacione specifike rreth paneleve diellore për ujë të ngrohtë mund të gjenden në internet, 
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Figura 9: Konsultimet e furnizuesve lokalë në fabrikat e tyre (burimi: c. völlmin)

në faqen e projektit që administrohet nën faqen e përgjithshme të programit të PNUD-it7, në një faqe 

në Facebook8 dhe në faqen e AKBN-së në gjuhën vendase9. Një faqe interneti me të gjitha veçoritë 

për ta bërë realisht funksionale dhe një mjet informues për të nxitur më tej qëndrueshmërinë e tregut 

të sistemeve termike diellore në Shqipëri do të ngrihet me Agjencinë e re për Efiçencën e Energjisë/

BRE-të.

5.2 Standardet dhe certiFikimet e Produkteve/Përgatitja e FurniZueSve lokalë
Në procesin e hartimit të kapitujve përkatës për panelet diellore për ujë të ngrohtë në ligjin për BRE-të 

dhe në aktet nënligjore, u arrit në përfundimin se nuk kishte kuptim të zhvillohej një sistem individual-

kombëtar për kontrollin e cilësisë së pajisjeve termike diellore në Shqipëri, por të miratohej skema e 

mirënjohur evropiane e certifikimit Solar Keymark. Në fakt, furnizuesit shqiptarë të pajisjeve të paneleve 

diellore për ujë të ngrohtë që zotërojnë mbi 70% të tregut ofrojnë produkte të certifikuara me simbolin 

“Solar Keymark”.

Nga ana tjetër, legjislacioni dytësor i hartuar (shih më lart Vendimi për miratimin e rregullave për 

instalimin e detyrueshëm të paneleve diellore për ujë të ngrohtë në ndërtesa) kërkon që të gjithë 

kolektorët e paneleve diellore për ujë të ngrohtë që importohen të kenë simbolin “Solar Keymark” që 

të përmbushin kërkesat e detyrimit të instalimit të paneleve diellore në ndërtesa. Skema e certifikimit 

“Keymark” bazohet gjithmonë në standardet evropiane ekzistuese. Standardet për teknologjitë termike 

diellore janë përkatësisht EN 12975 për kolektorët termikë diellore dhe EN 12976 për sistemet termike 

diellore të prodhuara në fabrikë. Thelbësore për pranimin e skemës “Solar Keymark” në nivel kombëtar 

ishte përkthimi dhe miratimi i këtyre standardeve nga organi kombëtar i standardizimit i Shqipërisë 

(Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit, DPS); për rrjedhojë DPS i ka përkthyer këto standarde së 

bashku me një standard tjetër për teknologjinë diellore, të renditur në vijim si: 

•	 S SH EN 12975-12006+A12010

•	 S SH EN 12976-12006

•	 S SH EN ISO 94882005

Për të respektuar kërkesat e certifikimit të plotë Solar Keymark, projekti ndihmon vazhdimisht 

prodhuesit vendas nëpërmjet rrjetit të ngritur të tij me informacion dhe për krijimin e ndërgjegjësimit 

për këtë kërkesë, dhe për mënyrën sesi të përmbushin standardet dhe të certifikohen. 

Projekti i ka ofruar një asistencë të veçantë industrisë lokale të sistemeve termike diellore. Në laboratorin 

e provave SPF në Zvicër, të njohur nga Solar Keymark, 4 prodhues kolektorësh të paneleve diellore 

kanë testuar paraprakisht produktet e tyre. Ata morën pjesë edhe në një program trajnimi njëjavor në 

7.   http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/projects/environment_and_energy/the-country-program-of-al-
bania-under-the-global-solar-water-heat.html 
8.   https://www.facebook.com/undpccp.albania 
9.   http://www.akbn.gov.al/energjia-diellore/ 
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Solar Keymark është një markë certifikimi vullnetar palë e tretë për produktet termike diellore, 
e cila u tregon përdoruesve fundorë se një produkt është në përputhje me standardet evropiane 
përkatëse dhe përmbush kërkesat shtesë.
Solar Keymark përdoret në Evropë dhe po njihet gjithnjë e më shumë në mbarë botën.
Solar Keymark është një skemë marke evropiane e CEN/CENELEC, e dedikuar vetëm për:
•	 Kolektorë termikë diellorë (bazuar në serinë e 

standardeve evropiane EN 12975)
•	 Sistemet termike diellore të prodhuara në 

fabrikë (bazuar në serinë e standardeve evropiane 
EN12976)

Solar Keymark është zhvilluar nga Federata Evropiane 
e Industrisë së Sistemeve Termike Diellore (ESTIF) dhe Komiteti Evropian i Standardizimit 
(CEN), në bashkëpunim të ngushtë me laboratorët testues lider në Evropë dhe me mbështetjen e 
Komisionit Evropian. Është etiketa kryesore për cilësinë e produkteve termike diellore dhe është 
mjaft e përhapur në tregun evropian dhe më gjerë.
www.solarkeymark.org 

Solar Keymark

Zvicër, të përshtatur enkas për ta, ku ata patën mundësinë të zgjeronin ndjeshëm njohuritë, aftësitë dhe 

përvojën e tyre. Thelbi i trajnimit në SPF ishte ekzaminimi i detajuar fizik dhe testimi i kolektorëve diellorë 

në ambientet e SPF-së në Rapperswil. Me ekspertët zviceranë u diskutuan përmirësimet e mundshme 

në projektimin, materialet, mënyrën e prodhimit dhe veglat që përdoren. Qëllimi ishte të sigurohej baza 

për riprojektimin dhe modifikimin e materialeve dhe të procesit të prodhimit për komponentët që 

prodhohen në Shqipëri, në mënyrë që të përmbushin kërkesat e certifikimit të Keymark. Këto aktivitete 

u organizuan në bashkëpunim me një konsorcium zviceran të përbërë nga INFRAS AG, Swisssolar dhe 

HSR Hochschule für Technik Rapperswil - Institut für Solartechnik SPF, në kuadër të platformës REPIC 

[4]. Gjithashtu, me mbështetjen e ekspertëve gjermanë nga kompania Solar- und Wärmetechnik 

Stuttgart [9] për certifikimin Solar Keymark, tre prodhuesit shqiptarë më konkurrues u ekzaminuan 

kundrejt kërkesave të certifikimit Keymark. Prodhuesve iu dhanë rekomandime të detajuara (p.sh. 

për sistemet e menaxhimit të cilësisë), si dhe rekomandime për një fazë kalimtare për zbatimin e 

rregulloreve.

KUTIA INFORMUESE

Figura 10: Pjesëmarrësit shqiptarë në qendrën e testimit 
SPF të Solar Keymark në zvicër [4]

Figura 11: Trajnim në klasë me mbështetjen e 
ekspertëve zviceranë të paneleve diellore [4]
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5.3 laBoratori i teStimit
Gjatë fazës PDF-B të Projektit për “Transformimin e tregut për panelet diellore për ujë të ngrohtë në 

Shqipëri” (faza përgatitore e projektpropozimit të plotë për programin kombëtar), të financuar nga 

GEF/PNUD, u vendos një marrëveshje partneriteti me një projekt të mëparshëm panelesh diellore për 

ujë të ngrohtë, të financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim,10 dhe në kuadër të këtij partneriteti 

u ngrit një qendër testimi për panelet diellore në institutin “Harry Fultz”, një shkollë e mesme dhe 

kolegj profesional në Tiranë. Në mënyrën ideale, kjo qendër testimi mund të ishte transformuar në një 

qendër testimi panelesh diellore, plotësisht funksionale dhe e akredituar për të kryer testime sipas 

standardeve EN 12975 dhe EN 12976, dhe të njihej si një ambient testimi i Solar Keymark. Por, rezultoi se 

për ambientin e testimit do të duheshin burime të mëdha financiare dhe kapacitetesh për të plotësuar 

kërkesat e rrepta të akreditimit dhe të njohjes, dhe se kërkohej një kuadër më profesional sesa vetëm ai 

i një shkolle. Ndërsa nga këndvështrimi i tregut të vogël lokal të testimit, ky nuk do të ishte një investim 

i qëndrueshëm. Sidoqoftë, laboratori i testimit të paneleve diellore shërben me sukses si institut testimi 

për industrinë lokale për të kryer testimin ose testimin paraprak të produkteve në zhvillim, dhe ai 

është përdorur edhe për qëllime arsimore, por jo në nivelin e parashikuar në nisje të projektit. Për të 

përmirësuar më tej dhe për të shfrytëzuar kapacitetin e një laboratori kombëtar testimi për testimin 

paraprak dhe trajnimin teknik, janë hedhur disa ide për t’i zhvendosur pajisjet në një universitet teknik.

5.4 trajnimi dhe certiFikimi i inStalueSve dhe ProjektueSve
5.4.1 Formimi ProFeSional
Synimi i aktiviteteve të trajnimit është që të ofrojnë në tregun e punës në Shqipëri profesionistë të 

kualifikuar, të trajnuar në mënyrë të veçantë për instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve termike 

diellore. Gjatë projektit janë trajnuar për teknologjinë termike diellore mbi 700 specialistë (duke 

përfshirë 66 femra pjesëmarrëse) që nga instaluesit, teknikët, arkitektët, inxhinierët, instruktorët etj. 

Trajnimi është fokusuar në cilësinë e produkteve dhe projektimin e tyre, dhe në integrimin në ndërtesat 

e reja dhe ekzistuese, duke përfshirë edhe monitorimin dhe mirëmbajtjen. Mbi 90 % e specialistëve 

të trajnuar u përgjigjën si shumë të kënaqur ndaj dobishmërisë së materialeve të trajnimit për sa i 

përket përmbushjes së interesave dhe kërkesave të tyre për informacion të ri.  Pjesëmarrësit janë ose 

të punësuar në këtë sektor (p.sh. hidraulikët), ose dëshirojnë të nisin një aktivitet biznesi privat, ose 

kanë si synim të shkojnë jashtë shtetit si punëtorë sezonalë. Në këto aktivitete trajnimi, projekti ka 

bashkëpunuar me Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta (MPÇSSHB), dhe 

me institucione të ndryshme arsimore dhe trajnuese, si p.sh. Universiteti Politeknik i Tiranës, qendrat 

e formimit profesional (QFP-të) dhe me universitete private. Në shtatë qendra të formimit profesional 

10.   “Ngrohësit diellorë të ujit – Trajnimi i ekspertëve dhe specialistëve dhe përmirësimi i teknologjisë dhe prodhimit në 
Shqipëri”, [15].

Figura 12: Trajnim i kryer në impiantin eksperimental në institutin “Harry Fultz” në Tiranë
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janë prezantuar kurse specifike për “Instaluesit dhe riparuesit e paneleve diellore për ujë të ngrohtë”. 

Për të gjitha këto kurse është ofruar trajnimi i instruktorëve bazuar në kurrikulën e përmirësuar të 

miratuar nga MPÇSSHB, ndërsa mjetet e punës dhe pajisjet e trajnimit (panele diellore etj.) janë 

siguruar nga projekti për qendrat e formimit profesional në Tiranë, Durrës dhe Fier. Bazuar në manualin 

zviceran të trajnimit “Solarwärme” për specialistët e paneleve diellore në Zvicër [4], projekti hartoi një 

paketë të mirë materialesh trajnimi në dispozicion të instruktorëve të qendrave të formimit profesional 

për të mësuar të diplomuarit, studentët dhe personat e tjerë që janë të interesuar të hyjnë në tregun 

profesional. Për periudhën e mbetur të projektit, qëllimi është që të integrojë disa nga këto materiale 

trajnimi mbi panelet diellore për ujë të ngrohtë në kurrikulën e rregullt të institucioneve të tjera të 

arsimit të lartë profesional/universiteteve teknike [10].

Për të shtrirë më tej panelet diellore për ujë të ngrohtë, projekti lidhi një marrëveshje bashkëpunimi me 

shoqatën italiane CeLIM, sipas së cilës kjo e fundit siguroi veglat e punës dhe pajisjet e trajnimit për tre 

qendra të tjera të formimit profesional që zhvillojnë kurse specifike për energjinë diellore (në Shkodër, 

Vlorë dhe Korçë) dhe për shkollën e mesme profesionale “Karl Gega” në Tiranë. Përveç kësaj, instituti 

“Harry Fultz” ka nisur një kurs specifik për instaluesit e paneleve diellore në shtator 2012.

Për të krijuar ndërgjegjësimin për disponueshmërinë e këtyre trajnimeve, në maj të vitit 2012 u organizua 

një aktivitet promocional në Qendrën e Formimit Profesional Nr.1 në Tiranë, me pjesëmarrje të gjerë 

dhe në bashkëpunim me MPÇSSHB, Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe Drejtorinë e Qendrës.

5.4.2 trajnimet e SPecialiZuara
Trajnime të specializuara janë ofruar për 820 arkitektë, inxhinierë ndërtimi dhe specialistë të tjerë në 

sektorin e ndërtimit, përfaqësues të medias etj. për të rritur kapacitetet e tyre për përfitimet nga energjia 

diellore. Trajnimi i parë 2-3-ditor për arkitektët lokalë dhe specialistët e tjerë në sektorin e ndërtimit u bë 

në mars të vitit 2012, me mbështetjen e një konsulenti ndërkombëtar. Një fazë e dytë trajnimi u zhvillua 

për nevojat e arkitektëve, specialistëve të tjerë në sektorin e ndërtimit dhe për një grup të interesuar 

studentësh nga fakultete të ndryshme të Universitetit Politeknik të Tiranës dhe universitete të tjera 

jopublike, në ambientet e “Epoka University” në Tiranë, në mars të vitit 2013.  

Në pranverën e vitit 2014, në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës, përkatësisht me 

Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës dhe Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, janë hartuar dhe 

zhvilluar me sukses seminare trajnimi për arkitektët, inxhinierët e energjisë dhe profesionistët ë tjerë, 

duke përfshirë edhe studentë të Masterit Shkencor dhe të kursit të Auditimit Energjetik, për teknologjitë 

e sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë sanitar dhe ngrohje.

Trajnime janë organizuar edhe në nivel komuniteti për instalimin, monitorimin dhe mirëmbajtjen e 

sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë, pas vënies në punë/dorëzimit të projekteve pilot. 

Figura 13: Pjesëmarrësit në trajnimin profesional në 
laborator dhe praktika në impiantin eksperimental[20]

Figura 14: Trajnimi i trajnerëve për instruktorët e 

qendrave të formimit profesional
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Ndërgjegjësimi për teknologjinë e paneleve diellore për ujë të ngrohtë është rritur edhe përmes disa 

seminareve me komunitetet lokale, organizatat joqeveritare, biznesin privat dhe pjesëmarrës të tjerë të 

interesuar, në bashkëpunim me OSBE-në dhe Qendrat e Informacionit Aarhus në Vlorë, Orikum, Himarë 

dhe Sarandë. 

5.4.3 trajnimi i inStalueSve në vendin e PunëS
Në bashkëpunim me konsorciumin zviceran të përbërë nga INFRAS AG, Swisssolar dhe HSR Hochschule 

für Technik Rapperswil - Institut für Solartechnik SPF në kuadër të platformës REPIC, gjatë viteve 2010- 

2012 u ofrua asistencë teknike në fushën e testimit dhe menaxhimit të cilësisë për ofruesit e paneleve 

diellore për ujë të ngrohtë, e cila përfshinte jo vetëm ngritjen e kapaciteteve të prodhuesve shqiptarë 

(siç përshkruhet në 5.2), por edhe ngritjen e kapaciteteve në zinxhirin lokal të ofertës dhe të shërbimeve: 

përmirësimi i cilësisë së projektit të sistemit, projektimi, prodhimi dhe instalimi, me qëllimin për të forcuar 

besimin e klientëve potencialë në teknologjinë e paneleve diellore për ujë të ngrohtë, duke ofruar kurse 

trajnimi dhe mbështetje për aktorët në anën e ofertës në Shqipëri, si dhe trajnime në vendin e punës për 

instaluesit. Këto të fundit përfshinin një sërë vizitash teknike pranë instalimeve të mëdha të sistemeve 

të paneleve diellore për ujë të ngrohtë me praninë e instaluesve të këtyre sistemeve, në mënyrë që 

përmirësimet e rekomanduara/ndryshimet e propozuara të mund të pasqyroheshin.  

5.4.4 Skemat e certiFikimit Për inStalueSit
Ngritja e një sistemi certifikimi për instaluesit ka mbetur pezull. Në ndryshim nga skema e certifikimit 

Solar Keymark, për instaluesit e sistemeve termike diellore dhe të komponentëve të tyre nuk ka asnjë 

skemë të përgjithshme evropiane certifikimi. Megjithatë, ekziston një grup skemash certifikimi kombëtare 

dhe disa kurse kualifikimi. Këto skema janë zbatuar më parë në disa shtete të Evropës. Këto skema janë 

analizuar me ndihmën e ekspertëve gjermanë [9] dhe është arritur në përfundimin se instaluesit duhet 

të certifikohen vetëm nëse kanë trajnim të veçantë të kualifikuar dhe kanë punuar të paktën për tri vjet 

si hidraulikë profesionistë.  Ndërkohë që legjislacioni dytësor i hartuar nga projekti në mbështetje të 

zbatimit të ligjit për BRE-të vendos detyrimin për të përdorur projektues dhe instalues të certifikuar për 

sistemet që janë objekt të këtij ligji dhe të akteve nënligjore të tij, ngritja e një sistemi të tillë certifikimi 

(ose sistemi njohjeje) nuk ka ecur përpara në praktikë. 

Puna në fakt mund të vazhdohet, në marrëveshje me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, nëpërmjet 

ngritjes së një grupi pune të përbërë nga përfaqësues të furnizuesve të pajisjeve, instaluesve, projektuesve 

të sistemeve, institucioneve arsimore dhe përfaqësues të autoriteteve publike për të përcaktuar dhe 

miratuar një strategji konkrete, marrëveshjet institucionale dhe aktivitetet e nevojshme për ngritjen e një 

sistemi certifikimi. 

Figura 15: mësim orientues gjatë vizitave në terren 
në një hotel, i mbështetur nga ekspertët zviceranë 
[4]

Figure 16: Pjesëmarrësit në një sesion të hapur me temë “asnjë 

ndërtesë e re ose e rinovuar pa panele diellore”, të organizuar 

nga Fakulteti i arkitekturës dhe Urbanistikës në prill 2014.
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5.5 krijimi i ShoqatëS ShqiPtare të ProdhueSve të Paneleve diellore Për ujë të 
ngrohtë
Ideja e krijimit të një Shoqate Shqiptare të Prodhuesve të Paneleve Diellore asnjëherë nuk u ngrit realisht 

nga aktorët e intervistuar në anën e ofertës. Interesi i instaluesve të papërcaktuar në numër dhe i 32 

importuesve dhe i 5 prodhuesve është i ulët, pasi ata nuk kanë një model roli produktiv për veprimtaritë 

dhe rezultatet e një shoqate industrie në vend. Ekzistojnë disa ide midis tyre për një zë të mundshëm 

të përbashkët për çështje të reklamimit dhe lobimit dhe për garantimin e cilësisë, por mendimet e tyre 

nuk janë pjekur ende plotësisht.

Mbështetja e planifikuar më parë nga projekti mund të rishikohet, nëse do të ketë sërish rritje të interesit 

për shkak të ligjeve të miratuara, numrit më të madh të aktorëve në treg dhe rritjes së interesit të 

konsumatorit për energji elektrike nga panelet diellore. Por ndoshta vetëm pas përfundimit të projektit, 

aktorët kryesorë të industrisë së paneleve termike diellore do ta kuptojnë se do t’u duhen përpjekje të 

përbashkëta për marketingun dhe lobimin.

Objektivat strategjikë të një shoqate të prodhuesve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë do të ishin:

 • të jetë një partner i njohur nga institucionet shqiptare për qëllimet e këshillimit për politikat dhe 

zbatimin e programeve mbështetëse, të skemave të certifikimit për burimet e rinovueshme për 

ngrohje dhe ftohje;

 • të promovojë ngrohjen dhe ftohjen me energji diellore në Shqipëri, për të arritur objektivin prej 1 

m2 sipërfaqe kolektori;

 • të mbështetë anëtarët e saj në negociatat me institucionet, programet dhe politikat për çështjet 

termike diellore, p.sh. lidhur me certifikimin e instaluesve, kuotimin në tendera publikë, etj.;

 • të nxisë heqjen e çdo barriere tregtare që pengon zhvillimin e një tregu të hapur e të madh të 

sistemeve termike diellore në Shqipëri;

 • të shtojë iniciativat që kanë si synim integrimin e paneleve diellore në mjedisin e ndërtimit;

 • të zhvillojë dhe mbështetë instrumentet që rrisin besimin e konsumatorit, cilësinë e produkteve 

dhe ndikimin e mjeteve të nxitjes së tregut.

5.6 inStrumentet
Projekti financoi zhvillimin e një aplikacioni për llogaritjen e paneleve diellore për ujë të ngrohtë, i 

disponueshëm për përdoruesit e internetit dhe të telefonave inteligjentë. Ky është një aplikacion 

i thjeshtuar për llogaritjen e sistemit të paneleve për ujë të ngrohtë në banesa dhe shërbime, i cili 

përllogarit madhësinë dhe kostot për instalimin e këtij sistemi në një hotel, restorant ose në shtëpinë 

tuaj, duke kryer edhe analizën financiare dhe të kthimit mbi investimin. Analiza financiare që kryhet 

bazohet në kursimet në faturat e energjisë që ju mund të prisni pas instalimit të sistemit. Rezultatet 

bazohen në supozime orientuese, p.sh. për përdorimin e ujit të ngrohtë, sipas tabelës në vijim.

Tabela 4: vlerat referencë të konsumit të ujit të ngrohtë për përdorime dhe profile të ndryshme përdoruesi.
Lloji i ndërtesës ose i përdorimit Konsumi i ujit të ngrohtë në 60°C Njësia

Shtëpi banimi 40 litra/frymë/ditë

Spitale 50–65 litra/shtrat/ditë

Shkollë 5 litra/frymë/ditë

Hotel ***** 90 litra/shtrat/ditë

Hotel **** 70 litra/shtrat/ditë

Hotel *** 55 litra/shtrat/ditë

Hotel ** 40 litra/shtrat/ditë

Hotel * 35 litra/shtrat/ditë

Shtëpi të moshuarish ose konvikt 55 litra/shtrat/ditë

Ambiente ushtarake 20 litra/frymë/ditë

Palestër (dushet) 25-35 litra/frymë/ditë

Lavanderi 4-7 litra/kg rroba

Restorant 6-12 litra/vakt

Mensë 4 litra/vakt
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Të dhënat e kërkuara janë të lehta për t’u plotësuar dhe rezultatet paraqiten në mënyrë mjaft të arsyeshme, 

siç tregohet në pamjet më poshtë. 

Figura 17: Pamje të faqes së aplikacionit për llogaritjen e paneleve diellore për ujë të ngrohtë

5.7 Projektet e vleFShmëriSë dhe Projektet Pilote
Mësimet e nxjerra nga praktika dhe krijimi i rasteve me nivele të shumë të mira kënaqësie, besimi dhe 

angazhimi përbëjnë një themel të fortë për ngritjen e kapaciteteve dhe krijimin e ndërgjegjësimit përmes 

fjalës së gojës dhe reklamimit. Ndaj, projekti mbështeti studimet e para-vlefshmërisë, të vlefshmërisë dhe 

projektet pilote të instalimeve.

5.7.1 Studimet e vleFShmëriSë
Përmes bashkëpunimit me ATA (Shoqata Shqiptare e Turizmit) dhe me AKBN (Agjencia Kombëtare 

e Burimeve Natyrore), janë përgatitur disa studime vlefshmërie, përkatësisht për 3 hotele private (shih 

kutinë informuese),  për  ndërmarrje në industrinë ushqimore (bulmet, birrë dhe peshk), si dhe për 

konviktin e Universitetit Epoka. 

5.7.2 BaneSat Sociale me koSto të ulët dhe eFiçencë energjie
Në vitin 2015, projekti ofroi asistencë teknike për Entin Kombëtar të Banesave për realizimin e një objekti 

social me kosto të ulët dhe efiçencë energjie në Korçë, gjë e cila ishte një nismë totalisht e re në fushën 

e strehimit social. Pas Memorandumit të Mirëkuptimit, projekti asistoi Entin Kombëtar të Banesave për 

përgatitjen e termave të referencës për një konkurs për projektimin inxhinierik dhe gjatë fazës së vlerësimit. 

Mbështetje tjetër u ofrua për ngritjen e kapaciteteve të arkitektëve dhe inxhinierëve lidhur me efiçencën 

e energjisë dhe përdorimin pasiv të energjisë diellore 

në ndërtesa. Nëse do të mundësohet, është me vlerë 

monitorimi energjetik i tre banesave sociale, me dhe 

pa masa të efiçencës së energjisë, në Fier dhe Korçë 

(për ndërtim), për qëllime krahasimi dhe vlerësimi, të 

cilat mund të  mbështeten nga projekti. Në vijim të 

aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve të bazuara në 

mësimet e nxjerra nga konkursi i Korçës dhe praktikat 

më të mira të masave pa kosto/me kosto të ulët për 

optimizmin e konsumit të energjisë së ndërtesave në 

projektin e ndërtimit të arkitektëve, në fillim të vitit 

2016 u lançua me sukses një konkurs i ngjashëm, 

me pjesëmarrjen e studentëve të arkitekturës dhe 

të profesionistëve të rinj, për të parashikuar një 

projekt të qëndrueshëm të një banese sociale.
Figura 18: maketi arkitekturor i banesës sociale me 

kosto të ulët dhe efiçencë energjie në Korçë

LIDhJET 
•	 http://www.un.org.al/solar/

•	 http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/oper-
ations/projects/environment_and_energy/the-country-
program-ofalbania-under-the-global-solar-water-heat.
html

•	 http://www.akbn.gov.al/energjia-diellore/#

•	 ht tps : / / i t unes . app l e . com/us / app / so l a r - app /
id792965104?ls=1&mt=8;    
(aplikacioni për llogaritjen epaneleve diellore për telefonat 
iPhone)

•	 https://play.google.com/store/apps/details?id=app.am.solar

           aplikacioni për llogaritjen e paneleve diellore për telefonat

         Android)
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Sistemi termik diellor për rastin e hotel 

Theranda (një boutique hotel i vogël në 

Tiranë) ishte joshës për pronarin e hotelit 

për arsye ekonomike, si dhe për marrjen e 

një certifikimi të veçantë si hotel ekologjik 

“ECOPROFIT” nga CPC Austria. Sistemi 

termik diellor me një sipërfaqe kolektori 

prej 28 m² mbulon mesatarisht 63% të 

konsumit të ujit të ngrohtë të hotelit, 

ndërsa në muajt e verës arrin deri në 98%.

Sistemi termik diellor për ujë të ngrohtë 
i një hoteli në qytetin e Tiranës

KUTIA INFORMUESE

5.7.3 emiS dhe ndërteSat PuBlike me eFiçencë energjie
Në kuadrin e bashkëpunimit të vendosur me Bashkinë e Durrësit në fushën e projektit të paneleve 

diellore për ujë të ngrohtë, Fondi Katalitik i PNUD-it po piloton një platformë të re për gjurmimin e 

energjisë në Bashkinë e Durrësit, me synim krijimin e një sistemi efikas për menaxhimin e energjisë 

dhe të instrumenteve të tjera të menaxhimit për monitorimin dhe kontrollin e përdorimit të energjisë 

nga bashkitë, organizimin e auditimeve të energjisë, zbatimin e masave me kosto të ulët EE/ER 

(projekte demonstrimi) dhe përgatitjen e projekteve bankare që lehtësojnë financimin e tyre përmes 

instrumenteve ekzistuese EE/ER në Shqipëri.  

5.7.4 vleFShmëria e rehaBilitimit të konSumit të energjiSë në ndërteSat e Banimit 
me Shumë Familje
Në pranverën e vitit 2014, përmes një bashkëpunimi me Bashkinë e Tiranës, u përfundua dhe 

u prezantua për diskutim një “Studim fizibiliteti, plan biznesi dhe hartimi i një skeme mbështetëse 

financiare për rehabilitimin e një ndërtese banimi shumëkatëshe të identifikuar nga bashkia e Tiranës”. 

Masat e shqyrtuara të efiçencës së energjisë ishin izolimi termik i mbështjelljes/zarfit të ndërtesave, 

përfshirë dritaret efikase, si dhe integrimi i një sistemi 

të përbashkët panelesh diellore për ujë të ngrohtë 

që do të zëvendësonin bojlerët ekzistues elektrikë.

Ndërtesa e marrë në konsideratë nuk i ishte 

nënshtruar auditimit të energjisë. Burimet kryesore 

të informacionit ishin rezultatet e një pyetësori të 

realizuar me përdoruesit e ndërtesës dhe të dhënat 

e konsumit të energjisë elektrike të siguruara nga 

Ndërmarrjet e Shërbimeve Publike, së bashku me 

matjet e konsumit të energjisë së bojlerëve elektrikë 

dhe të njësive të kondicionimit të ajrit të një numri të 

vogël apartamentesh.

Nga analiza e thjeshtë e kthimit mbi investimin 

të masave të rinovimit të propozuara në lidhje 

me efiçencën e energjisë për zarfin e ndërtesës 
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Figura 26: Fraksioni i energjisë diellore nga panelet 
për ujë të ngrohtë në Hotel Theranda

Figura 19: Pamje nga pallati shumëkatësh i banimit i 
marrë në konsideratë për studimin e vlefshmërisë
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rezultoi se kursimi i energjisë nisur vetëm nga çmimi aktual i energjisë elektrike dhe pa u shoqëruar me 

përfitime të tjera plotësuese ka gjasa të mos jenë mjaftueshëm tërheqës për banorët që të investojnë në 

këto masa. Familjet që nuk mund ta financojnë investimin me kursimet e tyre kanë gjasa të shkurajohen 

edhe më shumë nga mungesa e financimit të përballueshëm afatgjatë që mund të kenë afat maturimi 

prej 15-20 vjetësh ose edhe më të gjatë. Ndonëse normat e interesit të kredive kanë pësuar një rënie 

të lehtë gjatë viteve të fundit, ato mund të jenë ende shumë të larta për investime të tilla në efiçencë 

energjie me kthim financiar relativisht të ulët, investime të cilat në mënyrë tipike përfshijnë të gjitha 

rinovimet e fasadave të ndërtesave me masa për efiçencë energjie. Për investimet në ngrohjen e ujit me 

energji diellore, me një periudhë tipike shlyerjeje prej 10 vjetësh, situata është më e favorshme.

Duke pasur parasysh sa më lart, një sërë gjetjesh dhe rekomandimesh ishin me interes të veçantë 

në lidhje me legjislacionin për efiçencën e energjisë, duke përforcuar faktin se roli i sektorit publik në 

mbështetjen e këtyre masave mbetet kritik. Ato përfshijnë:

•	 Linja krediti për qëllime të veçanta ose fonde të rinovueshme për ofrimin e financimeve për 

rinovimin e ndërtesave me masa për efiçencë energjie, me norma të ulëta interesi dhe periudha 

shlyerjeje mjaftueshëm të gjata

•	 Mbështetje plotësuese me grante shtetërore në formën e subvencioneve të normave të interesit, 

grante paraprake për investime dhe/ose lehtësira tatimore për të përmirësuar fluksin e parasë 

të investimeve të propozuara dhe, kur është e nevojshme, për të trajtuar nevojat specifike dhe 

kufizimet ekonomike të popullsisë me të ardhura të ulëta;

•	 Programe garancie që zgjerojë aksesin ndaj huave, duke ulur në këtë mënyrë koston e financimit 

dhe duke mundësuar zhvillimin e projekteve më gjithëpërfshirëse për efiçencën e energjisë;

•	 Përmirësimi i sistemeve të faturimit dhe i teknologjisë së informacionit për shërbimet utilitare, për 

të lehtësuar shlyerjen përmes faturave nga klientët. Krijimi i mundësive për hua afatgjata financuese 

të cilat mund të shlyhen përmes faturave të shërbimeve dhe programe të shërbimeve utilitare të 

një game të gjerë për të nxitur vënien në zbatim të projekteve të efiçencës së energjisë me masa 

të shumëllojshme;

•	 Dhe në fund, më e rëndësishmja: Trajtimi i pengesave aktuale institucionale, ligjore dhe rregullatore 

sa i përket menaxhimit efikas dhe procedurave të vendimmarrjes në pallatet shumëkatëshe, 

çështjeve të pronësisë dhe aspekteve të tjera në lidhje me to që mund të pengojnë aktualisht 

mirëmbajtjen siç duhet të ndërtesave dhe një përfaqësim të mirë të shoqatave të pronarëve të 

apartamenteve si partnerë të besueshëm dhe organe ligjore që mund të aplikojnë për financim 

nga çdo subjekt financues. 

5.7.5 Projektet Pilote
Duke synuar institucionet publike, si kopshtet, qendrat shëndetësore, shtëpitë e të moshuarve dhe të 

fëmijës, qendrat sociale, konviktet, klinikat shëndetësore etj. për të treguar përfitimet e kësaj teknologjie 

në kursimin e energjisë dhe rritjen e komoditetit, janë arritur efekte të forta të shumëfishta. Duke qenë 

se shumica e stafit të këtyre institucioneve publike janë femra (edhe në pozicionet drejtuese, edhe në 

ato të thjeshtat), është arritur shumë duke rritur ndërgjegjësimin e tyre dhe duke konsideruar nevojat 

dhe propozimet e tyre të veçanta: gratë dukeshin shumë të interesuara dhe ishin mjaft të qarta në 

mbështetje të energjisë diellore. Shembuj të mirë vazhdojnë të vijnë nga institucionet sociale me 

drejtuese femra, të cilat kanë ndikuar shumë në vendimmarrjen në favor të investimeve në sisteme 

panelesh diellore për ujë të ngrohtë në institucionet ku punojnë. Nga ana tjetër, projekti ndërtoi 

partneritete të fuqishme me bashkitë, të cilat investuan thuajse 10% të investimit total të projekteve 

pilot për ndërtesat publike nën juridiksionin e tyre, kontribut ky i dhënë qoftë në natyrë apo duke 

ofruar pjesë të sistemit të paneleve diellore për ujë të ngrohtë ose duke miratuar projektet teknike 

për institucionet publike në rehabilitim, të përshtatura paraprakisht, për të mundësuar instalimin e 

sistemeve të paneleve diellore kur projekti të ishte gati. Po ashtu, është arritur një ndërgjegjësim i 

gjerë i publikut dhe është rritur ngritja e kapaciteteve të sektorëve të bashkisë që janë përgjegjës për 
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12m2

28m2

42m2

60m2

6m2

16m2

Harta e Shqipërisë që tregon shpërndarjen në hapësirë të 
projekteve pilot të paneleve diellore për ujë të ngrohtë

1

Qendra e Formimit Profesional në Durrës

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 3 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 200 litra.

2

Qendra e Formimit Profesional “Tirana 1”, në Tiranë

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 3 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 200 litra.

3

Qendra e Formimit Profesional në Fier

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 3 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 200 litra.

4

Tre bujtina në zonën alpine të Thethit

Sistem panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 4 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 200 litra.

5

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 8 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 500 litra.

6

Shtëpia e foshnjës Tiranë

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 20 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 2000 litra, pompë nxehtësie si rezervë.

7

Qendra Shëndetësore në Petrelë

Sistem panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 4 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 200 litra.

8

Qendra Shëndetësore në Prezë

Sistem panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 4 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 200 litra.

9

Shtëpia e të Moshuarve në Tiranë

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 18 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 2000 litra, pompë nxehtësie si rezervë.

10

Konvikti i shkollës së mesme “Kolin Gjoka” në Lezhë

Sistem panelesh me rikthim, sipërfaqe kolektori 20 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 2000 litra, pompë nxehtësie si rezervë.

11

Çerdhja “Besëlidhja” në Lezhë

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 8 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 500 litra.

12

Strehëza Kombëtare për Viktimat e Dhunës në Familje

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 20 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 2000 litra.

13

Çerdhja nr. 50 në Tiranë

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 12 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1000 litra.

14

Çerdhja nr. 30 në Tiranë

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 12 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1000 litra.

15

Shkolla e mesme “Eqerem Çabej” në Tiranë

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 8 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 500 litra.

16

Shkolla e mesme “Ahmet Gashi” në Tiranë

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 12 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1000 litra.

17

Kopshti Nr. 1 në Gramsh

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 12 m2 në total dhe 
depozita uji të ngrohtë me kapacitet 200/300/300 litra.

18

Kopshti Nr. 2 dhe çerdhja në Gramsh

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 12 m2 në total dhe 
depozita uji të ngrohtë me kapacitet 200/300/300 litra.

19

Kopshti Nr. 9, në Elbasan

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 12 m2 në total dhe 
depozita uji të ngrohtë me kapacitet 200/300/300 litra.

20

Çerdhja nr.1 në Elbasan

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 12 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 750 litra.

21

Kopshti Nr. 3 dhe çerdhja në Sarandë

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 15,5 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1000 litra.

22

Shtëpia e fëmijëve parashkollorë në Shkodër

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 12 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1000 litra.

23

Qendra sportive në Orikum

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 12 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1000 litra.

24

Shtëpia e të Moshuarve në Fier

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 21,1 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 2000 litra.

25

Qendra e Zhvillimit në Shkodër

Dy sisteme panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 2* 8,44 m2 dhe depozi-
ta uji të ngrohtë 2*800 litra.

26

Çerdhja nr.2, Bashkia Elbasan

Dy sisteme panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 2*6 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 2*500 litra.

27

Kopshti Nr. 2 në Elbasan

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 3*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 3*200 litra.

28

Kopshti Nr. 12, në Elbasan

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 3*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 3*200 litra.

29

Konvikti i shkollës së mesme në Gramsh

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 18 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1500 litra.

30

Qendra Shëndetësore në Ferm-Çlirimi, Fier

Sistem panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 4 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 200 litra.

31

Qendra Shëndetësore në Komsi, Burrel

Sistem panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 4 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 200 litra.

32

Kopshti nr. 5 në Elbasan

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 12 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1000 litra.

33

Qendra ditore për personat me aftësi të kufizuara në Lushnjë 

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 6 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 500 litra.

34

Qendra e Zhvillimit në Berat

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 12 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1000 litra.
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121m2

42m2 28m2

41m2

111m2

72m2

35

Çerdhja në Shkozet, Durrës

Dy sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 2*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 2*200 litra.

36

Kopshti “Met Hasa” në Durrës

Dy sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 2*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 2*200 litra.

37

Kopshti “Parafabrikat” në Durrës

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 3*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 3*200 litra.

38

Kopshti “Fidanishtja” në Durrës

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 3*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 3*200 litra.

39

Kopshti “Sotir Noka” në Durrës

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 3*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 3*200 litra.

40

Çerdhja nr. 4 në Vlorë

Sistem panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 4 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 200 litra.

41

Kopshti “1 maji” në Vlorë

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 3*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 3*200 litra.

42

Kopshti nr. 10 në Vlorë

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 3*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 3*200 litra.

43

Kopshti nr. 11 në Vlorë

Dy sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 2*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 1*200 + 1*300 litra.

44

Kopshti nr. 13 në Vlorë

Tre sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 3*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 3*200 litra.

45

Çerdhja nr. 1 në Durrës

Dy sisteme panelesh termosifon, sipërfaqe kolektori 2*4 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 2*200 litra.

46

Çerdhja nr. 3 në Durrës

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 12 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1000 litra.

47

Kopshti “7 Marsi” në Durrës

Sistem panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 12 m2 dhe depozitë uji të 
ngrohtë me kapacitet 1000 litra.

48

Konvikti i shkollës së mesme të sporteve “Bernardina Qeraxhi” në Durrës 

Dy sisteme panelesh me pompë, sipërfaqe kolektori 2* 12 m2 dhe depozita 
uji të ngrohtë 2*1000 litra.
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20m2
SISTemI I UjIT Të NGRoHTë 
Në KoNvIKTIN e Një 
SHKoLLe Të meSme
Në konviktin e shkollës së 
mesme “Kolin Gjoka” në 
Lezhë, bojleri ekzistues 
elektrik u zëvendësua me 
një sistem panelesh diellore 
për ujë të ngrohtë, me 10 
kolektorë me sipërfaqe 
totale 20 m2. Si sistem 
rezervë u instalua një 
pompë nxehtësie, të cilat 
funksionojnë më mirë sesa 
sistemi me bojler elektrik.

monitorimin dhe riparimin e pajisjeve për ngrohje, ajrim dhe ajër të kondicionuar, si një garanci për 

qëndrueshmërinë e sistemeve të instaluara kur të mbyllet projekti.

48 ndërtesa publike kanë përfituar nga instalimi i paneleve diellore për ujë të ngrohtë dhe asistenca 

teknike deri tani. Projektimi dhe instalimi u mbikëqyr nga stafi teknik i projektit. Gjatë dorëzimit të 

disa projekteve pilot, janë kryer trajnime në terren për drejtoritë e qeverisjes vendore përgjegjëse për 

monitorimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë.

Projekti ia doli të instalojë me sukses sistemet e paneleve diellore për ujë të ngrohtë në Strehëzën 

Kombëtare për Viktimat e Dhunës në Familje në Tiranë, ku trajtohen rreth 36 gra/fëmijë të dhunuar, 

për të cilin kishte interes reciprok edhe nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore në 

Shqipëri. 

5.8 monitorimi i SiStemeve të Paneleve diellore Për ujë të ngrohtë
Për të mbështetur të gjitha aktivitetet më lart me dëshmi të fortë për rendimentin termik diellor, kursimin 

e energjisë, por edhe për të mësuar për problemet në funksionim dhe cilësi, shumica e projekteve 

pilot u pajisën me sisteme monitorimi. Si rezultat, të gjitha aktivitetet e projektit për ndërgjegjësimin 

dhe reklamimin, dhe të gjitha pretendimet për kosto-efektivitetin e sistemeve të paneleve diellore për 

ujë të ngrohtë dhe për ndikimin e tyre në reduktimin e GES-ve mund të bazohen në të dhëna të 

matura realisht dhe të verifikuara nga një model i përshtatshëm i sistemeve të paneleve të instaluara, të 

llojeve, madhësive dhe përdorimeve për qëllime të ndryshme, dhe në lloje të ndryshme ndërtesash ose 

bashkish. Për rrjedhojë, mund të ruhet kredibiliteti dhe besimi i konsumatorëve të synuar për përfitimet 

e pretenduara, duke përbërë një bazë të fortë për rritjen e vazhduar e të qëndrueshme të tregut të 

paneleve diellore për ujë të ngrohtë në Shqipëri. 

Prodhimi i vërtetuar i energjisë diellore i regjistruar në 7 projektet e demonstrimit për rrezatimin diellor 

vjetor në sipërfaqen e pjerrët të kolektorëve varion midis 1 480 dhe 1 670 kWh/m2. Prodhimi i energjisë 

diellore për m2 sipërfaqe të sistemeve termike diellore u regjistrua midis 390 dhe 580 kWh/m2. Kursimi 

rezultues vjetor i energjisë ishte 50% për ujin e ngrohtë sanitar në strukturat e banimit dhe 70% për 

kërkesën vjetore për ujë të ngrohtë në hotele dhe sektorin e shërbimeve. 

Përveç kësaj, mbledhja e këtyre të dhënave nga monitorimi mund të mbështetë shumë optimizimin 

e mëtejshëm të projektimit të sistemit (për të ulur kostot), 

dhe mund të ndihmojë për ndërgjegjësimin e pronarëve të 

projekteve, të projektuesve të sistemeve dhe të instaluesve 

për pjesët e sistemit për ujë të ngrohtë sanitar, ku energjia 

shkon dëm në mënyrë tipike dhe të panevojshme. Përfitimet 

e këtij monitorimi janë demonstruar tashmë nga rezultatet e 

monitorimit të dy instalimeve pilot në Bashkinë e Tiranës, në 

të cilat humbjet më të mëdha të energjisë, në veçanti në një 

prej sistemeve, supozohet se vinin për shkak të tubacioneve 

të gjata, të largëta dhe jo të izoluara mirë të shpërndarjes/

konsumit të ujit dhe të funksionimit për orë të zgjatura të rrjetit 

të qarkullimit të ujit të ngrohtë. I njëjti mendim u nda edhe nga 

distributori i sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë, 

i cili konfirmoi se çështjet e ngritura janë ndër burimet më të 

zakonshme të humbjeve kryesore të energjisë në sistemet për 

ujë të ngrohtë sanitar. Raportet e veçanta të monitorimit të 

këtyre sistemeve disponohen në zyrën e projektit, për më shumë 

hollësi. Pas mbledhjes së më shumë të dhënave nga instalimet 

nën monitorim, ato mund të përdoren në aktivitetet e tjera për 

ndërgjegjësimin dhe për trajnim, si dhe për të përditësuar vlerat 

e paracaktuara në aplikacionin kompjuterik me bazë uebin, të 
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zhvilluar nga projekti në ndihmë të projektimit (dimensioneve) dhe të vlerësimit financiar të sistemeve 

të paneleve diellore për ujë të ngrohtë në fjalë.  

Të dhënat e monitorimit të sistemeve termike diellore dhe të konsumit të ujit të ngrohtë ndihmuan 

në përmirësimin e specifikimeve teknike për prokurimin nëpërmjet tenderimit të projekteve pilot, të 

realizuara nga Projekti i paneleve diellore për ujë të ngrohtë në bashkëpunim me institucionet publike 

dhe bashkitë, duke mundësuar edhe vlerësime më të mira për konsumin e ujit të ngrohtë. Më tej, 

projekti po planifikon të sigurojë analizën e historikut për prezantimin e specifikimeve të reja teknike 

për sistemet e paneleve diellore për ujë të ngrohtë në kuadër të prokurimit publik të produkteve të 

padëmshme për mjedisin (të gjelbërta).

Projekti zbatoi një program tjetër monitorimi për të siguruar më shumë informacion mbi modelet e 

përdorimit të ujit të ngrohtë dhe kursimet potenciale të energjisë, bazuar në konsumin e matur të ujit 

të ngrohtë në një kampion prej 20 familjesh nga zonat urbane dhe rurale të qarqeve Tiranë, Librazhd 

dhe Korçë. Të dhënat e monitorimit u mblodhën çdo muaj, për secilën familje. Të dhënat përfshinin 

informacion për konsumin e energjisë elektrike nga bojlerët, konsumin e ujit të ngrohtë dhe konsumin 

total të energjisë elektrike të faturuar nga kompania e shpërndarjes së energjisë elektrike.

Monitorimi tregoi se familjet në Tiranë konsumojnë më shumë se familjet në rrethet e tjera të Shqipërisë, 

e shpjeguar kjo nga fakti se standardi i jetesës në Tiranë është më i lartë. Gjatë monitorimit të konsumit 

të ujit të ngrohtë në familjet shqiptare duhet të merret në konsideratë fakti i fikjes së bojlerëve elektrikë 

gjatë pjesës më të madhe të ditës, duke krijuar kështu një kurbë konsumi të ndryshme nga konsumi i 

pritshëm. Një fakt tjetër që duhet të merret në konsideratë është furnizimi me ujë të ftohtë, i cili sigurohet 

në dy mënyra, përmes një depozite të ekspozuar në diell ose drejtpërdrejt nga rrjeti i furnizimit me ujë, 

duke paraqitur një temperaturë të ndryshme të ujit në hyrje: temperatura në depozitën e ujit shkon 

deri në 30°C gjatë verës, duke çuar në kursim të energjisë. Shifrat e konsumit ndikohen edhe nga 

temperatura e caktuar e ujit të ngrohtë të bojlerit elektrik, e cila te familjet e monitoruara varion nga 

50-85°C. 

Vlera e rekomanduar e konsumit të ujit të ngrohtë në banesa është 35-40 [lt/ditë/pp], në 60/15°C, 

Figura 20: Skema e sistemit termik diellor dhe sensorët e nevojshëm për monitorimin e detajuar [9]
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ndërsa për familjet e monitoruara kjo vlerë vështirë se arriti në 20 [lt/ditë/pp], në 60°C. Sasia e konsumit 

të energjisë elektrike nga bojlerët elektrikë përkundrejt konsumit total të energjisë elektrike në familjet 

e monitoruara varionte midis 16-54%, me një vlerë mesatare prej 36%.

Konsumi total mujor i energjisë elektrike në familjet e monitoruara varionte nga 2 600 – 7 600 kWh/

vit. Instalimi i një sistemi termik diellor është i realizueshëm nga pikëpamja ekonomike në rastet kur 

konsumi i energjisë elektrike i familjes në lidhje me ujin e ngrohtë është të paktën 2 000 kWh/vit. 

Ndonëse instalimi i një sistemi diellor mund të ketë një periudhë më të gjatë shlyerjeje, ai shoqërohet 

me një ndikim të fuqishëm në rritjen e komoditetit të jetesës në sektorin e banesave.

5.9 raSte Studimore
5.9.1 ShtëPia e FoShnjëS tiranë 
Shtëpia e foshnjës kujdeset për 45 fëmijë të vegjël dhe ndodhet në Sauk, Tiranë. Ky institucion ka dy 

ndërtesa: në ndërtesën kryesore ndodhen ambientet për fëmijët më të vegjël dhe zyrat, dhe ndërtesa 

tjetër shërben për fëmijët e moshës 2–5 vjeç. Ndërtesa kryesore ka dhe konsumin më të madh të ujit të 

ngrohtë, kështu që në të u instalua një sistem termik diellor i projektuar për nevojat e 25 fëmijëve dhe 

të 15 personave të stafit. 

Më parë, uji i ngrohtë sigurohej nga një kaldajë me naftë, dhe tani ajo përdoret si rezervë dhe për 

ngrohjen e ambientit gjatë dimrit. Ndërtimi fillestar ishte që kaldaja të nxehte një depozitë 500 litërshe 

dhe sistemi i qarkullimit punonte 24 orë/ditë në temperaturat maksimale të mundshme, por tubat nuk 

ishin të izoluar, duke pasur humbje të mëdha.

Sistemi i ri i ujit të ngrohtë sanitar u projektua me energjinë diellore si burimin parësor për ngrohjen 

e ujit për përdorim në dushe, tualete dhe kuzhinë. Si burim alternativ nxehtësie me rëndësi dytësore 

(rezervë), pranë ndërtesës teknike u instalua një pompë e re nxehtësie ajër-ujë që furnizon direkt 

depozitën e ruajtjes.  Si furnizim tjetër alternativ me rëndësi tretësore, kaldaja ekzistuese me naftë 

e vendosur në ndërtesën teknike u konfigurua për të siguruar furnizim edhe në depozitën e ujit të 
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Figura 21: Skema e instalimit të sistemit të paneleve diellore për ujë të ngrohtë në shtëpinë e foshnjës në Tiranë
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SITUATA NË FILLIM:

•	 KALDAJë ME NAFTë PëR Të GJITHë VITIN 

•	 ASNJë SISTEM REZERVë

•	 ASNJë KONTROLL TEMPERATURE PëR QARQET E QARKULLIMIT Të UJIT Të NGROHTë

•	 TUBA Të PAIZOLUAR OSE Të IZOLUAR DOBëT

SISTEMI I RI:

•	 10 KOLEKTORë ME SIPëRFAQE TOTALE 20 M², 14 KWTH

•	 DEPOZITA E UJIT Të NGROHTë – 2000 LITRA, ME SHKëMByES NxEHTëSIE Të BRENDSHëM Të 

ENERGJISë DIELLORE

•	 SISTEM REZERVë/MBëSHTETëS ME POMPë NxEHTëSIE (14,2 KWTH, COP 2.94)

•	 SISTEM REZERVë ME KALDAJëN EKZISTUESE ME NAFTë

•	 MISHELATORë Në PIKAT FUNDORE Të PëRDORIMIT 

•	 QARK I QARKULLIMIT Të UJIT Të NGROHTë DHE POMPë ME VALVUL KONTROLLI Të 

TEMPERATURëS 

Përmbledhje e parametrave kryesorë për përpara dhe pas:
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Figura 22: Rezultatet e të dhënave të monitorimit të shtëpisë së foshnjës që tregojnë kostot mujore të 
ujit të ngrohtë sanitar për burimet e ndryshme të furnizimit gjatë një periudhe 2-vjeçare (2013–2014)
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ngrohtë. Një rregullator kontrollon disponueshmërinë e burimeve të ndryshme dhe tërheq energjinë 

sipas prioriteteve të caktuara, duke siguruar kështu që energjia diellore falas të përdoret sa herë 

disponohet dhe duke garantuar kursimin më të lartë në shpenzimet për energji [16]. 

të dhënat e monitorimit 2013/2014
Prodhimi mesatar specifik i energjisë diellore është 500 deri në 600 kWh/m2/vit, i barasvlershëm ky 

me një normë konvertimi të energjisë diellore prej 35%. Për krahasim, një sistem fotovoltaik ka një 

rendiment specifik 200 kWh/m2, të barasvlershëm me rreth 12% të normës së konvertimit të energjisë 

diellore, pra thuajse 3 herë më i ulët. 

Vlen të përmendet se alternativa e tretë e furnizimit të ujit të ngrohtë në këtë institucion është ngrohësi 

me naftë, kjo jo për shkak se pompa e nxehtësisë dhe panelet diellore nuk mund të përballojnë kërkesën, 

por për të rritur sigurinë e furnizimit në rastet e ndërprerjes së energjisë elektrike, siç u demonstrua më 

pas nga të dhënat e monitorimit. Nga ana tjetër, ndonëse sistemi i paneleve diellore për ujë të ngrohtë 

konkurrohet disi nga pompa e nxehtësisë (gjithashtu një sistem shumë efikas me KiP 2.84), efikasiteti i 

sistemit të paneleve diellore për ujë të ngrohtë gjatë periudhës së monitorimit ka qenë mesatarisht 34%. 

Vërehet një diferencë e  madhe midis energjisë së konsumuar dhe shumës së energjisë së furnizuar nga 

burimet e ndryshme, që do të thotë se humbet 34 deri në 70% e totalit të energjisë së furnizuar. Këto 

humbje janë rezultat i izolimit të dobët të tubacioneve ekzistuese të shpërndarjes së ujit të ngrohtë, 

përdorimit të pandërprerë të një qarku qarkullimi, ngatërrimit të strategjive të rregullatorit për burimet e 

ndryshme dhe problemeve të rrjetit elektrik. Nëse këto humbje reduktohen me 50%, teorikisht fraksioni 

i energjisë diellore mund të sigurojë mbi 40% të nevojës për energji. Një mësim i nxjerrë nga të dhënat 

e monitorimit në shtëpinë e foshnjës është: mos e lidhni pompën e nxehtësisë në njëjtin nivel me 

shkëmbyesin e nxehtësisë të qarkut të panelit, në mënyrë që të mos konkurrojnë me njëri-tjetrin. Kjo 

masë do të rezultonte në efiçencë dhe fraksion diellor më të lartë të sistemit të paneleve diellore për ujë 

të ngrohtë. Një rekomandim tjetër që iu bë institucionit pas sigurimit të të dhënave të monitorimit ishte 

mosvënia në punë e ngrohësit me naftë nëse nuk ishte vërtet e nevojshme, rekomandim i cili u mor siç 

duhet në konsideratë nga shtëpia e foshnjës.

Sidoqoftë, si rezultat i pakësimit të konsumit të naftës, shpenzimet mujore për sistemin e ngrohjes 

janë ulur ndjeshëm. Përpara instalimit të sistemit të paneleve diellore për ujë të ngrohtë, shpenzimet 

mujore arrinin në 150 000 lekë/muaj. Pas instalimit të sistemit të ri, fatura mujore e energjisë është 
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zvogëluar me rreth 80%, mesatarisht deri në 28 100 lekë. Kjo rezulton në kursimin e 1,5 milion lekëve në 

vit. Duke përjashtuar pajisjet shtesë të monitorimit nga kostoja e investimit, rezultati është një periudhë 

shlyerjeje prej më pak se 3 vjet dhe kursim total mbi 25 milion lekë për një periudhë 20-vjeçare.

Gjithashtu, nëse alternativa e tretë e furnizimit do të ishte vënë në punë siç duhet, pra vetëm gjatë 

ndërprerjes së energjisë elektrike, kursimet do të kishin qenë më të larta se ato të paraqitura në grafikun 

e mëposhtëm.

Sisteme të ngjashme termike diellore janë instaluar në disa bujtina në Theth, në ndërtesën e Agjencisë 

Kombëtare të Burimeve Natyrore, në disa qendra të formimit profesional në Shqipëri, dhe në një sërë 

institucionesh sociale publike në Tiranë, Lezhë, Shkodër, Fier, Gramsh, Berat, Durrës, Vlorë, Sarandë, etj.

5.9.2 çerdhja nr. 30 dhe 50 në tiranë
Dy çerdhe fëmijësh (nr. 30 dhe nr. 50) në Tiranë, ku secila kujdeset për rreth 85 fëmijë, janë rinovuar 

kohët e fundit me financim nga Bashkia e Tiranës [7]. Gjatë rikonstruksionit, u kryen edhe instalimet për 

furnizimin e ndërtesave me ujë të ngrohtë sanitar. Për këtë qëllim, panelet termike diellore u montuan 

mbi çatitë e çerdheve me burim energjie rezervë dhe plotësues të siguruar nga rezistencat elektrike të 

instaluara brenda depozitave.  

Çerdhja nr. 30 ndodhet në Tiranë, në rrugën “Pandi Dardha”, njësia bashkiake nr. 10. Ndërtesa përbëhet 

nga dy kate mbi tokë, me sipërfaqe rreth 350 m2 secili.  Në katin përdhes ndodhen 8 tualete dhe 9 

lavamanë. Në katin e parë ndodhen 7 tualete me 10 lavamanë dhe 1 banjë me dush. Në total, ndërtesa 

akomodon rreth 80 fëmijë.  

Çerdhja nr. 50 ndodhet në Tiranë, në rrugën “Pashe Hysa”, njësia bashkiake nr. 1. Ndërtesa përbëhet 

nga dy kate mbi tokë, me sipërfaqe rreth 300 m2 secili.  Në katin përdhes ndodhen 7 tualete dhe 9 

lavamanë. Në katin e parë ndodhen 4 tualete me 5 lavamanë dhe 1 banjë me dush. Në total, ndërtesa 

akomodon rreth 85 fëmijë. 

Projekt vendimi “Për miratimin e rregullave për instalimin e detyrueshëm të paneleve diellore për ujë të 

ngrohtë në ndërtesa” supozon për kopshtet dhe shkollat një vlerë referencë konsumi prej 5 litra në ditë 

për person. Kjo do të përkonte në një konsum mesatar mujor neto të energjisë prej 7 kWh për person 
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ose 630 kWh për 90 persona, me një diferencë mesatare të temperaturës prej 40 oC ndërmjet ujit të 

ngrohtë të konsumuar dhe ujit të ftohtë (të freskët) të furnizuar. Kjo është relativisht afër konsumit 

mesatar mujor të vëzhguar.  

Pajisjet e monitorimit të energjisë nuk ishin pjesë e projektit fillestar, por u shtuan më pas në sistem. 

Ato përbëhen nga dy matës nxehtësie (një për qarkun e panelit dhe një për konsumin e ujit të ngrohtë) 

për të matur dhe regjistruar qarkullimin, temperaturën në hyrje dhe në dalje dhe konsumin përkatës 

të nxehtësisë) dhe një matës elektrik për të regjistruar konsumin e energjisë elektrike të rezistencës që 

shërben si rezervë.  

Pajisjet e monitorimit intensiv çuan në një kosto totale instalimi prej 930 000 lekë për secilin sistem. Për 

rrjedhojë, kostoja specifike e instalimit prej 78 000 lekë/m2 (600 EUR/m2) është tepër e lartë.

të dhënat e monitorimit 2014/2015

Figura 25: Fraksionet e energjisë diellore për sistemet e ujit të ngrohtë në çerdhet në Tiranë
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Figura 24: Rezultatet e të dhënave të monitorimit mujor të çerdheve
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Të dhënat e monitorimit të dy sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë shumë të ngjashme 

tregojnë se mesatarisht mund të mbulohet 50% e konsumit të ujit të ngrohtë. Sistemet janë llogaritur 

me përmasa për të mbuluar një pjesë të madhe të kërkesës për nxehtësi në muajt e verës, që tregohet 

qartë në muajin gusht, kur fraksioni i energjisë diellore ishte deri në 95%. Pjesa e mbetur e kërkesës për 

nxehtësi është plotësuar nga sistemi rezervë me një rezistencë elektrike.

Prodhimi mesatar vjetor specifik i paneleve diellore është rreth 500 kWh/m2/vit, një vlerë kjo shumë e 

mirë për një qytet me pluhur dhe me hije të pjesshme si rezultat i ndërtesave që ndodhen afër.

Analiza e detajuar e të dhënave tregon më tej se ka një diferencë të madhe midis energjisë së 

konsumuar dhe energjisë së siguruar nga sistemi termik diellor dhe sistemi rezervë. 25 deri në 45% e 

totalit të energjisë së furnizuar humb. Sipas të dhënave të monitorimit që disponohen për këto humbje, 

kontribuuesi kryesor është sigurisht qarku i qarkullimit. Qarkullimi garanton disponueshmërinë e ujit të 

ngrohtë në pikën e përdorimit në një kohë shumë të shkurtër dhe rrit komoditetin, por me kosto në 

humbje të larta termike, sepse sistemi i shpërndarjes i ujit të ngrohtë rri gjithmonë i ngrohur në temp. 

60°C.

Megjithatë, edhe nëse s’do të kishte një sistem termik diellor, por një qark qarkullimi, këto humbje të 

larta nuk shmangen, kështu që kursimi i energjisë është plotësisht i vlefshëm. 

analiZa Financiare

Tabela 6: Përmbledhje e analizave financiare për çerdhet nr. 30 dhe nr. 50

Çerdhja

nr. 30

Çerdhja

nr. 50

Sistemi i paneleve diellore për ujë të ngrohtë
Kolektorë me sipërfaqe 12 m²; depozitë uji të ngrohtë 1000 l me rezis-

tencë elektrike rezervë, qark qarkullimi dhe pompë

Kostot e sistemit të paneleve diellore për ujë të ngrohtë 
(me TVSH)

933 023 933 023 Lekë

Kostot referencë për energjinë 14,4 14,4 Lekë për kWh

Prodhimi vjetor i energjisë diellore 6241 6823 kWh

Kursimi vjetor 90 868 98 249 Lekë

Shlyerja e thjeshtë 10,4 9,5 vjet

Në llogaritjen e amortizimit, investimi fillestar për sistemin e ri balancohet kundrejt kursimeve vjetore 

të energjisë. Periudha e shlyerjes është mesatarisht 10 vjet. Në krahasim me sistemet e tjera, kjo është 

një periudhë shlyerjeje relativisht e gjatë, por mund të argumentohet me koston specifike të pajisjeve 

të monitorimit intensiv. Sidoqoftë, për pjesën e mbetur të jetëgjatësisë (p.sh. 10 vjet), sistemi kursen në 

mënyrë aktive rreth 90 000 lekë në vit, bazuar në çmimet aktuale të energjisë.



55

5.9.3 Bujtinat në alPe [11]
Në vitin 2012, Programi i PNUD-it për Ndryshimet Klimatike, Programi i Granteve të Vogla të GEF-it, Ministria 

e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) 

punuan së bashku për të pajisur njëmbëdhjetë bujtina në fshatin malor shqiptar të Thethit me sisteme 

panelesh diellore për përdorim familjar. Thethi ndodhet në parkun natyror në Alpet Shqiptare. Me 

mbi 12 000 turistë në vitin 2011, ky rajon është një pikat më tërheqëse në mbarë vendin. Grantet nga 

organizatat pjesëmarrëse financuan blerjen e njëmbëdhjetë sistemeve të llojit termosifon. Përfituesit 

bashkëfinancuan instalimin e ngrohësve të ujit me energji diellore.

Të 11 sistemet u importuan, meqenëse panelet diellore të prodhuara në vend nuk përmbushnin kërkesat 

e Solar Keymark në atë kohë. Të gjitha ato janë sisteme termosifon me dy qarqe, me glikol në qarkun e 

panelit, për shkak të klimës së ashpër në male. 
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6
STImUjT FINaNcIaRë
6.1 Fondi Shqiptar për efiçencën e energjisë dhe energjitë e Rinovueshme

6.2 mekanizmi financiar për rehabilitimin e konsumit të energjisë në banesat me shumë familje

6.3 Iniciativat e sektorit privat

Për investimet në 
ngrohjen e ujit me 
energji diellore, 
situata është më e 
favorshme. 
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Një nga objektivat kryesorë të projektit ishte që të krijoheshin mekanizma financimi joshës për 

përdoruesin fundor (si p.sh. hua bankare për qëllime specifike) ose modele të tjera mbështetjeje, si 

SESCO ose modelet e disponueshme të orientuara nga shërbimet utilitare. 

Në fillim të projektit, ekspertët kryen disa studime dhe analiza të skemave ekzistuese të financimit 

në treg dhe të situatës në anën e kërkesës, si p.sh. “Studimi makroekonomik i potencialit për kursim 

të energjisë nga sektori i banesave në Shqipëri” [7], ose “Fizibiliteti i mekanizmave financiarë të 

rekomanduar” [12], për të siguruar sfondin ekonomik dhe për të përcaktuar opsionet financiare të 

përshtatshme për financimin e paneleve diellore për ujë të ngrohtë. Gjithashtu, prezantimi i Eko-

Fondit Sllovendhe atij Kroat dhe organizimi i shkëmbimeve studimore të vendimmarrësve shqiptarë 

në Slloveni dhe Kroaci për të përfituar nga eksperiencat pozitive dhe mësimet e nxjerra nga të dyja 

Eko-Fondet u koordinua nga projekti. 

6.1 Fondi ShqiPtar Për eFiçencën e energjiSë dhe energjitë e rinovueShme
Bazuar në punën përgatitore të lartpërmendur, projekti ofroi një këshillim të konsiderueshëm për 

politikat dhe përcaktimet për Fondin për Efiçencën e Energjisë dhe Energjitë e Rinovueshme (në 

vijim referuar si Fondi) bashkë me mbështetjen për ligjin për BRE-të, PKVER-në dhe rregulloret 

për performancën e energjisë në ndërtesa. Një kontribut madhor ishte hartimi i një dokumenti për 

“Konsideratat strategjike kyçe përpara vënies në funksionim të Fondit Shqiptar për Efiçencën e 

Energjisë” për vënien në funksionim të Fondit për Efiçencën e Energjisë, në mars të vitit 2016. 

Por kuadri ligjor u vonua së bashku me hyrjen në fuqi të ligjit për BRE-të. Meqë ligji për BRE-të u 

miratua vetëm kohët e fundit, projekti po asiston ministrinë në hartimin e procedurave dhe kritereve 

për Fondin, në veçanti në mbështetje të projekteve të sistemeve termike diellore. Ministria e Energjisë 

dhe Industrisë ka synim vitin 2017 për vënien në funksionim të Fondit. Për rrjedhojë, projekti mund të 

luajë ende një rol kritik në lehtësimin e funksionimit real të Fondit dhe në përcaktimin e kritereve dhe 

objektivave, në të cilat duhet të mbështeten projektet e sistemeve termike diellore. 

Sipas një rekomandimi strategjik të kohëve të fundit, nga vënia në funksionim e Fondit në Shqipëri 

mund të krijohen vlerat e shtuara në vijim:

 • Mundësia për zbatim më të mirë të politikave të miratuara (për t’u miratuar) të Shqipërisë për 

ndryshimet klimatike dhe efiçencën e energjisë, si dhe të detyrimeve që burojnë nga marrëveshjet 

ndërkombëtare të nënshkruara nga Shqipëria. Pa Fondin, zbatimi ka shumë gjasa të jetë shumë 

i kufizuar.

 • Mundësia për akreditimin e Fondit nga Enti Kombëtar Zbatues (NIE) i Fondit të Gjelbër për 

Klimën (FGJK) dhe, në këtë mënyrë, mundësia që Shqipëria të ketë akses të drejtpërdrejtë në 

financimet nga FGJK.

 • Mundësia për ngritjen graduale të kapaciteteve të ekspertëve shqiptarë në hartimin, menaxhimin 

dhe zbatimin e projekteve. Deri më tani, shumë prej këtyre aftësive janë ofruar nga partnerët për 

zhvillim dhe ekspertët e huaj të siguruar prej tyre (p.sh. vetë ky projekt).

 • Mundësia për zhvillimin gradual të përfshirjes së sektorit financiar tregtar të Shqipërisë në 

financimet për efiçencën e energjisë dhe ndryshimet klimatike. Deri më sot ky sektor rrallë është 

përfshirë në këtë lloj financimi dhe ka pak kapacitete për ta bërë këtë.

 • Mundësia për pjesëmarrjen dhe shfrytëzimin e burimeve të huaja të konsiderueshme shtesë 

të financimit (publik dhe privat) për efiçencën e energjisë dhe në projektet e investimit për 

ndryshimet klimatike, burime të cilat nuk mund të aksesohen pa një Fond.

Gjithsesi, mbështetja teknike e ofruar deri më tani në kuadër të projektit do të bëjë që hartuesit e 

projekteve të sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë të jenë ndër aplikantët e parë.
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Kostoja mesatare e sistemit është rreth 18 000–26 000 lekë/m2 (140-250 EUR/m2) (përfshirë 
instalimin), me një jetëgjatësi minimale të parashikuar 15–20 vjet. Meqë shumica e sistemeve për 
ujë të ngrohtë shtëpiak në Shqipëri punon me energji elektrike, kostoja e sistemeve të paneleve 
diellore për ujë të ngrohtë duhet të konkurrojë me çmimin e energjisë elektrike. Bazuar në 
supozimin e çmimit të energjisë elektrike prej 12,6 lekë/kWh, periudha e shlyerjes për një sistem 
panelesh diellore për ujë të ngrohtë është rreth 3 vjet. Norma e brendshme e kthimit është 40%, që 
krahasohet me një llogari kursimi me kapital fillestar 80 000 lekë (~ 600 Euro) dhe normë interesi 
40%. Vlera neto aktuale është një kursim rreth 2 000 Euro për jetëgjatësinë e sistemit (20 vjet).

Kostot dhe rentabiliteti ekonomik

KUTIA INFORMUESE

6.2 mekaniZmi Financiar Për rehaBilitimin e konSumit të energjiSë në BaneSat me 
Shumë Familje
Së bashku me Bashkinë e qytetit të Tiranës janë diskutuar mekanizmat financiarë në nivel bashkie, 

që mund të aplikohen për rehabilitimin e konsumit të energjisë në banesat me shumë familje. Si bazë 

për këtë diskutim, u kontraktua një studim fizibiliteti [13] për të vlerësuar perspektivën e një skeme 

të tillë financimi. Për opsionet e ndryshme të financimit, autorët e studimit kanë analizuar pjesën e 

nevojshme paraprake të pagesës (ose paradhënien) si përqindje të investimit fillestar, për t’i mbajtur 

pagesat e kredive të njëjta me kursimet vjetore me norma të ndryshme interesi dhe maturime të 

ndryshme kredish. Në mungesë të një mekanizmi financimi, rezultatet e studimit treguan se masat 

rinovuese për efiçencën e energjisë për mbështjelljen/ zarfin e ndërtesës ka gjasa të mos jenë 

mjaftueshëm tërheqëse për banorët që të investojnë në këto masa. Për investimet në ngrohjen e ujit 

me energji diellore, me një periudhë tipike shlyerjeje prej 10 vjetësh, situata është më e favorshme. 

Për këtë arsye, lloji i kredive të gjelbra që ofrohen tashmë në Shqipëri mund të përbëjë një burim 

financimi më tërheqës. 

6.3 iniciativat e Sektorit Privat
Për teknologjitë e gjelbra dhe efiçente ose mbështetjen për NMV-të në tregun shqiptar ekzistojnë 

disa skema financimi specifike dhe projekte/ programe të lidhura me to që operohen nga institucione 

financiare dhe donatorë shumëpalësh. Këto skema variojnë nga ndërhyrja direkte në treg përmes 

ofrimit të mekanizmave financiarë kryesisht nga institucionet financiare, deri te ndërhyrjet indirekte 

përmes programeve të asistencës teknike. Bankat private po ofrojnë kredi për efiçencën e energjisë 

(përfshirë për sistemet termike diellore) për individët, me një normë interesi 1% më të ulët. Për 

shembull, ProCredit Bank hodhi në treg produktin e suksesshëm Kredia Eko për efiçencën e energjisë, 

për të nxitur investimet në biznese dhe familje, që çojnë në përdorim efikas të energjisë, në ulje të 

faturave të konsumit të energjisë elektrike dhe ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit. Afati i maturimit 

i Kredisë Eko është deri në 180 muaj; norma vjetore e interesit të kredisë është 1 pikë përqindje më 

e ulët sesa për kreditë e zakonshme për biznesin. Sa i përket kolateralit, ProCredit pranon dorëzani 

për periudha deri në 5 vjet dhe garanci hipotekare për afate mbi 5 vjet. Deri në vitin 2011, ProCredit 

kishte 590 kredi me një vlerë 950 000 euro. Shumica e këtyre kredive shkojnë për shtëpitë private. 

Në dhjetor 2015, portofoli i Kredive Eko për shtëpitë ishte rreth 1,10 milion euro, ndërsa portofoli i 

Kredive Eko për bizneset kishte arritur në 14,77 milion euro. Vëllimi i portofolit të Kredive Eko u rrit 

me 26% krahasuar me vitin 2014 dhe përbën 9,1% të portofolit total të kredive të bankës.

Midis huadhënësve nga sektori i biznesit, hotelet i përdorën shumat e kredisë për instalimin e paneleve 

diellore, duke konfirmuar kështu interesin nga këta përdorues për përdorimin e paneleve diellore. 
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Figura 26: Ecuria historike e vëllimit të huadhënies së Kredive Eko nga ProCredit Bank
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Meqenëse skemat e financimit publik u vonuan, projekti mbështeti skemat ekzistuese nëpërmjet 

ndërgjegjësimit rreth tyre. Në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave janë analizuar 

produkte financiare të veçanta dhe janë zhvilluar trajnime për oficerët e kredisë. Për të mundësuar 

investime më të mëdha nga bankat, janë përgatitur terma reference specifike me kritere për cilësinë 

dhe garancinë, për të lehtësuar procesin e miratimit të kredisë.Gjatë zhvillimit të projektit është 

përgatitur dhe është ngritur për diskutim disa herë edhe përfshirja direkte financiare e furnizuesve të 

paneleve diellore, por që për fat të keq nuk është realizuar deri më tani. Ndonëse ana e përdoruesit 

(aplikimet industriale të paneleve diellore për ujë të ngrohtë) ishte e interesuar për llojin e financimit 

ESCO në raste të veçanta, furnizuesi i sistemeve termike diellore nuk e konsideronte këtë nga 

këndvështrimi i tij si një marrëveshje financimi të realizueshme në drejtim të sasisë së nevojshme të 

investimit dhe risqeve financiare të lidhura me të. Si alternativë, projekti ofroi këshillim për mënyrën 

e kontraktimit të performancës energjetike (EPC), e cila redukton rreziqet që lidhen me cilësinë dhe 

performancën e sistemit, dhe për rrjedhojë me kursimin financiar.

Në një kohë më të mirë në të ardhmen, mund të rizgjohet edhe ideja e mëparshme për skemat e 

financimit të orientuara nga shërbimet utilitare për konsumatorët familjarë, sipas të cilave klientët 

familjarë të paneleve diellore për ujë të ngrohtë do të mund të shlyejnë gradualisht investimin 

nëpërmjet faturave të rregullta të energjisë elektrike. 
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7
RRUGa DRejT Së aRDHmeS

7.1 zhvillimi i tregut

7.2 Ndërgjegjësimi, kapacitetet dhe cilësia

7.3 Klima e biznesit dhe e investimeve

7.4 Financimi për klimën

Ka ende shumë 
potencial për 
ngrohjen dhe ftohjen 
e ambienteve dhe 
për përdorime 
industriale të 
energjisë termike 
diellore
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7.1 Zhvillimi i tregut
Projekti mbështetet mbi disa fakte historike shumë pozitive, para së gjithash disponueshmëria e 

energjisë diellore, përvoja ekzistuese në treg e disa prodhuesve, instaluesve dhe importuesve, dhe mbi 

disa projekte zhvillimi të mëparshme për energjinë e rinovueshme dhe teknologjinë termike diellore. 

Ishte momenti i duhur për përcaktimin e kushteve kuadër dhe të axhendës për vitet e ardhshme me 

ligjin për BRE-të dhe PKVER-në, punën për përmirësimin e cilësisë përmes ngritjes së kapaciteteve 

dhe skemave të certifikimit, për krijimin e ndërgjegjësimit dhe besimit nëpërmjet instalimeve pilot dhe 

monitorimit të performancës së sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë, dhe duke garantuar 

disponueshmërinë financiare të investimeve. Përveç kësaj, zbatimi i ligjit dhe rritja e arkëtimeve/

plotesimi i detyrimeve të energjisë elektrike në atë kohë, i cili vendosi një çmim për energjinë elektrike 

për shumë konsumatorë, kontribuoi në një zhvillim pozitiv të tregut. Kështu që nuk përbën asnjë surprizë 

që janë arritur objektivat për shtrirjen e tregut për sa i përket sipërfaqes së instaluar të kolektorëve të 

paneleve diellore. Megjithatë, në raport me shkallën e shtrirjes për kapacitetin termik diellor për frymë 

në vende si Qipro, Greqia ose Austria, ka shumë hapësirë për përmirësime të mëtejshme të tregut. 

Përveç përdorimit vetëm për ngrohjen e ujit, ka ende shumë potencial për ngrohjen dhe ftohjen e 

ambienteve dhe për përdorime industriale të energjisë termike diellore (p.sh. industria ushqimore, e 

birrës dhe tekstile). Për të arritur një shkallë të tillë të lartë përdorimi të energjisë termike diellore janë 

jetike besimi i konsumatorëve, rentabiliteti financiar dhe disponueshmëria e komponentëve kryesorë 

të cilësisë së lartë dhe novatorë. Baza për një zhvillim të tillë është ngritur me sukses falë kontributit të 

projektit.

Duhet t’i kushtohet vëmendje teknologjive të tilla si sistemet fotovoltaike (PV) dhe të kompresorëve 

për ngrohje dhe ftohje (pompat e nxehtësisë, sistemet për kondicionimin e ajrit dhe sistemet e 

kombinuara). Deri më tani PV ka qenë praktikisht e paligjshme, por me ligjin e ri për BRE-të kjo i përket 

së shkuarës, dhe për rrjedhojë do të nisë konkurrenca për fonde dhe sipërfaqe instalimi, siç ka ndodhur 

edhe në vende të tjera evropiane.

Është vendimtare të sigurohet që mbështetja institucionale të marrë përsipër detyrat e përgjithshme 

mbi të cilat ka punuar deri më tani grupi i projektit të PNUD-it, si monitorimi i tregut të paneleve diellore 

(projekti ka shpërndarë pyetësorë dy herë në vit dhe informacionin e mbledhur e ka dorëzuar në AKBN, 

ESTIF dhe IEA-SHC), ndërgjegjësimi i pavarur dhe reklamimi i produkteve, konsultimi dhe këshillimi i 

aktorëve, dhe ofrimi i të dhënave dhe fakteve për vendimmarrësit lidhur me politikat, rregullimet ligjore 

dhe financimin. Shoqata e Industrisë së Paneleve Diellore dhe Agjencia Kombëtare përgjegjëse për 

Energjitë e Rinovueshme do të duhet të luajnë një rol kyç në këtë fushë.

Një hap madhor në drejtim të informimit të konsumatorit dhe transparencës do të jetë futja e skemave 

të etiketimit për sistemet termike diellore dhe pajisjet e tjera të ngrohjes dhe ftohjes, si dhe për 

teknologjitë për efiçencën e energjisë në përputhje me standardet dhe rregulloret e Bashkimit Evropian.

Zbatimi në rang kombëtar i skemave të rregullimit të performancës së ndërtesave dhe auditimi 

energjetik ose sistemet e menaxhimit të energjisë për industrinë do t’i japin një shtytje të mëtejshme 

tregut për efiçencën e energjisë dhe energjitë e rinovueshme, siç janë ato të teknologjisë termike 

diellore.

7.2 ndërgjegjëSimi, kaPacitetet dhe cilëSia
Në vazhdën e zbatimit të projektit janë trajnuar një sërë specialistësh dhe janë organizuar aktivitete 

të ndryshme për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut, si p.sh. seminare të ndryshme. Për të përforcuar 

ndikimin dhe qëndrueshmërinë e tyre, strategjia për mbylljen e projektit [10] propozon aktivitetet e 

mëposhtme plotësuese për pjesën e mbetur të zbatimit të tij: 

 • Meqë është përgatitur tashmë një paketë e mirë me materiale trajnimi, mund të bëhet përsëritja 

e një pjese të atij trajnimi për të diplomuarit dhe nxënësit e rinj që hyjnë në tregun profesional së 
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bashku me përpjekjen për të integruar të paktën disa pjesë të këtyre trajnimeve në kurrikulën e 

rregullt të institucioneve të ndryshme arsimore, në rast se ekzistojnë ende hapësira. 
 • Në bashkëpunim të mundshëm me Bashkinë e Tiranës dhe me objektiv mbikëqyrësit e sapoemëruar, 

ofrimi i një trajnimi specifik për efiçencën e energjisë dhe sistemet e paneleve diellore për ujë të 
ngrohtë në ndërtesat private. 

 • Me synim shkollat e mesme, ofrimi i trajnimeve për mësuesit dhe nxënësit mbi zgjidhjet praktike 
me efiçencë energjie, duke përfshirë instalimin e sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë, 
si një mënyrë për të rritur cilësinë e jetës dhe për të kursyer energji;

 • Forcimi i monitorimit të performancës dhe mbledhja e të dhënave nga sistemet tashmë ekzistuese 
dhe sistemet e reja të planifikuara të paneleve diellore për ujë të ngrohtë, për ndërgjegjësimin në të 
ardhmen për projektin dhe për aktivitete trajnimi, si dhe për përditësimin e vlerave të paracaktuara 
të programit kompjuterik për llogaritjen e paneleve diellore, të zhvilluar nga projekti.

 • Përcaktimi i strukturës dhe përmbajtjes dhe arritja e marrëveshjeve institucionale për zhvillimin, 
pritjen dhe përditësimin sistematik të një faqeje kombëtare interneti për sistemet termike diellore 
në mënyrë që të shërbejë si një zyrë qendrore informacioni për panelet diellore në Shqipëri, 
duke përfshirë ruajtjen dhe lehtësimin e aksesit në të gjitha raportet kryesore, në materialet 
ndërgjegjësuese dhe të trajnimit të përgatitura gjatë projektit, në kontaktet kryesore, në lidhjet ose 
në faqet e tjera për këtë temë, si dhe në të dhënat e tregut të përditësuara sistematikisht lidhur me 
zhvillimin e tregut shqiptar të paneleve diellore në përgjithësi.  

 • Pas miratimit të legjislacionit dytësor specifik për panelet diellore për ujë të ngrohtë në mbështetje 
të ligjit për BRE-të, finalizimi i projektit dhe nisja e një fushate të plotë për ndërgjegjësimin e 
publikut dhe marketingu, në bashkëpunim me sektorin privat dhe duke i ndarë kostot me të. 

 • Fuqizimi/rinisja e përpjekjeve të projektit për promovimin e tregut të sistemeve termike diellore në 
nënsektorë të caktuar, si turizmi dhe industritë e tjera. Aktivitetet specifike që duhen mbështetur 
mund të përfshijnë auditimet energjetike falas ose me ndarje të kostos, dhe për sektorin e turizmit, 
promovimin e përdorimit të paneleve termike diellore së bashku me eko-etiketat dhe certifikatat 
e tjera për turizmin e gjelbër. 

 • Vlerësimi i ndikimit të aktiviteteve të projektit që kanë mbështetur zhvillimin e kurrikulës së re dhe 
ambienteve përkatëse të trajnimit në shkollat profesionale për sa i përket qëndrueshmërisë së 
tyre dhe numrit të studentëve të dalë prej tyre të cilët punojnë në fushat përkatëse të sistemeve 
termike diellore, dhe sesa kanë përfituar ata për punën aktuale nga temat e mësimit të trajtuara në 
shkollë. Gjithashtu, kryerja e një studimi që synon QFP-të që zhvillojnë kurse për panelet diellore 
për ujë të ngrohtë, me qëllimin për të (i) verifikuar më tej nevojat sistematike të tyre, rezultatet 
e trajnimeve dhe mundësitë që studentët e trajnuar të hyjnë në treg në të ardhmen dhe (ii) për 
të verifikuar mundësitë për riintegrimin e personave që kanë qenë të papunë për një kohë të 
gjatë ose të personave të pakualifikuar në tregun e rregullt të punës, duke i kualifikuar ata që të 
këshillojnë familjet mbi kursimin e energjisë, ngrohjes dhe ujit.

 • Përdorimi i informacionit të mbledhur për zhvillimin e mëtejshëm të kurrikulës, për shembull duke 
përfshirë dhënien e mësimeve nga instalues me përvojë që punojnë në biznesin e paneleve diellore 
dhe njohin mjaft mirë problemet e zakonshme që hasen gjatë instalimeve. Gjithashtu, edhe forcimi 
i lidhjeve të kurrikulës me skemën e planifikuar të certifikimit për instaluesit.   

 • Eksplorimi i mundësive të tjera për rritur mundësitë e trajnimit praktik të instaluesve aktualë 
dhe të ardhshëm të paneleve termike diellore duke mos u mbështetur vetëm në mësimdhënien 
“skematike” teorike sesi duhen kryer lidhjet, por edhe duke ofruar trajnim në praktikë dhe duke 
ilustruar gabimet e zakonshme, si dhe metodat e sakta të punës nga instalues me përvojë, me 
praktika të sakta të verifikuara. 
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7.3 klima e BiZneSit dhe e inveStimeve
Sa i përket aspektit financiar, në veçanti mungesës së burimeve financiare të disponueshme për 
investimin fillestar, nuk ekziston akoma ndonjë skemë subvencionimi për publikun e gjerë ose asnjë 
modalitet i provuar ESCO. Po shpresohet shumë që Fondi për Efiçencën e Energjisë dhe Energjitë e 
Rinovueshme të mbështesë investimet, por fillimisht duhet që vetë fondi të vihet në funksionim dhe 
më pas të plotësohen nevojat e tij (shih financimi për klimën më poshtë për një mundësi). Nevojitet 
akoma punë në drejtim të përcaktimit të kritereve dhe objektivave sipas të cilave duhet të mbështeten 
projektet e përdorimit të paneleve diellore, ndër të tjera në specifikat e mëposhtme: 

 • Hartimi i legjislacionit dytësor të nevojshëm për vënien në funksionim të Fondit, dhe të kritereve 
sipas të cilave duhet të mbështeten projektet e përdorimit të paneleve diellore. 

 • Përditësimi i studimeve të nevojshme të kaluara për të vlerësuar, për shembull, potencialin e tregut 
të sistemeve termike diellore në sektorë të ndryshëm. 

 • Rritja e ndërgjegjësimit të përdoruesve fundorë të synuar për mundësitë e financimit të vëna në 
dispozicion nga Fondi.

 • Trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve për strukturimin e financimit të projekteve të paneleve diellore 
në përgjithësi duke marrë në konsideratë burimet e Fondit, burimet e tjera të financimit, si dhe 
mundësitë e ofruara nga modelet e reja të financimit dhe jetësimit si kontratat e shërbimeve 
energjetike, kontratat e performancave energjetike dhe, sipas rastit, e modeleve të reja të 
orientuara nga shërbimet utilitare, duke iu nënshtruar konsultimeve të mëtejshme me autoritetet 
publike përkatëse.

Ndërkohë, është përgatitur një studim për potencialin makroekonomik të kursimit të energjisë nga 
sektori i banesave në Shqipëri, duke marrë parasysh potencialin e sistemeve termike diellore. [14]

7.4 Financimi Për klimën
Në kuadër të zhvillimeve më të fundit në diskutimet globale për ndryshimet klimatike, nën mbikëqyrjen 
e KKKBNK-së janë inkuadruar mekanizma të rinj për financimin e masave zbutëse dhe përshtatëse 
ndaj ndryshimeve klimatike, si p.sh. Fondi i Gjelbër për Klimën (FGJK). Siç përshkruhet në kapitullin 
6.1 për Fondin për Energjitë e Rinovueshme dhe Efiçencën e Energjisë, ky fond mund të luajë një rol 
vendimtar në sigurimin e fondeve shtesë për masat zbutëse ndaj ndryshimeve klimatike, siç është 
përdorimi i energjive të rinovueshme, duke përfshirë edhe përdorimin e paneleve termike diellore.
Po ashtu, ekziston koncepti i Masave Zbutëse Kombëtare të Përshtatshme (MZKP) që përbën një 
mundësi për vendet në zhvillim që të kërkojnë mbështetje financiare, teknologjike dhe për ngritjen 
e kapaciteteve për të zbatuar masat për zbutjen e ndryshimeve klimatike. Mekanizmi MZKP është 
eksploruar në harmoni me gjetjet e dy paketave të MKZP-ve të zhvilluara plotësisht (hartuara/
diskutuara/finalizuara) në pritje [14] për t’u regjistruar në regjistrin ndërkombëtar të MKZP-ve11 për:
 
i)	 Mbështetjen e zbatimit të Planit të Veprimit për Efiçencën e Energjisë në Sektorin e Banesave dhe 

Shërbimeve dhe për
ii)	 Përdorimin e mbetjeve jo të rrezikshme për zëvendësimin e lëndëve djegëse fosile në industrinë e 

çimentos.

Mbi bazën e këtyre, është parashikuar financim i mëtejshëm për zhvillimin e vazhdueshëm dhe 
përdorimin e energjisë termike diellore në vend.

11.   http://www4.unfccc.int/sites/nama



Program
i Shqiptar, Pjesë e Iniciativës G

lobale për Transform
im

in e Tregut për Përdorim
in e Paneleve D

iellore për U
jë të N

grohtë

64

Referencat

[1] IEA. IEA Sankey Diagram. Albania Final Consumption (2010). [Në internet] 28. 2. 2016. http://www.iea.org/

sankey/#?c=Albania&s=Final%20consumption.

[2] Rickerson, Wilson. Solar Water Heating Techscope Market Readiness Assessment. s.l.  : UNEP Division of 

Technology, Industry and Economics, 2014.

[3] Franz Mauthner, Werner Weiss. Solar Heat Worldwide, Markets and Contribution to the Energy Supply 2012. 

Gleisdorf: IEA Solar Heating & Cooling Programme, 2014.

[4] B. Oettli, C. Völlmin. Market Transformation for SWH in Albania - Swiss Assitance to the UNDP/GEF-

Programme. Zürich: REPIC Plattform, 2012-08-15.

[5] Mema, Endrit. Global Solar Thermal Energy Council. Albania: New Energy Law Shows Country’s Strong 

Commitment to Solar Thermal. [Në internet] 25.6.2013. [Cited: 4.1.2016.] http://www.solarthermalworld.org/

content/albania-new-energy-law-shows-countrys-strong-commitment-solar-thermal.

[7] Rutanen, Vesa. Report on the Initial Monitoring Results of the SWH Systems Installed in Day Care Centers 

Number 30 and 50 Owned by the Municipality of Tirana. Tirana: UNDP Albania, Sept. 2014.

[8] UNDP. Solar Thermal Obligations for Public Buildings in the Municipality of Tirana. Tirana : s.n., Sept. 2013.

[9] Bestenlehner, D. GSWH Albania: Deliverable 1 under ALB-090-2011. Stuttgart: SWT, 2012.

[10] UNDP Albania. UNDP/GEF SWH Project Exit Strategy. Tirana: UNDP, 2014.

[11] Mema, Endrit. Global Solar Thermal Energy Council. Albania: Solar Water Heaters in Albanian Alp 

Guesthouses. [Në internet] 22.9.2012. [Cited: 4.1.2016.] http://www.solarthermalworld.org/content/albania-solar-

water-heaters-albanian-alp-guesthouses.

[12] Dabulla, Adrian. Report on the feasibility of recommended financial mechanisms. Tirana: UNDP Albania, 

2011-09-13.

[13] Santos, Tiago Queiroz and Rutanen, Vesa. Feasibility study, business plan and elaboration of a supporting 

financing scheme for the rehabilitation of one multi-apartment residential building identified by the Municipality of 

Tirana. Tirana: UNDP, 2014. Project ID 00062827).

[14] UNDP Albania. PIR 2015. Tirana: UNDP, 2015.

[15] Schober, Hanna. Global Solar Thermal Energy Council. Albania: Solar Water Heaters Project increases Market 

Size (2008). [Në internet] 14.1.2010. [Cited: 4.1.2016.] http://www.solarthermalworld.org/content/albania-solar-

water-heaters-project-increases-market-size-2008.

[16] UNDP Albania. UNDP. Solar Water Heating systems installed at the Orphan House in Tirana. [Në internet] 

12.3.2013. [Cited: 4.1.2016.] http://www.al.undp.org/content/ albania/en/home/presscenter/articles/2013/03/12/

solar-water-heating-systems-installed-at-the-orphan-house-in-tirana.html.

[17] Costa, Raquel Ponte. Global Solar Thermal Energy Council. Solar Water Heating Techscope Market Readiness 

Assessment Report and Analysis Tool. [Në internet] 12.1.2015. [Cited: 04 01 2016.] http://www.solarthermalworld.

org/content/solar-water-heating-techscope-market-readiness-assessment-report-and-analysis-tool.

[18] Hai, Amr. Global Solar Thermal Energy Council. Solar Water Heating Calculation Tool. [Në internet] 15.5.2015. 

[Cited: 4.1.2016.] http://www.solarthermalworld.org/content/solar-water-heating-calculation-tool.

[19] Co-PLAN: Study on the assessment of Renewable Energy Sources Potentials in Albania, Institute for 

Habitat Development. http://aea-al.org/wp-content/uploads/2014/07/study_on_

assessment_of_res_potentials_in_albania.pdf.

[20] Të dhëna nga projekti i paneleve diellore për ujë të ngrohtë i PNUD-it.

[21] Komunikimi i Dytë dhe i Tretë Kombëtar i Shqipërisë në kuadër të KKKBNK-së. http://www.al.undp.org/

content/albania/en/home/operations/projects/environment_and_energy/third-national-communication-of-albania-

to-the-united-nations-fr.html

[22] Drafti i strategjisë së energjisë.

[23] Ligji për BRE-të. http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2017/PDF-2017/26-2017.pdf

[24] Plani Kombëtar i Veprimit për Energjitë e Rinovueshme. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/

PDF-2016/7-2016.pdf

[25] Ligji për performancën e energjisë në ndërtesa http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-

2016/226-2016.pdf



65

Lidhjet

•	 http://www.akbn.gov.al/energjia-diellore/#

•	 http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/projects/environment_and_energy/the-

countryprogram-of-albania-under-the-global-solar-water-heat.html

•	 http://www.solarthermalworld.org/taxonomy/term/44271

•	 https://www.thegef.org/gef/country_profile/AL

•	 www.solarkeymark.org

•	 http://www.un.org.al/solar/

•	 https://itunes.apple.com/us/app/solar-app/id792965104?ls=1&mt=8; (aplikacioni për llogaritjen e 

paneleve diellore për telefonat Iphone)

•	 https://play.google.com/store/apps/details?id=app.am.solar (aplikacioni për llogaritjen e paneleve 

diellore për telefonat Android)




