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PROJEKTI “SILVER SAND RESORT” 

 

Tiranë, 10 MAJ 2019 



PROCEDURAT ADMINISTRATIVE TË  
INVESTIMEVE STRATEGJIKE 

 

FAZAT DHE HAPAT PROCEDURALË 
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FAZAT E PROCEDURËS 
 

 

A. FAZA E VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE 

B. FAZA E MIRATIMIT TË PROJEKTEVE 

C. FAZA E ZBATIMIT TË PROJEKTEVE 
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A. FAZA E VLERËSIMIT TË PROJEKTEVE 

 

HAPAT PROCEDURALE 

 

1. Paraqitje e aplikimit 

2. Vlerësim paraprak i projektit nga AIDA 

3. Regjistrim i aplikimit në regjistrin e investimeve strategjike 

4. Ngritja e Grupit Operacional 

5. Vlerësimi i projektit nga Grupi Operacional 

6. Rekomandimet e Grupit Operacional 
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1. APLIKIMI TEK AIDA 
 

 Propozuesi dorëzon aplikimin e tij për përfitimin e statusit 
strategjik, duke dorëzuar projektin e investimit dhe 
dokumentacionin ligjor. Në aplikimin e tij propozuesi duhet 
të përcaktojë edhe listën e masave mbështetëse që kërkon 
të përfitojë.  

  

 AIDA bën një verifikim paraprak nëse dokumentacioni i 
paraqitur plotëson kriteret dhe format e kërkuara nga 
legjislacioni dhe pranon vetëm dokumentacionin e plotë. 
Dosjet e paplota nuk pranohen dhe investitorëve u jepen 
udhëzimet për plotësimin e të metave. 
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2. VLERËSIMI PARAPRAK I PROJEKTIT 

AIDA kryen një vlerësim paraprak të projektit i cili bazohet mbi 
këto kritere: 
 
 nëse investimi i përket sektorëve strategjike; 
 nëse investimi plotëson vlerat e investimit dhe nivelet e 

punësimit; 
 nëse projekti nuk mbivendoset me projekte të miratuara. 

 
Në rast se propozimi i plotëson pozitivisht këto kritere, AIDA 
vijon me procedurat ligjore. 
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3. REGJISTRIMI I APLIKIMIT 

 
AIDA regjistron propozimet e plota dhe që plotësojnë 
kriteret e mësipërme paraprake në regjistrin e 
investimeve strategjike. 
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4. NGRITJA E GRUPIT OPERACIONAL 

 Grupet Operacionale janë grupe të formuara nga ekspertët e 
ministrive të linjës, të fushave në të cilat kërkohet të realizohet 
investimi strategjik të cilët duhet të kryejnë vlerësimin e projektit.  

 Grupi Operacional ngrihet nëpërmjet një urdhri të përbashkët të 
ministrave të cilat kanë kompetenca mbi projektin e paraqitur. 

  
a) AIDA i propozon ministrit të ekonomisë dhe financës, ngritjen e 

grupit operacional për projektet e plota dhe që plotësojnë kriteret 
paraprake. 

b) Ministri përgjegjës për ekonominë dhe financën merr nismën për 
ngritjen e grupit operacional dhe ia komunikon ministrive të 
përfshira, sipas projekteve specifike.  

c) Ministrat përkatës përcaktojnë personat pjesëmarrës në grupin 
operacional, si dhe personat e kontaktit, brenda 10 ditëve, nga 
marrja e kërkesës. 
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5. VLERËSIMI I PROJEKTIT NGA GO 

 Grupi Operacional, verifikon dokumentacionin dhe kryen vlerësimin e 
projektit, brenda 30 ditëve pune nga data e paraqitjes së plotë të dosjes 
së projektit. Nëse dokumentacioni është i paplotë, i kërkon propozuesit, 
vetëm një herë, me shkrim, plotësimin e të dhënave dhe propozuesi 
plotëson dokumentacionin brenda 10 ditësh. 

  

 GO bën vlerësimin teknik të projektit të investimit strategjik, të 
potencialit strategjik të tij, të riskut operacional dhe të planit të veprimit 
për realizimin e këtij projekti. 

  

 Në rastet kur propozuesi ka kërkuar dhënien e masave mbështetëse nga 
shteti shqiptar për realizimin e investimit, grupi operacional duhet të 
vlerësojë edhe një përllogaritje të përafërt të kostove të tyre. Këto kosto 
nuk duhet të jetë disproporcionalisht të larta, në raport me vlerën dhe 
rëndësinë e projektit investues. 
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6. Rekomandimet e Grupit Operacional 

 Në përfundim të vlerësimit, grupi operacional harton 
rekomandimin e tij i cili fokusohet në këto elementë; 

  

 nëse projekti duhet të përfitojë apo jo statusin strategjik; 

 nëse projekti duhet të përfitojë masat mbështetëse të 
kërkuara; 

 ne rastet e vlerësimit pozitiv për dhënien e statusit strategjik 
dhe dhënien e masave mbështetëse, grupi operacional 
harton edhe planin e veprimit për zbatimin e investimit i cili 
përcakton masat, procedurat, licencat e nevojshme, afatet 
dhe shërbimet për realizimin e investimit.  
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Përmbajtja e planit të veprimit 

 Plani i veprimit për realizimin e një projekti strategjik, përcakton: 
 
 Procedurat lehtësuese që do të zbatohen; 
 Afatet e përshpejtuara për kryerjen e procedurave; 
 Shërbimet ndihmëse që do të ofrohen ndaj projektit strategjik;  
 Masat mbështetëse për mbështetjen e investimit strategjik; 
 Organet përgjegjëse për zbatimin e investimit strategjik; 
 Detyrat përkatëse për secilin organ të përfshirë në realizimin e 

investimit strategjik; 
 Programin e punës për realizimin e investimit strategjik të 

detajuar në faza dhe me afate. 
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B. FAZA E MIRATIMIT TË PROJEKTEVE NGA KIS 

1. AIDA propozon mbledhjen e KIS së bashku me rendin e ditës: 
2. Kryetari i KIS përcakton datën dhe rendin e ditës së mbledhjes; 
3. AIDA merr masat organizative për organizimin e mbledhjeve të 

KIS; 
4. KIS shqyrton në mbledhje projektin e paraqitur dhe merr një 

vendim.  
5. KIS nëse konstaton se dokumentacioni është i paplotë apo ka 

nevojë për informacione shtesë, nëpërmjet AIDA, i kërkon 
propozuesit, plotësimin e dokumentacionit dhe propozuesi i 
projektit plotëson dokumentacionin brenda 10 ditëve; 

6. Në rast të miratimit të projekteve, KIS miraton edhe planin 
përkatës të veprimit, për zbatimin e tij: 

7. Vendimi i KIS i njoftohet propozuesit nga AIDA dhe regjistrohet 
në regjistër. 
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C. FAZA E ZBATIMIT TË PROJEKTEVE 

Faza e zbatimit të projekteve strategjike bazohet mbi afatet, procedurat 
dhe përcaktimet e planit të veprimit. 
  
Pas miratimit të statusit strategjik investitori mund të përfitojë këto 
mekanizma nxitës; 
 

a) Dritare unike 

b) Procedura administrative me prioritet  

c) Afate të përshpejtuara 

d) Pajisje me leje, licenca dhe autorizime 

e) Shërbime ndaj investitorëve 

f) Masa mbështetëse të ofruara nga shteti shqiptar 
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Mekanizmat nxitës 

a) Dritare unike 
 Investitorët strategjikë mund ti kryejnë të gjithë veprimet e nevojshme 

nëpërmjet një sporteli të vetëm. AIDA është sporteli unik për 
investitorët strategjikë dhe ndjek në favor të tyre, të gjitha procedurat 
administrative që nga momenti i paraqitjes së aplikimit e deri në 
përfundimin e investimit strategjik.  

 
b) Procedura administrative me prioritet  
 Procedurat administrative në lidhje me përgatitjen dhe zbatimin e një 

projekti investues strategjik, janë me prioritet, renditen të parat në 
radhë dhe ndiqen me procedurë të përshpejtuar nga administrata 
publike.   

 
C) Afate të përshpejtuara 
 Administrata publike, kryen procedurat në lidhje me investimet 

strategjike brenda afateve të posaçme, të shpejta dhe me urgjencë 
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Mekanizmat nxitës 

d) Pajisje me leje, licenca dhe autorizime 

 Procedurat administrative për lëshimin e licencave, lejeve, autorizimeve dhe mendimeve, 
në lidhje me projektet dhe investimet strategjike, trajtohen me prioritet, renditen të parat 
në radhë dhe përfundojnë brenda afateve të përshpejtuara. AIDA asiston investitorët për 
pajisjen me lejet e nevojshme për realizimin e një investimi strategjik. 

 

e) Shërbime ndaj investitorëve 

Në mbështetje të investimeve strategjike, AIDA ofron një sërë shërbimesh të ndryshme; 

  

• kryerje e veprimeve përgatitore për hartimin e një  projekti strategjik: 

• shërbime analize dhe vlerësimi të investimit strategjik: 

• koordinim informacioni midis investitorëve dhe administratës publike: 

• përfaqësim i investitorëve tek autoritet publike: 

• asiston investitorët në nxjerrjen e lejeve, licencave dhe autorizimeve të nevojshme: 

• asiston investitorët në veprimet në lidhje me konsolidimin e tokës. 
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MASAT MBËSHTETËSE 

 Shteti shqiptar mund të ofrojë edhe masa të tjera mbështetëse me 
qëllim realizimin e investimeve strategjike. Këto masa mbështetëse 
përfshijnë: 

 

 mbështetje e investimit me infrastrukturë ndihmëse; 

 përdorim i pasurive të paluajtshme shtetërore për realizimin e 
investimeve strategjike; 

 shpronësim të pasurive të paluajtshme, pronë private, për interes publik; 

 miratim nga ana e Kuvendit të kontratave përkatëse të investimit 
strategjik; 

 e drejtë e përdorimit të brigjeve; 

 pjesëmarrje shtetërore në investimin strategjik.  
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PROJEKTI I INVESTIMIT JALA ENTERTAINMENT PARK 
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Subjekt Aplikues:    Imperial Group sh.a NIPT: L02424005D 
 
Sektori:    Turizëm 
 
Vlerë Investimi:   € 52,000,000 
 
Vendndodhja:   Fshati Pulaj – Velipojë ZK. 3072 
 
Sip Trualli:    11.3Ha 
 
Sip. Ndërtimi:    1.4 Ha 
 
Vende Pune:   80  
 
Koha e realizimit:    5 vite 
 
Lloji i aplikimit:   Investitor/Investim Strategjik Procedurë  
    e  Veçantë 

 

 
 



 

AKTIVITETI I SYNUAR  
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• Projekti është parashikuar të realizohet në zonën veriore të plazhit të 
Velipojes me një largësi prej 30 km nga qyteti i Shkodrës 

 

• Projekti i investimit konsiston në realizimin e një strukture turistike në 
Plazhin e Velipojës;  

 

• Kompleksi do të zhvillohet në disa komponentë banimi dhe akomodimi 
duke përfshirë hotele, vila dhe apartamente të tipologjive të ndryshme;  

 

• Projekti synon të integrojë shëtitoren ekzistuese, duke shndërruar në 
itinerar turistik.  
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HAPËSIRAT E PROJEKTIT 
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Hoteli 1 me 5* (i cili do të ketë 38 dhoma me tre lloje te ndryshme standardi, hoteli 
gjendet pranë shëtitores kryesore);  
 
Hoteli 2 me 5* ( i cili do të ketë 38 dhoma me tre lloje te ndryshme standardi, prane 
parkut qendror);  
 
 Në secilin nga hotelet gjenden:  
  - Bar;  
  - Hapësirë tregtare;  
  - SPA;  
  - Restorant.  
 
23 Vila (të ndara dy pjesë në dy anët e projektit, të përbëra nga 2 – 3 kate secila, të 
cilat do të kenë pishina dhe hapësira gjelberimi).  
 
204 Apart/Hotele, të ndara sipas zonave A, B dhe C si më poshtë:  

•   24  apartamente 1+1;  
• 173  apartamente 1+2;  
•     7  apartamente 1 +3. 
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PLANI I FINANCIMIT 

Projekti parashikohet të financohet pjesërisht nga:  

 

1. Kontributi i aksionerëve do të jetë 50%; 

 

2. Kredi afatgjatë në përputhje me fazat e zhvillimit por jo 
më shumë se 30% e vlerës totale të projektit;  

 

3. Financim nga arkëtimet nga shitja në masës 20%; 
 

 



 

MASAT MBËSHTETËSE 
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1. Pastrimi dhe sistemimi I bregdetit në zonë, për t’u patur parasysh në 
poltikën afatmesme dhe afatgjatë të mbrojtjes së mjedisit;  

2. Në zbatim të akteveligjore në fuqi, kërkohet marrja në përdorim afatgjatë i 
plazhit përpara zonës që do të investohet për Silver Sand Resort dhe 
hapësirës ndërmjet plazhit dhe kufirit të pronës sipas Vendimit të Këshillit 
të Ministrave Nr. 162 datë 02.03.2016, dhe vendimit të Këshillit të 
Ministrave Nr. 1030, datë 16.12.2015.  

3. Instalime elektrike:  
• Ndërtimi I linjës 20 Kë dhe sigurimi I kapacitetit të fuqisë dhe lidhjes për zhvillim normal të 

aktivitetit të Silver Sand Resort;  

• Spostimi i linjës ajrore ekzistuese;  

4. Furnizimi me ujë të pijshëm për një kapacitet prej rreth 1000m3 në ditë;  

5. Planifikimi i nevojave për largimin e ujrave të ndotura, nëpërmjet një pike 
shkarkimi KUZ në pjesën veriore të kompleksit;  

6. Ndërtimi I kolektorit KUZ dhe bashkimi I tij me ato të projektuara nga 
Bashkia;  

 

 
 

 

 

 



 

MASAT MBËSHTETËSE 
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7. Ndriçimi i rrugës nga Harku i Bërdicës deri në resort;  

8.Vendosjen e sinjalistikës nga Harku i Berdicës deri në resort, si dhe 
garantimi i vendosjes së tabelave informuese dhe reklamuese të resortit dhe 
projektit anash infrastrukturës rrugore;  

9.Riparimi dhe zgjerimi i urave përgjatë rrugës nga Harku i Berdicës deri në 
Resort;  

10.Marrjen e masave për riparimin e pjesës së rrugës përgjatë kodrave për të 
mos patur erozion;  

11.Ndërtime të paligjshme:  
• Prishjen e ndërtimeve te paligjshme  të ndodhura në zonën e plazhit përreth Silver Sand 

Resort që kërcënojnë kryerjen ëe investimit.  

• Sigurimi dhe garantimi I moslegalizimit të ndërtimeve ekzistuese dhe në të ardhmen për 
të gjithë zonën nga ALUIZNI.  

 

12.Përdorimi i pjesës midis kufirit të pronës dhe vijës së ndalimit të 
ndërtimeve (zona e plazhit) për “Beach club” me struktura të përkohshme 
dhe facilitete të ngjashme (fusha sporti, lulishte, etj.).  

 

 
 

 

 



DETYRAT PËR SECILIN ANËTAR TË GRUPIT 
OPERACIONAL 

• MBZHR: Masa mbështetëse. 

• MFE: Kapaciteti financiar, vlerësim të masës 
mbështetëse krahasuar me investimin. 

• MIE: Infrastrukturë, zhvillim urban dhe përputhja 
me planin urbanistik të territorit. 

• MTM: Ndikimi në mjedis, zonat e mbrojtura. 

• Bashkia SHKODËR: Përputhja me PPV-në. 



 
 

Ju faleminderit ! 
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