DITA E ENERGJISË/ENERGY DAY
(D.C.4.1)
E Premte/Friday 22.10.2021
Salla e Bashkisë Malësi e Madhe/Assembly Hall of the Municipality of Malësi e Madhe

Seminar
Sfidat dhe mundësitë në përdorimin e Energjisë së Rinovueshme
në Bashkinë e Malësisë së Madhe
Në kuadër të Ditës së Energjisë, Bashkia e Malësisë së Madhe organizon takimin e hapur me përfaqësues nga
sektori privat dhe ai public, me qëllim identifikimin e pengesave dhe mundësive për aplikimin e këtyre teknologjive
në këto sektorë. Ky takim vjen në kuadër të projektit ‘’ADRIA Alliance’’ financuar nga Bashkimi Europian përmes
instrumentit IPA, Mali iZi-Shqipëri-Itali.
Dita e Energjisë është një event që organizohet në të gjithë Europën. Qëllimi i kësaj dite është angazhimi i
komuniteteve lokale dhe fuqizimi i aktorëve privat dhe publik në përdorimin e energjisë së rinovueshme dhe
eficencës së energjisë. Shqipëria është një vend me potencial në shfrytëzimin e energjisë hidrike dhe rreth 90% e
energjisë mbulohet nga ky burim. Duke konsideruar, ndryshimet klimaterike dhe rritjen e cmimit të energjisë së
importit është parë me prioritet diversifikimi i këtyre burimeve.
Diversifikimi i burimeve energjitike kërkon angazhimin e gjithë aktorëve privat dhe publik si dhe konsumatorëve
familjarë. Shqipëria renditet një vend me potencial të lartë në shfrytëzimin e energjisë diellore, ku rrezatimi vjetor
shënon 1700 kwh/m2/vit. Duke ju referuar hartës së rrezatimit, Bashkia e Malësisë së Madhe është e ekspozuar
drejt një rrezatimi rreth 1200 kwh/m2.
Qëllimi i këtij seminari është të prezantoj modele të sukseshme të aplikimit të energjisë së rinovueshme në Bashkitë
e tjera të Shqipërisë dhe të diskutoj mbi mundësinë e aplikimit të këtyre teknologjive në ndërrmarrjet e vogla dhe të
mesme në territorin e Bashkisë së Malësisë së Madhe.
Gjithashtu, në takim do të adresohet edhe tematika mbi legjislacionin shqiptar referuar barrierave ligjore të
shfrytëzimit të energjisë së rinovueshme nga sektori privat por edhe ai publik. Përvec sektorit privat, sektori publik
ka një konsum tepër të lartë të energjisë si në formën e energjisë elektrike por edhe në atë si lëndë djegëse (nafte,
gaz, dru). Përdorim joracional i këtyre burimeve përkthehet në një kosto më të lartë për qytetarët, prandaj
përdorimi dhe aplikimi i energjisë së rinovueshme nuk ka vetëm ndikim mjedisor, por edhe ekonomik e social për
komunitetet lokale.
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Agjenda
Datë 22 Tetor 2021
Salla e Këshillit
Bashkia Malësi e Madhe

Ora
10:00-10:15

Aktiviteti
Fjala hyrëse
Kryetari i Bashkisë së Malesisë së Madhe
Z.ToninMarinaj

10:15-10:30

Prezantimi I projektit
Menaxheri I projektit, Zj. BlerinaDoracaj

10:30-11:00

Aplikimi i Energjisë së Rinovueshme në
NVM (Ndërrmarjet e Vogla dhe të Mesme)
dhe institucionet publike: Mundësitë dhe
raste suksesi
Eksperti i projektit, Meivis Struga

11:00-11:30

Legjislacioni mbi shfrytëzimin e energjisë
së rinovueshme nga sektori privat dhe
publik:
Eksperti mbi legjislacionin:
Diskutim me bizneset dhe ekspertët e
bashkisë mbi vështirësitë në aplikimin e
energjisë së rinovueshme

11:30-12:00

12:00-12:30

Kafe dhe diskutim i lirë

Project ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion of

Bashkia

energy efficiency and climate change adaptation
PROGRAMME: Interreg II IPA CBC Italy-Albania-Montenegro – Targeted – Axis 3
“Environment protection, risk management and low carbon strategy”, Programme Priority
Specific Objective “3.2 Promoting innovative practices and tools to reduce carbon
emission and to improve energy efficiency in public sector”
TOTAL BUDGET: 684 874.75 EUR
CO-FUNDING BY THE PROGRAMME: 582.143,53 EUR (85% of the total)
DURATION: 18 months (from 01 July 2020 to 31 December 2021)
PROJECT SUMMARY:The project “ADRIA_Alliance, ADRIAtic cross-border ALLIANCE
for the promotion of energy efficiency and climate change adaptation” intends to raise
awareness in Partners’ territories about the urgent need to modify current energy uses
with the aim to promote greater environmental sustainability and safety in relation to
climate change. It is a “bottom-up” approach, adopted to encourage wide social
participation, and the solutions that will be implemented will all have a strong boost in
innovation, in relation to both technological solutions for buildings energy efficiency and
renewable energy production.
OBJECTIVE:To provide all partners with an effective strategic planning and governance
model extended to the entire territory involved, aimed at improving energy efficiency and
ensuring the safety of cities against the risks generated by climate change
ACTIVITIES AND EXPECTED RESULTS: ADRIA_Alliance will realize the development
of new business models that will benefit from the transfer of know-how and the start-up
of innovative companies for capacity building and training activities aimed at successfully
trigger the access and positioning in the market of Renewable Energy Sources (RES)
(through the acquisition of high skills in energy efficiency interventions and energy
production from RES). Through the implementation of small pilot projects for the energy
efficiency of public buildings of the Partners and the triggering of local micro-networks
(smart-grids) for the exchange of energy and data on public buildings, it will be possible
to exploit the financial and environmental potential of these buildings, allowing start-ups
to verify and demonstrate their technical and organizational capabilities. At the end of the
project, partners will increase their awareness in relation to energy end-uses,
measurement and monitoring of achievements, and will benefit from the implementation
of specific adaptation
plans, aimed at ensuring the safety of urban environments.
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