
 

 
 
 

TAKIM ME GRUPET E INTERESIT TE SISTEMIT TE QEVERISJES 

VENDORE  

E marte – 6 Korrik 2021 
Koplik – Qendër – Bashkia Malësi e Madhe – Albania 

11.00 RREGJISTRIMI I PJESMARRESVE  

11:15 ToninMarinaj 
Mayor Bashkia Malësi e Madhe 

Mirseardhja 

11.30 

 

 

 

Pasquale Panico 
President i ESCOOP dhe Anetar i Komitetit 
Drejtues per Projektin ADRIA 

Marco Sbarra 
Drejtor i ESCOOP dhe Kordinator Projekti 
ADRIA 

Franja Margarita 

Staf i ESCOOP– Asistente Projekti 

Franco Marinelli 
ESCOOP Staf i Jashtem per Aktivitetet  
ESCO dhe identifikimi i modeleve të reja të 
menaxhimit 

  

Zamir Lacej  

ESCOOP Sistemet e Qeverisjes Lokale për 
Ndërtimin e Aktiviteteve për zbatimin e 
rregulloreve komunale të efiçiencës së 
energjisë në sektorin e banimit dhe ndërtimit 
 

ESCOOP ne Shqiperi: ne te shkuaren, 
aktualisht dhe ne te ardhmen. 

 

Projekti ADRIA_Alliance  

 

ESCOOP: Nje mundesi zhvillimi e 
Qendrueshme per Malesine e Madhe 

Reduktimi i gazrave serë dhe burimeve të 
rinovueshme: mundësi për sistemet e 
biznesit 

 

Efikasiteti i energjisë i ndërtesave publike 
dhe private dhe prodhimi i energjisë nga 
burime të rinovueshme një sfidë për 
komunitetet lokale 

 

12.30 Pyetje dhe përgjigje me palët e interesit të sistemit të qeverisjes lokale (përfaqësues politikë 
/teknikë të bashkive, qytetarë, kompani, OJQ të interesuara për të rritur ndërgjegjësimin në 
lidhje me ndjekjen e ndërhyrjeve të efikasitetit të energjisë në Malësi e Madhe) 

 

13.30 PERFUNDIME  

INFO 

BLERINA DORACAJ 

 

 

BashkiaMalësi e Madhe  

Tel. & Fax. + 35521122650/2651 
Adresa:Koplik-Qender, Malesi e Madhe, Shqiperi 
E-mail: bashkiamalesiemadhe@hotmail.com 
/blerina.doracaj@gmail.com 

ALESSANDRA BRESCIA ESCOOP OFICER KOMUNIKIMI 
E-mail: communication.adria@gmail.com 

mailto:bashkiamalesiemadhe@hotmail.com


 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/Bashkia-Mal%C3%ABsi-e-Madhe-

1559846514316759/ 
 

 



 

 
 

Projekti ADRIA_Aliance - Aleanca ndër-kufitare ADRIAtic për promovimin e 
efikasitetit të energjisë dhe adaptimit të ndryshimeve klimatike 

PROGRAMI Interreg II IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi - Në vemendje - Aksi 3 "Mbrojtja e mjedisit, 
administrimi i rrezikut dhe strategjia e karbonit të ulët", Prioriteti i Programit Objektivi Specifik "3.2 
Promovimi i praktikave dhe mjeteve inovative për të ulur emetimin e karbonit dhe për të përmirësuar 

efikasitetin e energjisë në sektorin publik ” 

 

BUXHETI NE TOTAL: 684 874.75 EUR 

BASHKEFINANCIMI NGA PROGRAMI: 582.143,53 EUR (85% of the total) 

KOHEZGJATJA : 18 muaj (nga 1 Korrik 2020 deri ne 31 Dhjetor 2021) 

 

PERMBLEDHJE E PROJEKTIT 

Projekti "ADRIA_Aliance, ADRIAtic, Aleanca ndër-kufitare për promovimin e efikasitetit të energjisë 
dhe adaptimit të ndryshimit të klimës" synon të rrisë ndërgjegjësimin në territoret e Partnerëve në 
lidhje me nevojën urgjente për të modifikuar përdorimet aktuale të energjisë me qëllim për të 
promovuar një qëndrueshmëri dhe siguri më të madhe mjedisore në lidhje ndaj ndryshimeve 
klimatike. Eshtë një qasje "nga poshtë lart", e miratuar për të inkurajuar pjesëmarrjen e gjerë 
shoqërore, dhe zgjidhjet që do të zbatohen të gjitha do të kenë një nxitje të fortë në inovacion, në 
lidhje me zgjidhjet teknologjike për ndërtesat e efiçiencës së energjisë dhe prodhimin e energjisë së 
rinovueshme 

OBJEKTIVI 

T'u ofrojë të gjithë partnerëve një model efektiv planifikimi strategjik dhe qeverisjeje të shtrirë në të 
gjithë territorin e përfshirë, që synon përmirësimin e efikasitetit të energjisë dhe sigurisë së qyteteve 
nga rreziqet e krijuara nga ndryshimet klimatike. 

AKTIVITETET DHE REZULTATET E PRITURA 

 
ADRIA_Aliance do të realizojë zhvillimin e modeleve të reja të biznesit që do të përfitojnë nga 
transferimi i know-how dhe fillimi i ndërmarrjeve inovative për ndërtimin e kapaciteteve dhe aktivitete 
trajnuese që synojnë të arrijne me sukses hyrjen dhe pozicionimin në tregun e Burimeve të 
Rinovueshme të Energjisë (BRE ) (përmes përvetësimit të aftësive të larta në ndërhyrjet e efiçencës 
së energjisë dhe prodhimin e energjisë nga BRE). Përmes zbatimit të projekteve të vogla pilot për 
efikasitetin e energjisë në ndërtesat publike të Partnerëve dhe te mikro-rrjeteve lokale (rrjete 
inteligjente) për shkëmbimin e energjisë dhe të dhënave për ndërtesat publike, do të jetë e mundur 
të shfrytëzohen potenciali mjedisor i këtyre ndërtesave, duke lejuar fillestarët të verifikojnë dhe 
demonstrojnë aftësitë e tyre teknike dhe organizative. Në fund të projektit, partnerët do të rrisin 
ndërgjegjësimin e tyre në lidhje me përdorimin përfundimtar të energjisë, matjen dhe monitorimin e 
arritjeve dhe do të përfitojnë nga zbatimi i planeve specifike të adaptimit, që synojnë sigurinë e 
mjediseve urbane. 
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