
	

	

	
	

Tranzicioni i  energj isë EU4:  

Konventa e Kryetarëve të Bashkive në Ballkanin 
Perëndimor dhe në Turqi 

	

Thirrje për propozim: Zhvillimi i Planit të Veprimit për Energji të 
Qëndrueshme dhe Klimë (PVEQK-së) për bashkitë në Shqipëri.  
	
Formulari	i	aplikimit	për	vlerësimin	paraprak	të	bashkive	partnere.	
	
Informacion	i	përgjithshëm	për	projektin		
Tranzicioni	 i	 energjisë	EU4:	Konventa	e	Kryetarëve	 të	Bashkive	në	Ballkanin	Perëndimor	dhe	Turqi	
është	 projekt	 me	 shumë	 donatorë	 që	 bashkë-financohet	 nga	 Bashkimi	 Evropian	 dhe	 Ministria	
Federale	 Gjermane	 për	 Bashkëpunim	 Ekonomik	 dhe	 Zhvillim	 dhe	 zbatohet	 nga	 GIZ-i	 në	 Ballkanin	
Perëndimor	dhe	CPMA	në	Turqi.	Ky	projekt	do	t'i	trajtojë	ndryshimet	klimatike	dhe	do	ta	mbështesë	
tranzicionin	e	energjisë	në	Ballkanin	Perëndimor	dhe	në	Turqi	përmes	një	përvetësimi	 të	shtuar	të	
Konventës	së	Kryetarëve	të	Bashkive	(KKB-së)	për	Iniciativën	e	Klimës	dhe	Energjisë	në	rajon	dhe	do	
t'i	mbështesë	autoritetet	bashkiake	për	t'i	shndërruar	ambiciet	e	tyre	për	t'i	reduktuar	emetimet	e	
gazrave	serrë	 (ang.	GHG)	në	 realitet	dhe	për	 ta	 shtuar	 rezistencën	ndaj	ndikimeve	 të	ndryshimeve	
klimatike,	duke	e	marrë	parasysh	diversitetin	në	terren.	
Objektivi	 i	 përgjithshëm	 i	 Veprimit	 është	 të	 ketë	 efekt	 në	 tranzicionin	 e	 energjisë	 dhe	 t'i	 trajtojë	
ndryshimet	klimatike	në	Ballkanin	Perëndimor	dhe	në	Turqi.	Objektiv	specifik	është	që	qyteteve	të	
KKB-së	të	Ballkanit	Perëndimor	dhe	Turqisë	t'u	ofrohet	mbështetje	për	t'i	përmbushur	premtimet	e	
tyre	 në	 kuadër	 të	 të	 objektivave	 për	 energji	 dhe	 klimë.	 Luteni	 ta	 ndiqni	 këtë	 link	 për	më	 shumë	
informacion:	Konventa	e	Kryetarëve	të	Bashkive	për	Klimën	dhe	Energjinë	
	
Pikënisje	 e	 projektit	 është	 iniciativa	 "Konventa	 e	 Kryetarëve	 të	 Bashkive	 në	 Evropë".	 Duke	 iu	
bashkuar	kësaj	iniciative,	qytetet	zotohen	se	do	t'u	kontribuojnë	objektivave	të	BE-së	për	mbrojtjen	
e	klimës	dhe	se	do	 ta	hartojnë	një	PVEQK.	Në	këtë	kontekst,	njëri	nga	aktivitetet	kryesore	 të	këtij	
projekti	është	ofrimi	i	shërbimeve	këshilluese,	mbështetjes	teknike	dhe	kapaciteteve	për	bashkitë	e	
përzgjedhura	në	Ballkanin	Perëndimor	dhe	në	Turqi	në	hartimin	e	PVEQK-ve	 të	para	 të	 tyre.	Sipas	
kësaj,	 bashkitë	 që	 e	 shprehin	 vullnetin	 e	 tyre	 për	 t'u	 bërë	 pjesë	 e	 familjes	 së	 madhe	 të	 KKB-së	
zotohen	 se	do	 t'i	 realizojnë	objektivat	 e	përcaktuara	deri	 në	 vitin	2030	dhe	 se	do	 t'i	 hartojnë	dhe	
zbatojnë	planet	dhe	veprimet	për	përshtatje.		
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Thirrje	për	propozim:	Hartimi	i	Planit	të	Veprimit	për	Energji	të	Qëndrueshme	dhe	Klimë	(PVEQK-
së)	për	bashkitë	dhe	qytetet	në	Shqipëri.	
Duke	 iu	 përshtatur	 këtyre	 objektivave,	 përmes	 kësaj	 thirrjeje	 për	 aplikim	 bashkitë	 ftohen	 që	 ta	
shprehin	interesimin	e	tyre	për	t'u	bërë	partnerë	të	projektit	për	zbatimin	e	aktivitetit	brenda	afatit	
kohor	të	projektit	nga	viti	2021	deri	në	vitin	2025.	
Pas	dorëzimit	të	këtij	formulari	të	aplikimit,	deri	në	5	aplikues	të	përzgjedhur	do	të	kontaktohen	për	
hapin	 e	 dytë	 të	 vlerësimit,	 i	 cili	 do	 ta	 përfshijë	 intervistimin	 dhe	 rishikimin	 e	 dokumentacionit	
relevant	nga	secila	bashki,	me	qëllimin	përfundimtar	të	përzgjedhjes	së	dy	bashkive	përfituese	finale.	
Bashkive	të	përzgjedhura	do	t'u	ofrohet	mbështetje	për	hartimin	e	PVEQK-së	në	formë	të	asistencës	
teknike,	e	cila	përfshin	ofrimin	e	shërbimeve	këshilluese	dhe	ekspertëve	për	hartimin	e	dokumentit,	
të	 cilët	 do	 të	 bashkëpunojnë	 ngushtë	 me	 ekipin	 që	 bashkisë	 do	 t'i	 duhet	 ta	 caktojë.	 Gjatë	 këtij	
procesi	do	të	organizohen	aktivitete	për	ndërtim	të	kapaciteteve,	siç	janë	trajnimet,	punëtoritë	ose	
seminaret	për	stafin	e	qytetit.	Nuk	pritet	asnjë	participim	financiar	nga	qyteti.	
	
Shënim	me	 rëndësi:	 Kjo	 garë	për	Hartimin	 e	 Planit	 të	 Veprimit	 për	 Energji	 të	Qëndrueshme	dhe	 Klimë	
(PVEQK-së)	për	bashkitë	në	Shqipëri	është	e	hapur	vetëm	për		

- Anëtarët	e	KKB-së	
- Bashkitë	e	shprehin	vullnetin	e	tyre	për	t'u	bërë	anëtare	të	KKB-së	duke	e	nënshkruar1	këtë	

aplikacion.	Kështu,	bashkive	që	do	të	përzgjidhen	për	hartimin	e	PVEQK-së	më	në	fund	do	t'u	
duhet	t'i	bashkohen	KKB-së	zyrtarisht	gjatë	procesit	të	hartimit	të	PVEQK-së.	

Gara	është	e	hapur	vetëm	për	bashkitë	në	territorin	e	Shqipërisë.	
	
Luteni	ta	plotësoni,	nënshkruani	dhe	vulosni	këtë	formular	të	aplikimit	(faqet	3-6)	dhe	t'ia	ktheni	të	
plotësuar	 (komplet	 aplikacionin,	 faqet	 1-6),	 deri	 të	 Mërkurën,	 14	 Korrik	 2021	 për	 shqyrtim	 të	
mëtejmë	tek	Shoqata	e	Bashkive	të	Shqipërisë,	në	email	adresën:	aam@albmail.com	
	

	
	
Të	plotësohet	nga	Ekipi/Koordinatori	Vlerësues	
Nr.	i	aplikimit:	 Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Vendi:	 Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Data:	 Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Vendimi:	 Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	
	

	 	

																																																													
1	Formulari	i	aplikimit	duhet	të	nënshkruhet	nga	kryetari	i	bashkisë	dhe	të	vuloset	me	vulën	e	qytetit.		
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Formulari	i	aplikimit	

Luteni	t'i	plotësoni	informatat	e	nevojshme,	ta	zgjidhni	një	pikë/përgjigje	dhe/ose	ta	shënjoni	kutinë	�	sipas	
nevojës!	

Të	dhënat	për	aplikuesin		
	

a.	Aplikuesi	 	
Emri	i	bashkisë	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Numrin	e	banorëve	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Territori	total	(në	km²)	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	

	

b.	Pika	e	kontaktit	 	
Luteni	ta	tregoni	emrin,	rolin	dhe	të	dhënat	për	kontaktim	nga	stafi	që	do	të	jetë	pika	kryesore	e	
kontaktit	gjatë	tërë	kohëzgjatjes	së	projektit:	
Emri	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Pozita	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Adresa	postare	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Adresa	e	emailit	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Numri	i	telefonit	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	

	

d.	Pasqyra	e	buxhetit	 	
Luteni	që	në	tekstin	e	mëposhtëm	ta	shënoni	gjithsej	buxhetin	vjetor	të	bashkisë/qytetit	për	vitin:	

Shënim:	"Energjia"	u	referohet	të	gjitha	projekteve	që	kanë	të	bëjnë	me	efiçiencën	e	energjisë	dhe/ose	
burimet	e	rinovueshme	të	energjisë.	

Buxheti	për	vitin	2019	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Buxheti	i	alokuar	në	vitin	2019	për	
Projektet	e	Investimeve	Kapitale	(PIK-të)	
(luteni	ta	shënoni	në	%)	

Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	

Buxheti	i	alokuar	në	vitin	2019	për	
projektet	e	energjisë	dhe	klimës	(luteni	ta	
shënoni	në	%)	

Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	

Buxheti	për	vitin	2020	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Buxheti	i	alokuar	në	vitin	2020	për	PIK-të	
(luteni	ta	shënoni	në	%)	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	

c.	Konventa	e	Kryetarëve	të	Bashkive	të	BE-së	për	Klimën	dhe	Energjinë	(KKB-ja)	

A	është	bashkia/qyteti	juaj	anëtar	i	KKB-
së?		 Zgjidheni	një	pikë.	

Nëse	po,	ju	lutem	ta	shënoni	vitin	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
A	është	e	përkushtuar	bashkia/qyteti	i	
juaj	që	t'i	bashkohet	KKB-së,	nëse	
përzgjidhet?	

Zgjidheni	një	pikë.	

Nëse	përzgjidhet,	a	e	konfirmoni	zotimin	
për	ta	udhëhequr	procesin	e	hartimit	të	
PVEQK-së	(në	kuadër	të	këtij	projekti)?	

Zgjidheni	një	pikë.	
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Plani	i	Veprimit	për	Energjinë	e	
Qëndrueshme	(PVEQ)	

Plani	Lokal	i	Veprimit	në	Mjedis	(PLVM)					

Plani	i	Veprimit	për	Efiçiencën	e	
Energjisë	(PVEE)		

Plani	i	Mobilitetit	të	Qëndrueshëm	
Urban	(PMQU)	

Dokumentet	e	tjera	të	rëndësishme	të	planifikimit	
strategjik	

Buxheti	i	alokuar	në	vitin	2020	për	
projektet	e	energjisë	dhe	klimës	(luteni	ta	
shënoni	në	%)	

Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	

Buxheti	për	vitin	2021	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Buxheti	i	alokuar	në	vitin	2021	për	PIK-të	
(luteni	ta	shënoni	në	%)	 Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	
Buxheti	i	alokuar	në	vitin	2021	për	
projektet	e	energjisë	dhe	klimës	(luteni	ta	
shënoni	në	%)	

Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	

Nëse	ka	ndonjë,	luteni	t'i	shënoi	vegëzat	e	dokumenteve	(siç	është	raporti	vjetor	i	auditimit,	etj.)		
Klikoni	ose	prekni	këtu	për	të	futur	tekst.	

e.	Planifikimi	strategjik		
A	ka	bashkia/qyteti	plane	zhvillimore	strategjike?	

☐	Plani	Zhvillimor	Lokal	 ☐	 ☐ 	
☐	Plani	i	Përshtatjes	ndaj	Klimës		 ☐		 ☐ 	
☐	
	Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	

Luteni	t'i	shënoni	vegëzat	në	internet	për	të	gjitha	dokumentet	e	mësipërme:		
	Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	

f.	Bazat	e	të	dhënave	statistikore	dhe	dokumentet	e	mëtejshme	 	
A	ka	bashkia/qyteti	në	dispozicion	ndonjë	të	dhënë	për	energjinë	dhe	klimën	(siç	është	inventari	i	
emetimeve)?	Nëse	po,	luteni	t'i	shënoni	më	poshtë.	
(Luteni	t'i	shënoni	vegëzat	për	të	gjitha	dokumentet,	nëse	janë	në	dispozicion.	Vini	re	se	informacioni	i	
dhënë	këtu	do	të	jetë	objekt	diskutimi	në	fazën	e	dytë	të	përzgjedhjes.):	
Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	
	

g.	Anëtarësimi	në	rrjetin	ose	iniciativat	ndërkombëtare		 	
A	është	bashkia/qyteti	anëtar	i	rrjeteve	apo	iniciativave	ndërkombëtare	që	kanë	të	bëjnë	me	
energjinë/mjedisin/mbrojtjen	e	klimës/mobilitetin	urbane	apo	të	ngjashme?		
(Luteni	ta	shënoni	emrin	e	iniciativës	dhe	vitin	kur	keni	qenë	anëtar)	
Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	 Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	

Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	 Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	
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h.	Referencat	 	
Luteni	t'i	shtjelloni	1	–	3	projekte	
që	janë	zbatuar	në	
bashkinë/qytetin	tuaj	në	5	vitet	
e	fundit	dhe	që	për	synim	kanë	
pasur	që	ta	trajtojnë	efiçiencën	e	
energjisë	dhe/ose	mbrojtjen	e	
klimës.	
Shënoni	detajet	e	projektit,	siç	
është:	emri,	lokacioni,	statusi	
(në	vazhdim	ose	i	finalizuar),	
sektori	(energjia,	transporti,	
klima,	etj.),	buxheti	(totali	dhe	
burimet	e	financimit)	dhe	
rezultatet	(emetimet	e	
reduktuara/ruajtura	të	gazrave	
serrë,	vëllimi	i	transportit	të	
zvogëluar,	kursime	e	energjisë,	
etj.)	
	
Nëse	është	e	mundur,	luteni	ta	
ofroni	URL-në	e	aktiviteteve	të	
realizuara	të	projektit	dhe	
lidhjen	e	tij	me	dokumentet	
strategjike	që	janë	renditura	më	
sipër	(nëse	ka).	

Projekti	1	(maksimumi	150	fjalë):	
Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	
	
	
	
	
	
	
	 	

Projekti	2	(maksimumi	150	fjalë):	
Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	
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Projekti	3	(maksimumi	150	fjalë):	
Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	

i.	Perspektiva	e	PVEQK-së	në	bashkinë	tuaj	
Luteni	ta	shtjelloni	
planin/vizionin	tuaj	se	si	mund	t'i	
kontribuojë	PVEQK-ja	zhvillimit	
të	bashkisë	suaj.	

Maksimumi	150	fjalë		
Klikoni	këtu	për	të	futur	tekst.	

	
	
	

---------------------	
Vendi,	data	

	
	
	

----------------------------------------	
Nënshkrimi	i	Kryetarit	të	Bashkisë		

dhe	vula	
	


