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Energjia e rinovueshme sfidë e së 
ardhmes   

• Energjia e rinovueshme është  një alternativë 
e mirë për zhvillimin e  qëndrueshëm, përveç 
se një burim të ardhurash për ekonominë, 
është në harmoni me mjedisin  

• Zhvillimi i qëndrueshëm është zhvillimi që 
plotëson nevojat e së tashmes pa 
kompromentuar aftësinë e brezave të 
ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre. 

 

 



Përse Energjia e Rinovueshme dhe 
Qendra Aarhus? 

• Promovimi i Mirë-Qeverisjes dhe i Zhvillimit të 
Qëndrueshem përputhet me vizionin dhe 
misionin e Qendrës Aarhus Vlorë; 

• Zhvillimi i Energjisë së Rinovueshme sjell Zhvillim 
të Qëndrueshëm dhe pjesëmarrje aktive të 
grupeve të interesit në vendim-marrje; 

• Bashkëpunimi i aktorëve lokal, grupeve të 
interesit, Shoqërisë Civile dhe donatorëve 
potencialë – pikësynimi i AIC Vlorë dhe i mirë-
qeverisjes. 





Si lindi  iniciativa? 

• Mbështetja e Prezencës së OSBE-së  në Tiranë 
përmes projektit: 

“Zhvillimi i Energjive të Rinovueshme në nivel 
lokal: Sfidat dhe Mundësitë”. 

• Në bashkëpunim me Min. e Mjed., Min. e 
Energj, AKBN, UNDP dhe pushtetin lokal në 
Sarandë, Orikum, Himarë, Ksamil dhe Lukovë. 
 





Krijimi i Komisioneve Këshillimore 
Qytetare 

• U krijuan 4 KKQV në Orikum, Ksamil, Lukovë 
dhe Himarë; 

• Në përbërje të KKQV përfshihen qytetar aktiv, 
dashamirës të mjedisit, përfaqësues të 
biznesit lokal, Shoqërisë Civile, gra, të rinj, etj; 

• U nënshkrua MoU midis KKQ dhe 
KryeBashkiakëve të çdo njësie vendore; 

• KKQ janë aktiv dhe pjesëmarrës në çdo 
iniciativë, plan, program, projekt lokal. 





Roli i KKQV në përzgjedhjen e 
Institucioneve Publike për projektin 

pilot 
• Organizimi i forumeve publike dhe tryezave të 

rrumbullakta, midis aktorëve publike vendim-
marrës, KKQV dhe donatorëve potenciale (UNDP);  

• Përzgjedhja e 4 Institucioneve publike në tre 
bashki për pajisjen me panele diellore për 
furnizim me ujë të ngrohtë; 

• Diskutimi në publik i përzgjedhjeve të bëra, për 
përfshirjen e mendimit të komunitetit në vendim-
marrje. 





Përfshirja e biznesit në iniciativën 
për Energjitë e Rinovueshme 

• Në Prill 2014, në vazhdim të nismës së AIC dhe aktor të 
tjerë, Pushteti Lokal, UNDP, Min. e Mjed., Min. e 
Energj. dhe AKBN, në bashkëpunim me CO-PLAN & 
Env.net, në Shqipëri, në kuadër të iniciativës: 
“Iniciativat në fushën e Energjive të Rinovueshme – 
një hap i rëndësishëm për një zhvillim të 
qëndrueshëm”,   

…u organizuan; 
•  6 tryeza të rrumbullakëta në tri Bashki; 
• Hartimi i rekomandimeve për njësitë vendore 

nëpërmjet një proçesi gjithëpërfshirës; 
• Fillimi i zbatimit në praktikë të projektit pilot nga UNDP. 





Bashkëpunimi ndër-institucional dhe i 
Shoqërisë Civile – garanci për 

sukeses! 

• Realizimi me sukses i sesioneve informuese 
dhe i projekteve pilot për Institucionet 
publike – një  arritje e rëndësishme e 
iniciativës së AIC me mbështetje të OSCE, 
Ministrisë së Mjedsit, Ministrisë së 
Energjitikes, Agjensisë Kombëtare të Burimeve 
Natyrore, UNDP – zyra në Tiranë, Komisioneve 
Këshillimore Qytetare, Drejtorisë Rajonale të 
Mjedisit dhe pushtetit lokal në Qarkun e 
Vlorës. 





• Faleminderit të gjithëve  
 

   Së bashku mund të sjellim ndryshime të 

rëndësishme, duke harmonizuar, 

bashkëpunimim ndër-institucional me 

përfshirjen e mendimit qyetar, nëpërmjet 

strukturave të organizuara, si KKQV. 






