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SIGURIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI NË
KOSOVË

(KESS)
Projekti KESS ofron asistencë teknike në sektorin e
energjisë në Kosovë, kryesisht Ministrisë së Zhvillimit
Ekonomik (MZHE), për hartimin dhe zbatimin e
projekteve të sigurisë së furnizimit me energji në vend.

Kjo asistencë teknike mbështet Qeverinë e Kosovës
në transaksionet e sektorit të energjisë dhe do të
ndërtojë kapacitetin e Qeverisë së Kosovës për të
negociuar dhe zbatuar transaksionet e ardhshme të
sektorit të energjisë në mënyrë që të sigurojë një
furnizim më të besueshëm, më të pastër dhe më të
përballueshëm me energji elektrike.
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KESS - EKSPERTIZA
KËSHILLTAR I FINANCIMIT TË
PROJEKTIT me kompetenca në
modelimin ekonomik dhe financiar,
hulumtimin e projektit, analizën e
vigjilencës dhe kushtet e negociatave për
borxhin dhe financimin e kapitalit.
KËSHILLTAR LIGJOR PËR FINANCIM
me kompetenca në borxhin financiar të
projektit ose transaksionet e shkrirjes dhe
blerjes (M & A). Këshilltari do të punojë me
QK në shqyrtimin ligjor të dokumenteve të
transaksionit.
EKONOMISTI do të planifikojë, koordinojë
dhe drejtojë gamën e plotë të analizave
ekonomike të nevojshme për të vlerësuar
dhe formuar rekomandimet për politikat
dhe projektet në sektorin e energjisë.
Analizat ekonomike do të marrin në
konsideratë kushtet e tregut, tendencat
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teknologjike, ndikimet e rrezikut, koston
dhe përfitimet e propozimeve alternative,
përcaktimin ekonomik të rreziqeve dhe
shmangien e rrezikut.

EKSPERT KOMERCIAL do të punojë me
QK dhe institucionet e tjera kyçe të
energjisë në vend për të hartuar, rishikuar
dhe ndihmuar në negocimin e kontratave
të furnizimit dhe blerjes sipas nevojës.
KËSHILLTAR LIGJOR / RREGULLATOR
do të shqyrtojë çështjet ligjore dhe
rregullative që kufizojnë zhvillimin e
sektorit të energjisë dhe rekomandojnë
opsione për të përmirësuar efektivitetin e
tyre.
KËSHILLTARI MJEDISOR DHE SOCIAL
të shqyrtojë zbatimin e politikave,
marrëveshjeve dhe veprimeve të lidhura
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me transaksionin me standardet
ndërkombëtare të praktikave më të mira
dhe legjislacionit në fuqi.
KËSHILLTAR PËR ZHVILLIM
INSTITUCIONAL / NDËRTIMIN E
KAPACITETEVE do të zhvillojë vlerësime
të nevojave për trajnim, do të zhvillojë
programe të përkrahjes teknike / trajnimi
për të trajtuar boshllëqet e aftësive,
zbatimin e programeve të zhvillimit
institucional / ngritjen e kapaciteteve dhe
për të monitoruar ndikimin e tyre.
EKSPERT I KOMUNIKIMIT do të
menaxhojë zhvillimin dhe zbatimin e një
programi të komunikimit multimedial për të
ngritur vetëdijen rreth zhvillimeve në
energji që po ndërmerr Qeveria e
Kosovës, Qeveria e Shteteve të
Bashkuara dhe donatorët tjerë.
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KESS - REZULTATET
•

•
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Shqyrtimi i dokumenteve që kanë të bëjnë me
transaksionet e infrastrukturës energjetike dhe
ofrimin e këshillave Qeverisë së Kosovës për
zbatimin e hapave për mbylljen komerciale dhe /
ose financiare të projekteve aktuale dhe të
ardhshme të energjisë.
Studimet që kërkohen nga MZHE në pajtim me
USAID. Fushat e pritshme të studimit përfshijnë,
por nuk janë të kufizuara, në analizat e
përfitimeve të kostove të stimujve për të
inkurajuar investimet në prodhimin e energjisë,
vlerësimet e strukturave potenciale të tregut dhe
strategjitë për t'u bashkuar me shkëmbimet
rajonale të energjisë, zhvillimin e opsioneve të
furnizimit me lëndën djegëse, dhe analizat
financiare për optimizimin e përzierjes së

gjenerimit të energjisë.
•

Kapacite të përmirësuara në MZHE dhe QK për
vlerësimin e ndikimeve mjedisore dhe sociale të
projekteve të sektorit të energjisë.

•

Përkrahje në rishikimin e strategjisë dhjetëvjeçare
të energjisë në Kosovë për të reflektuar nevojat e
ekonomisë së Kosovës.

•

Mbështetje në Marrëdhëniet me Publikun për të
adresuar shqetësimet në lidhje me ndikimin
mjedisor dhe ekonomik nga zhvillimi i projektit të
energjisë.

•

Rritja e pjesëmarrjes së grave në zhvillimin e
politikave të sektorit të energjisë.
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ASISTENCA TEKNIKE – SHEMBULL 1 - KOMUNIKIMI

CEREMONIA E PËRMBYLLJES KOMERCIALE
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FORUMI I TRETE I LARTË PËR ENERGJINË
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ASISTENCA TEKNIKE - SHEMBULL 2 - KOMUNIKIMI

PËRMIRËSIMI I GJENDES ME INFORMACION RRETH
PROJEKTIT
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ASISTENCA TEKNIKE – SHEMBULL 3 - NGRITJA E KAPACITETEVE

IMPLEMENTIMI I MARRËVESHJEVE KOMERCIALE
• Programi i ngritjes së kapaciteteve do të sigurojë se në Qeverinë e Republikës së Kosovës
dhe ministritë, divizionet, departamentet, agjencitë dhe ndërmarrjet shtetërore përkatëse
njohin thelbësisht detyrat, detyrimet, të drejtat dhe rreziqet e mundshme që dalin nga
dokumentet e transaksionit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
• Programi i Ngritjes së Kapaciteteve gjithashtu kërkon t'i ofrojë entiteteve të QK udhëzime mbi
praktikat e mira në përmbushjen e obligimeve dhe detyrave të tyre, si dhe potencialisht
ushtrimin e të drejtave dhe zbutjen e rreziqeve të qenësishme në lidhje me Marrëveshjet e
Projektit.

• Programi i Ngritjes së Kapaciteteve ofron udhëzime për entitetet relevante të QK në lidhje me
detyrat dhe obligimet e tyre, dispozitat e Prishjes dhe përfundimit, zbatimin e duhur të
formulave nga marrëveshjet, përmbledhjen / kontrollin e të drejtave kryesore, obligimet,
përgjegjësitë dhe rreziqet potenciale për subjektet relevante të QK.
Rezultati i pritshëm është që QK dhe entitetet e QK do të jenë në gjendje të administrojnë në
mënyrë efektive detyrat dhe obligimet e tyre përkatëse në lidhje me Projektin e Termocentralit
Kosova e Re.
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ASISTENCA TEKNIKE E DHËNË NGA KESS PËR:

QEVERINË E KOSOVËS / NJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E
PROJEKTIT
PROJEKTI PËR NDËRTIMIN E TERMOCENTRALIT KOSOVA E RE
Afatet e projektit
TCKR:

Përmbyllja
komerciale

Prokurimi i
IPN-së

Përmbyllja
financiare

Ndërtimi

Komisionimi

Operimi
komercial

Asistenca teknike nga
KESS:

• FINANCIMI I PROJEKTIT
• ÇËSHTJE LIGJORE RRETH
FINANCIMIT TË PROJEKTIT
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• ÇËSHTJE LIGJORE DHE
RREGULLATIVE

• ZHVILLIMI INSTITUCIONAL
• KOMUNIKIMI

• MJEDISI DHE SHOQËRIA
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Përgatitur nga:
AECOM International Development
Numri i USAID kontratës:
Numri i kontratës: AID-167-C-17-00004

DISCLAIMER:
Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e AECOM dhe nuk reflekton domosdoshmërisht qëndrimet e USAID
dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara
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