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Pershkrimi i Projektit dhe Objektivat:

BERZH po shqyrton mundësinë e zhvillimit të një Programi me
vlerë prej 12 milion Euro për mbështetjen e NVM-ve private dhe
nën-huamarresve rezidencial për ndërmarrjen e masave të
efiçencën së energjisë dhe për investime në burimet e
ripërtritshme të energjisë në Kosovë.
Programi përfshin dhënien e kredive për Institucionet Financiare
pjesëmarrëse (“IFP”) në Kosovë dhe do të promovojë efiçencën
e energjisë dhe shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të
energjisë në Kosovë
Programi do të mbështetet nga një grant i Bashkimit Europian
përmes programit IPA për Kosovën të vitit 2008. Fondet e
Bashkimit Europian do te financojnë asistencen teknike (AT) dhe
stimulimet për kredimarrësit e fundit.

Ndikimi ne Tranzicion:

Ky program është i pari i këtij lloji në Kosovë dhe do të
demonstroje përfitimet e shfrytezimit racional të energjise për
sektorin e NVM dhe sektorin banesor posaçërisht në këtë
periudhë kur ka rritje të kostos së energjisë dhe rritje të kostos
së kredive për efiçencë të energjisë dhe burimeve të
ripërtrishme të energjisë, si edhe për të kontribuar në krijimin e
ekspertizës së nevojshme të institucioneve financiare partnere.

Klienti:

Bankat partnere dhe Institucionet Financiare jo-bankare që
operojne ne Kosove të cilat plotesojne standardet më të larta të
qeverisjes korporative. IFP obligohen që të japin kredi për NVMtë dhe/ose për banorët rezidencial nën-huamarresit me qëllim të
financimit të nën-projekteve nën programin KoSEP.

Financimi i BERZH:

Deri në 12 million euro.

Kostoja totale e projektit:

Deri në 12 million euro.

Kategorizimi mjedisor dhe social,
ndikimi dhe masat lehtesuese:

IF i Kategorizuar. Ky projekt ofron mundësi të konsiderueshmne
mjedisore dhe do të kontribojë në reduktimin e gazrave serë. Të
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gjitha Institucionet Pjesmarrëse Financiare nën KoSEP
obligohen që të përmbushin kërkesat e performancës të BERZH
për IF (respektivisht KP 2 dhe 9), duke perfshire edhe zbatimin e
standardeve Mjedisore dhe Sociale të BERZH dhe t’ia dërgojne
Bankës, Listat e Referimit dhe dorëzimin e raporteve vjetore
mjedisore dhe sociale si dhe raportimin lidhur me nen projektet.
Të gjitha IFP-të e reja do të kërkohen që të dorëzojne një
pyetesor to kompletuar te FI E&S dhe pyetesore te kompletuar
te HR per te krijuar perputhshmerine me PR2 dhe PR9. Nen
huamarresit te financuar nen kete Program do te kerkohen qe te
jene ne perputhshemeri me kerkesat per mjedise, shendetesi
dhe standaredet e punes. Kjo duhet tu konfirmohet IFP-ve nga
konsulentet e financuar te AT, te cilet do te punesohen nga
BERZH per te mbuluar kete çeshtje si pjese e pregatitjes se çdo
nen-projekti.
Bashkepunimi Teknik :

Aktivitetet e Bashkepunimit teknik (BT) do te financohen nga BE
ne baze te nje marreveshjeje, Fondit per Bashkepunin Teknik I
New Norway dhe fondeve të tjera te approvuara nga BERZH.
BERZH do te angazhoje konsulent per verifikimin e projektit.
Konsulenti I projektit do te ofroje mbeshtetje për zbatimin e
projekteve të IFP-ve dhe nen-huamarresve. Nje konsulent I
pavarur do te kryej verifiikimin e kualifikueshmerise.

Kontakti i kompanisë:

IFP që kanë të drejtë pjesëmarrje në Program.

Mundesitë për Biznes:

Per mundesite e biznesit apo prokurimit, kontaktoni kompanine e
klientit.

Kerkesa te pergjitheshme:

Kerkesat mbi projektet e BERZH qe nuk lidhen me prokurimet :
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politikat e Informimit Publik (PIP)

PIP percakton se si BERZH jep informacione dhe keshillohet me
grupet e saj te interesit ne menyre qe te promovoje rritjen e
ndergjegjesimit dhe mirekuptimin e strategjive, politikave dhe
aktiviteteve te saj.
Teksti
i
PIP
mund
te
gjendet
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Mekanizmi i Ankimeve te Projektit

ne:

BERZH ka krijuar Mekanizmin e Ankesave te Projektit (MAP) per
te siguruar nje mundesi per nje shqyrtim te pavarur te ankesave
nga nje ose me shume individe ose nga organizata ne lidhje me
projekte te financuar nga Banka te cilat pretendohet te kene
shkaktuar ose qe do te kene mundësi qe te shkaktojne efekte
negative. Rregullat e procedures se MAP mund te gjenden ne
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf.
Cdo ankese e MAP duhet te paraqitet jo me vone se 2 muaj pas
shperndarjes se fundit te fondeve te BERZH. Ju mund te
kontaktoni pergjegjesin/zyrtarin e MAP ne adresen (
pcm@ebrd.com) ose Zyren perkatese te BERZH per ndihme
nese nuk jeni te sigurt per kohen se kur duhet te paraqitet nje
ankese.
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