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Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore Vorë-Hani i Hotit  

Shteti: Shqipëri 

Numër Projekti: 53468 

Sektori i Biznesit: Infrastruktura, Europë  

Lloji Njoftimit: Shtetëror 

Kategoria mjedisore: A 
Data e synuar e aprovimit: 30 Nëntor 2022 

Status: Koncepti i Shqyrtuar  

Publikimi i DPP në gjuhën angleze: 09 Gusht 2022 

Përshkrimi i projektit 

Parashikon ofrimin e  një huaje sovrane me vlerë deri në 62.9 milion Euro për Republikën e Shqipërisë 

me përfitues  Hekurudhën Shqiptare (Hekurudha Shqiptare ose HSH ose Shoqëria), operatori i sistemit 
hekurudhor shqiptar, plotësisht në pronësi të shtetit. 

Financimi do të përdoret për rehabilitimin e linjës hekurudhore midis Vorës dhe Hanit të Hotit deri në 

kufirin me Malin e Zi, rreth 120 km gjatësi (Projekti). Projekti pritet të  bashke financohet  nga Banka 

Europiane e Investimeve (EIB) dhe Bashkimi Europian (BE) përmes Platformës  së Investimeve në 
Ballkanin Perëndimor (WBIF). 

Objektivat e Projektit 

1. Promovimin e ndërlidhjes t dhe zhvillimit ekonomik të Shqipërisë dhe integrimit rajonal pasi linja 

është pjesë e Rrjetit Kryesor të Ballkanit Perëndimor dhe një zgjatim  i Rrjetit të Transportit Trans 

Europian ("TEN-T") në rajon. 

2. Mbështetja e zhvillimit të një transporti më të gjelbër dhe më të qëndrueshëm duke promovuar 

kalimin nga modaliteti rrugor në atë hekurudhor në Shqipëri. 

Ndikimi në Tranzicion  

ETI 62 
Ndikimi në tranzicion i Projektit do të rrjedhë nga: 

1. I gjelbër  

Promovimi i kalimit nga transporti rrugor në atë hekurudhor dhe reduktimi i varësisë ndaj tipeve të 

transportit që shkaktojnë emetime të larta. Rënia e emetimeve të CO2 do të  ndikojë në reduktimin e  

efektit të përgjithshëm serrë (“GHG”) dhe do të ofrojë një alternativë më të pastër për komunitetin dhe 
bizneset shqiptare. 

2. Mirë-qeverisja  

Mbështetja e programit të reformave përmes operacionalizimit të organeve të sapo krijuara pas 

miratimit të Kodit të Ri Hekurudhor (njësitë rregullatore,  të sigurisë dhe hetimit/investigimit) duke e 

sjellë atë në përputhje me standardet e BE-së. Krahas kësaj, do të hulumtohet krijimi i një marrëdhënieje 
të qartë kontraktuale ndërmjet palëve të ndryshme që operojnë në këtë industri në formën e kontratave 

të shërbimit publik, me qëllim që sektori të bëhet konkurrues. 

Informacioni mbi Klientin 

Hua Sovrane 

Huamarrës është Republika e Shqipërisë e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.  

Klienti dhe përfituesi i Projektit është Hekurudha Shqiptare, operatori hekurudhor i sistemit hekurudhor 

shqiptar. 
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Përmbledhje e financimit të BERZH 

EUR 62,906,520.00 

Hua Sovrane deri në EUR  62.9 milion. 

Kosto totale e Projektit  

EUR 266,995,000.00 

Kosto totale e projektit është vlerësuar përafërsisht 267 milionë Euro. 

Vlera e shtuar 

Vlera e shtuar e Bankës vjen nga: ofrimi i një financimi afat-gjatë të munguar në vend në përputhje me 

jetëgjatësinë e investimeve infrastrukturore; ii) mbështetjen e mëtejshme të Bankës për komercializimin 

e sektorit hekurudhor në Shqipëri; iii) promovimin e standardeve më të mira të prokurimit; iv) 
mbështetje  për zhvillimin e kapaciteteve institucionale.  

Përmbledhje Mjedisore dhe Sociale 

Kategoria A (Politika Mjedisore dhe Sociale 2019). Rehabilitimi dhe përmirësimi i linjës ekzistuese 

hekurudhore (rreth 120 km në gjatësi midis Vorës dhe Hanit të Hotit) mund të ketë ndikim mjedisor 

dhe social të rëndësishëm gjë që kërkon përgatitjen dhe publikimin e një dokumenti për Vlerësimin e 
Ndikimit Mjedisor dhe Social ("VNMS"). 

Rreziqet e mundshme mjedisore, shëndetësore dhe sociale të cilat lidhen me punimet e planifikuara për 

seksionin hekurudhor Vorë - Hani i  Hotit dhe praktikat aktuale operacionale dhe menaxheriale të 

Shoqërisë (depot, hapësirat e mirëmbajtjes, siguria e linjës rrugore dhe hekurudhore, kryqëzimet 
hekurudhore etj.) u vlerësuan në kuadër të vlerësimit mjedisor dhe social ("VMS") nga një konsulent i 
pavarur mjedisor dhe social.  

VMS përfshin një rishikim të paketës së VNMS-së të përgatitur më parë për projektin në kuadër të 
përgatitjes së projektit për ËBIF, duke përfshirë Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social ("PMMS"), 

Kuadrin e e Blerjes së Tokës dhe Zhvendosjes ("LARF"), Planin e Angazhimit të Palëve të Interesit 

("PAPI"), Përmbledhjen Jo-teknike ("PJT") kundrejt kritereve të Performancës së Politikave Mjedisore 

dhe Sociale (PR) 2019 të BERZH. Raporti i analizës së mangësive dhe një draft i Planit  të Masave 

Mjedisore dhe Sociale ("PMMS") si dhe paketa e VNMS-së e përditësuar është publikuar në shqip dhe 
anglisht për një periudhë prej të paktën 120 ditësh përpara se projekti të konsiderohet nga Bordi i 

BERZH-it. Paralelisht, vijon përgatitja e Vlerësimit lokal të Ndikimit  Mjedisor ("PVNM") i cili do të 

adresojë një përfshirje të mundshme të një konsultimi ndërkufitar. PAPI i përgatitur për Projektin do të 
adresojë masat që duhet të ndërmerren për të përmbushur kërkesat e PMSOO sipas rastit.. 

Linja e parashikuar hekurudhore ndjek në përgjithësi linjën ekzistuese dhe për këtë arsye nuk do të 

kërkojë shpronësime të konsiderueshme të tokës. Megjithatë, në hartimin e projektit u konsideruan dy 

opsione në kuadër të VNMS-së. Ndryshimet për të përmirësuar shtrirjen prekin vetëm disa seksione të 

shkurtra, të cilat ndodhen pothuajse pranë trasesë ekzistuese dhe për këtë arsye ato nuk ndikojnë në 
shtrirjen e vendndodhjen gjeografike të zonës së projektit. Plani merr parasysh rreziqet sizmike dhe 

përmbytjet, mbylljen e kalimeve të paligjshme hekurudhore, plus elektrifikimin e ardhshëm të linjës  
hekurudhore. 

DPP do të përditësohet pas përfundimit të periudhës së konsultimit publik. 

Bashkëpunimi Teknik dhe Financimi me Grant  



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

Parashikohen pikat e mëposhtme të Bashkëpunimit Teknik si pjesë të projektit (të cilat do të finalizohen 

gjatë procesit të miratimit): 
1. Përgatitja e Studimit të Fizibilitetit, Projektit Paraprak, Analizës së Kosto - Përfitime; (E plotësuar); 

2. Përgatitja e Projektit të Detajuar Inxhinierik, Dokumenteve të Tenderit dhe VNMS-së; (E 

plotësuar); 

3. Mbështetje për zbatimin e projektit dhe mbikëqyrjen e punimeve; 

4. Rritja e kapaciteteve për menaxhimin e projekteve të infrastrukturës hekurudhore. 

Informacion për Kontaktimin e Shoqërisë  

Bashkim Kasoruho 
bashkim.kasoruho@hsh.com.al 

+355682086913 

+35552223027 

www.hsh.com.al 

Lagja nr. 3, Rruga Egnatia, Durrës, Shqipëri  
 

Ndikimi në Tranzicion  

Për informacion të mëtejshëm lidhur me qasjen e BERZH ndaj matjes së ndikimit në tranzicion mund 

të lexoni këtu.  

 

Mundësitë e biznesit  

Për mundësitë për biznes ose prokurim, kontaktoni shoqërinë kliente.  

Për mundësi biznesi me BERZH (që nuk lidhen me prokurimin) kontaktoni:  

Tel: +44 20 7338 7168  
Email: projectenquiries@ebrd.com  

 

Për projektet në sektorin shtetëror, vizitoni Prokurimet e BERZH.  

Tel: +44 20 7338 6794  

Email: procurement@ebrd.com  

Pyetje të përgjithshme  

Mund të bëni pyetje specifike duke përdorur Formularin e pyetjeve të BERZH-it.   

 

Politika Mjedisore dhe Sociale (PMS)  

PMS dhe Kriteret e Performancës (PR) përcaktojnë mënyrën se si BERZH zbaton angazhimin e saj për 

promovimin e “zhvillimit të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm mjedisor”. PMS dhe PR përfshijnë 

dispozita specifike në mënyrë që klientët të veprojnë në përputhje me kërkesat e zbatueshme të 

legjislacionit kombëtar për informacionin dhe këshillimin publik, si dhe të ngrenë mekanizmat e 

ankimimit për të adresuar dhe lehtësuar zgjidhjen e shqetësimeve dhe ankesave të palëve të interesit, 
veçanërisht sa i përket përgjegjësisë mjedisore dhe sociale të klientit dhe projektit. Në raport të drejtë 

me natyrën dhe shkallën e riskut dhe ndikimit mjedisor dhe social të projektit, BERZH i kërkon 

klientëve të publikojnë gjithashtu informacion, sipas rastit, mbi risqet dhe ndikimet e projektit ose të 

kryejnë këshillime gjithëpërfshirëse me palët e interesit dhe të marrin në konsideratë e t’i përgjigjen 

reagimit të tyre.  

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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Më shumë informacion mbi praktikat e BERZH në këtë aspekt jepet në PMS.  

Integriteti dhe Përputhshmëria  

Zyra e Krye Oficerit të Përputhshmërisë (OCCO) së BERZH promovon qeverisjen e mirë dhe siguron 

zbatimin e standardeve më të larta të integritetit në të gjitha veprimtaritë e Bankës, në përputhje me 
praktikat më të mira ndërkombëtare. Të gjithë klientët e Bankës duhet t’u nënshtrohen kontrolleve të 

integritetit për t’u siguruar që projektet nuk paraqesin risqe të papranueshme integriteti apo reputacioni 

për Bankën. Banka beson se identifikimi dhe zgjidhja e problematikave gjatë fazave të vlerësimit për 

miratimin e projektit, është mënyra më efikase për të siguruar integritetin e transaksioneve të Bankës. 

OCCO luan rol kyç në këto përpjekje mbrojtëse dhe gjithashtu ndihmon me monitorimin e rreziqeve 
ndaj integritetit në fazën e pas investimit në projekt.  

 

OCCO është gjithashtu përgjegjëse për verifikimin e akuzave për mashtrim, korrupsion dhe shkelje në 

projektet e financuara nga BERZH Kushdo, qoftë pjesë apo jo e Bankës, që ka dyshime për praktika 

mashtrimi apo korruptive duhet të paraqesë një raportim me shkrim në adresë të Krye Oficerit të 
Përputhshmërisë përmes postës elektronike tek compliance@ebrd.com . Të gjitha çështjet e raportuara 

do të ndiqen nga OCCO. Të gjitha raportimet, përfshirë ato anonime, do të shqyrtohen. Raportimet 

mund të bëhen në çfarëdolloj gjuhe të Bankës apo të vendeve ku Banka vepron. Informacioni i dhënë 

duhet të jepet në mirëbesim.  

Politika e Qasjes në Informacion (PQI)  

PQI përcakton mënyrën se si BERZH e shpalos informacionin dhe këshillohet me grupet e interesit për 

të nxitur ndërgjegjësimin dhe të kuptuarit më të mirë të strategjive, politikave dhe operacioneve të veta 
pas hyrjes në fuqi të saj më 1 janar 2020. Ju lutemi vizitoni faqen e Politikës së Qasjes në Informacion 

për t’u informuar mbi informacionin e disponueshëm në faqen e BERZH.  

 

Kërkesat për informacion të veçantë mund të bëhen duke përdorur Formularin e pyetjeve të BERZH-it.  

Mekanizmi i Pavarur për Llogaridhënien mbi Projektet (MPLLP)  

Nëse përpjekjet për të trajtuar shqetësimet mjedisore, sociale, apo të bërjes publike me Klientin apo 

Bankën nuk kanë rezultat (p.sh., përmes mekanizmit të ankimimit në nivel projekti të Klientit, ose 
përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me ekipin drejtues të Bankës) individët dhe organizatat mund t’i 

trajtojnë shqetësimet e tyre përmes Mekanizmit të Pavarur për llogaridhënien ndaj Projektit (MPLLP) 

të BERZH . MPLLP shqyrton në mënyrë të pavarur problematikat e Projektit që mendohet se kanë (ose 

mund të shkaktojnë) dëme. Qëllimi i mekanizmit është të: mbështesë dialogun midis palëve të interesit 

të Projektit për të zgjidhur problematikat mjedisore, sociale dhe të publikimit të informacionit; të 
përcaktojë nëse Banka vepron në përputhje me Politikën Mjedisore dhe Sociale apo dispozitat specifike 

për Projektin të Politikës së Qasjes në Informacion; dhe nëse gjen zbatim të trajtojë çdo devijim nga 

këto politika, duke parandaluar kështu edhe çdo devijim apo mospërputhje nga ana e Bankës në të 

ardhmen.  

 

Ju lutem vizitoni faqen e web-it për Mekanizmin e Pavarur për Llogaridhënien ndaj Projektit për të 
mësuar më shumë mbi MPLLP dhe misionin e tij; si dhe për të dërguar një kërkesë për rishikim; ose 

për të kontaktuar MPLLP përmes email-it ipam@ebrd.com për më shumë informacion dhe udhëzime 

mbi mekanizmin dhe dërgimin e kërkesave.  

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

