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Përshkrimi i Projektit 
 
Ofrimi i një huaje deri më 3 milionë euro për ProCredit Bank Albania ("PCBA") nën 
Programin Rajonal për Mbështetjen e Konkurueshmërisë së sipërmarrjeve të vogla dhe të 
mesme (SME) ("CSP"). 
 

Objektivat e Projektit 
 
Huaja do të ofrojë financim për kreditim ndaj SME-ve në vend për investime në 
përmirësimin e strukturave të prodhimit në përputhje me Direktivat e BE në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit, sigurisë së punonjësve dhe cilësisë e sigurisë së produkteve dhe bërjes 
më konkurues. Mbështetja ndaj SME-ve është një kombinim midis qasjes në financime me 
asistencën për bashkëpunimin teknik dhe jo teknik. Të paktën 60% e fondeve do të shkojnë 
drejt investimeve të gjelbra (GET).  
 

Impakti i Tranzicionit 
 
ETI 60 
Projekti kontribuon në objektivat e Programit Rajonal për Mbështetjen e Konkurueshmërisë 
së SME-ve në përmirësimin e cilësive të Konkurueshmërisë dhe Qëndrueshmërisë. Programi 
do të inkurajojë konkurueshmërinë e SME-ve në Shqipëri duke (i) mbështetur SME-të në 
lehtësimin e qasjes në financime drejt standarteve të investimeve në BE; (ii) në mbështetjen 
e SME-ve me njohuri dhe aftësi për njohjen dhe zbatimin e standarteve të BE dhe rritjen e 
konkurueshmërisë. Programi gjithashtu ndihmon në rritjen e qëndrueshmërisë së SME-ve 
duke qenë se huamarrësit pritet të jenë ekonomikisht të qëndrueshëm duke reflektuar 
kështu në cilësinë e portofolit të Institucioneve Financiare Partnere. 
 

Informacioni i Klientit 



PROCREDIT BANK ALBANIA SHA 
PCBA, është degë e ProCredit Holding, dhe një bankë e fokusuar tek SME-të. PCBA është e 
fokusuar në huadhënien ndaj SME-ve, financimet e gjelbra dhe dixhitalizimin.   
 

Vlera e Financimit të BERZH 
EUR 3,000,000.00 
 

Kostoja e Përgjithshme e Projektit 
EUR 3,000,000.00 
 

Përmbledhja Mjedisore dhe Sociale 
 
Kategoria Institucione Financiare (ESP 2019). PCBA është një klient ekzistues, më herët 
përmes programit të ndarjes së riskut për mbështetjen e agrobiznesit dhe tashmë përmes 
Programit të Qëndrueshmërisë. PCBA do të duhet të përmbushë Kriteret 2, 4 dhe 9 të 
Performancës dhe të dorëzojë raporte vjetore mjedisore dhe sociale në Bankë. PCBA do të 
duhet të aplikojë Procedurat e BERZH për Menaxhimin e Riskut Mjedisor dhe Social për 
huatë ndaj korporatave, SME-ve dhe mikro-kreditë dhe listën e zgjeruar të përjashtimeve 
Mjedisore dhe Sociale dhe listen e re të referencës të Politikës Mjedisore dhe Sociale të 
përditësuar në 2019. Nën-projektet e gjelbra do të duhet të jenë në përputhje me 
legjislacionin në vend për mjedisin, punësimin, sigurinë dhe shëndetin. Treguesi për 
tranzicionin në ekonominë e gjelbër për projektet duhet të jetë 60%. 
 

Bashkëpunimi Teknik 
 
BT: Bashkëpunimi Teknik do të përfshijë mbështetje me Konsulentë të Programit që do të 
asistojnë në zbatimin, marketimin dhe monitorimin e tij dhe në një vlerësimin të vecantë të 
zbatimit teknik të investimeve të huamarrësve përpara akordimit të incentivës.   
Bashkëpunimi Jo-Teknik: 0.45 milionë euro fonde grant do të përdoren për financimin e 
incentivave të investimeve sipas Politikës Rajonale për Mbështetjen e Konkurueshmërisë së 
SME-ve. Fondet për këto elementë do të sigurohen nga Bashkimi Europian.  
 

Vlera e shtuar 
 
Ajo rrjedh nga (i) struktura e financimit që adreson pikërisht nevojën e madhe për financime 
dhe (ii) vendosja e standarteve më të larta përmes ekspertizës së BERZH dhe elementëve të 
Bashkëpunimit Teknik për standartet më të larta financiare dhe të BE.  
 

Informacion për Kontaktimin e Kompanisë 
 
Mirsad Haliti 
Mirsad.Haliti@procredit-group.com 
+355 42 389 389 
www.procreditbank.com.al 



ProCredit Bank Albania #Dritan Hoxha# Nd.92, H15 Njesia Bashkiake Nr.11,Tirana, ZIP Code 

1026 

 

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.   

Më shumë informacion mbi praktikat e BERZH në këtë aspekt jepet në PMS.  

Integriteti dhe Përputhshmëria   
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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 klientëve e Bankës duhet t’u nënshtrohen 

kontrolleve të integritetit për t’u siguruar që projektet nuk paraqesin rrisqe 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 prr 

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.  

Mekanizmi i Pavarur për Përgjegjësinë ndaj  Projektit (MPPP)  
 
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 Përgjegjësinë ndaj  

Projektit (MPPP) të BERZH .   

MPPP 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 cdo devijim apo mospërputhje nga ana e 
Bankës në të ardhmen.  

Ju lutem vizitoni faqen e webit për Mekanizmin e Pavarur për  Përgjegjsinë ndaj Projektit për të 
mësuar më shumë mbi MPPP dhe misionin e tij; si dhe për të dërguar një kërkesë për rishikim; ose 
për të kontaktuar MPPP përmes emailit ipam@ebrd.com për më shumë informacion dhe udhëzime 
mbi mekanizmin dhe dërgimin e kërkesave.   
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