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ANEKSI 1: Aplikimi për Kapacitete të Reja Gjeneruese  

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR APLIKUESIN 

EMRI I APLIKUESIT (PERSONI 

JURIDIK): 

 

ADRESA:  

REGJISTRIMI NR.  

TELENONI:  

E-MAIL:  

EMRI DHE MBIEMRI I PERSONIT 

KONTAKTUES: 

 

ADRESA:  

TELENONI:  

E-MAIL:  

INFORMACION SPECIFIK RRETH PROJEKTIT TË INFRASTRUKTURËS 

ENERGJETIKE 

LLOJI I 

PROJEKTIT 

KAPACITETET E REJA GJENERUESE: 

 

(a) Burimet e ripërtëritshme të energjisë; 
 

(b) Lëndë djegëse fosile 

 

 

 

 

 

 

 

Vendndodhja dhe 

Koordinatat 
Komuna( atë ) 

Informacion specifik mbi projektin (kapaciteti i 

instaluar, lloji i teknologjisë, prodhimi vjetor i 

vlerësuar, etj.) 
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Nr. Dëshmitë/dokumentet që duhen bashkëngjitur: 

Shkruaj: 

Po ose Jo 

PO JO 

1. Certifikata e Biznesit, përfshirë edhe vendimin e bordit të kompanisë për 

përfaqësuesin e autorizuar për Aplikim 
  

2. Dëshmi mbi aftësinë financiare të Aplikuesit dhe të kompanisë amë se 

posedon të paktën dhjetë përqind (10%) të vlerës së investimit. Kjo dëshmi 

duhet të mbështetet me dëshmi bankare të lëshuara jo më herët se pesë (5) ditë 

prej datës së Aplikimit 

  

3. Certifikatën e solvencës të biznesit të Aplikuesit, duke përfshirë edhe 

certifikatën e solvencës së biznesit të kompanisë amë, e lëshuar nga gjykata 

kompetente, ku dëshmohet se Aplikuesi apo kompania amë nuk është në  

falimentim 

  

4. Vërtetim nga Autoriteti Tatimor   

5. Dëshmi mbi  të drejtat e pronësore dhe ligjore   

6. Studimi teknik dhe financiar i fizibilitet, për projektin me  kapacitet të 

instaluar mbi 1MW 
  

7. Parakontrata ose Kontrata për Inxhinieri, Prokurim dhe Ndërtim (EPC)   

8. Plani i biznesit që përmban parametrat teknike të projektit dhe planin financiar 

(siç kërkohet sipas Nenit 8, paragrafi 1, nënparagrafi 1.8) 
  

9. Akti i Komunës (duke konfirmuar se projekti lejohet të zbatohet në komunën 

përkatëse dhe është në përputhje me planin zhvillimor komunal) 
  

10. Marrëveshja e kyçjes me operatorin përkatës të sistemit sipas nivelit të 

tensionit   
  

11. Pëlqimi Mjedisor e lëshuar nga subjekti përkatës, nëse kërkohet për objektin 

e projektit  
  

12. Të Drejtat Ujore (nëse kërkohet)   

13. Leja e Ndërtimit dhe planin dinamik të realizimit   

 


