
I nderuar z. Luigi Soreca, Ambasador i Bashkimit Europian në Shqipëri 
 
 
I nderuar, z. Matteo Colangeli, Drejtor i BERZH në Shqipëri 
 

E nderuar znj. Anila Denaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë, Qeveria e 

Shqipërisë 

 

Te nderuar pjesëmarrës,  

 

Kam kënaqësinë të jem i pranishëm sot në këtë event të rëndësishëm në 

kuadër të lançimit te programit për Financimin e Ekonomisë se Gjelbër 

(GEFF) në Shqipëri. 

Fondi Besa është pjesë  e këtij Programi me produktin  “Kredia e Gjelbër-

GEFF”   në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Fondit Besa 

dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH-it)të nënshkruar 

më datë 12 Shtator 2018. 

Kjo marrëveshje synon promovimin e investimeve në ekonominë e gjelbër 

në banesa në Shqipëri përmes financimit të një shume prej 3 milion Euro për 

një periudhë 3-vjeçare.  

“Kredia e Gjelbër - GEFF” do të fokusohet për individët të cilët synojnë të 

kryejnë investime në banesën e tyre me fokus efiçencën dhe kursimin e 

energjisë. 

Vlerësojmë ketë iniciative duke gjykuar se do t’i shërbeje zgjerimit te 

energjisë së gjelbër në Shqipëri, si në kuadër te efiçencës së energjisë, 

gjithashtu edhe në përmirësimin e cilësisë së mjedisit. 

Fondi Besa ka qënë pjese projekteve të ngjashme me fokus efiçencën e 

energjisë, dhe mendoj se kemi eksperiencën dhe ekspertizen e nevojshme 

si dhe një staf profesional për te realizuar sa me mire këtë projekt. 



Shpresojmë që kjo iniciative do të  shërbeje si nxitje për vendimmarrësit 

për te menduar në  mënyre aktive për shtimin e investimeve ne sektorin e 

energjisë se rinovueshme qe ndikojnë ndjeshëm ne një ambient më të 

pastër. 

Zbatimi i këtij projekti nga Fondi Besa njëkohësisht do te shërbejë për te 

mirë-dizenjuar produkte te ngjashme kredie edhe ne te ardhmen me fokus 

efiçencën e energjisë. 

Lançimi i “Kredisë së Gjelbër - GEFF” do të ketë një impakt të dyanshëm, 

si për institucionin ashtu edhe për përfituesit, si dhe i përgjigjet në mënyrë të 

drejtpërdrejtë vëmendjes së shtuar në nivel kombëtar dhe më gjerë për 

mbrojtjen e mjedisit duke ndikuar në përmirësimin e cilësisë së jetës së 

qytetarëve. 

Si lider në sektorin e mikrofinancës ne Shqiperi, mendojmë që  kjo 

eksperiencë do të shërbejë si orientim për institucionet e tjera të 

mikrofinancës, me qëllim diversifikimin e aktivitetit të tyre edhe në këtë 

sektor.  

Fondi Besa ka një eksperience te gjatë bashkëpunimi me BERZH-in dhe 

kemi besim të plotë  qe edhe ky projekt do të jetë i suksesshëm. 

 

Në përfundim të fjalës sime, gjej rastin të falënderoj Bankën Europiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për mbështetjen e vazhdueshme me 

fonde për realizimin e projekteve të ndryshme me një impakt kaq pozitiv 

ekonomik dhe social për vendin si dhe zyrën e GEFF në Shqipëri për 

bashkëpunimin e suksesshëm për implementimin e këtij projekti. 

 

Ju falenderoj.  


