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Qëllimet e projektit 
UNIDO po punon për të përshpejtuar transformimin e tregut për efikasitetin 
energjetik industrial në mënyrë që të nxisë përshtatjen dhe përdorimin e 
praktikave dhe teknologjive më të mira dhe shërbimeve konsultuese dhe 
investuese përkatëse. Qëllimi përfundimtar është arritja e kursimeve të 
energjisë dhe zvogëlimi i emisioneve të gazrave serë (GHG) nga industria 
maqedonase, njëkohësisht duke i përmirësuar performancat e përgjithshme 
ekonomike dhe ekologjike të sektorit të prodhimit dhe sektorit energjetik të 
vendit.  

Konteksti 
Sektori industrial është konsumatori më i madh i energjisë në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, kryesisht për energji elektrike dhe derivatet e naftës. Në 
vitin 2014, industria mori pjesë me 30% të konsumit final të energjisë, me rreth 
28% të BPV-së dhe angazhoi rreth 30% të popullsisë së aftë për punë.  

Industria është edhe sektori me potencialin më të madh për kursimin e 
energjisë: 91.1 ktoe kumulative për periudhën 2010-2020, ose 38% e konsumit 
të përgjithshëm të industrisë.  

Përkundër progresit të dukshëm të bërë nga qeveria e RMV-së dhe sektori 
industrial në vitet e fundit, potenciali i konsiderueshëm teknik dhe ekonomik 
për përmirësimin e efikasitetit energjetik mbetet i pashfrytëzuar. 

Strategjia 
UNIDO bashkëpunon me faktorët relevantë për të nxitur zhvillimin dhe 
zbatimin e politikave dhe programeve konkrete që e avancojnë 
efikasitetin energjetik në industri dhe sistemet e menaxhimit të 
energjisë dhe për të ndërtuar njohuri dhe ekspertizë përkatëse në këtë 
fushë.   

Projekti e mbështet shpërndarjen e standardit ISO 50001 dhe praktikave 
më të mira në dispozicion në tregun lokal për efikasitetin energjetik në 
industri, përmes trajnimit të udhëheqësisë në industri, duke transferuar 
aftësi dhe ekspertizë në sektorin e shërbimeve të EE-së dhe duke 
siguruar përvojë të drejtpërdrejtë për ndërmarrjet në zbatimin e 
sistemeve të menaxhimit të energjisë dhe projekteve për optimizimin 
e sistemeve energjetike industriale.   

Përmes linjave ekzistuese për financimin e investimeve në EE-në 
industriale dhe ndihmën për t'i mobilizuar mjetet financiare shtesë nga 
sektori bankar maqedonas, projekti ka për qëllim t'i nxisë investimet në 
projektet e efikasitetit energjetik dhe teknologjitë që i zvogëlojnë 
emisionet e dioksidit të karbonit në industri.

Rezultatet 

Si rezultat i mbajtjes së trajnimeve, punëtorive dhe diskutimeve me 
institucionet relevante, në rrjedhë është hartimi i politikave nacionale 
për menaxhimin e energjisë dhe integrimin e tyre në procesin e 
transponimit të Direktivës së BE-së për Efikasitetin Energjetik në RMV. 
Në vitin 2016, Ministria e Ekonomisë prezantoi edhe mbështetjen 
financiare për ndërmarrjet që dëshirojnë të prezantojnë standardin ISO 
50001.  

Trajnimi mbi sistemet e menaxhimit të energjisë dhe optimizimi i 
sistemeve energjetike u zbatua për mbi 80 përkatësisht 30 ndërmarrje, 
ndërsa kualifikimet u transferuan në grupin prej mbi 60 konsulentëve 
nacionalë. Mbi 20 ndërmarrje kanë futur sistemin e menaxhimit të 
energjisë në kuadër të programit të UNIDO për ndërtimin e kapaciteteve 
dhe zbatimin e SME-së, i cili ka shmangur mbi 49,600 tonë të emisioneve 
të CO2 dhe ka kursyer mbi 4,520,000 USD. Programi është përsëritur 
edhe nga kompania lokale e shpërndarjes dhe furnizimit me energji 
elektrike.   

Projekti pritet se do të vendos edhe program për ndihmën teknike për 
investimet në EEI dhe preminë financiare për t'i mbështetur projektet 
investuese në fushën e efikasitetit energjetik. 
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Emri: Nxitja e transformimit të tregut për efikasitetin energjetik 
industrial dhe përshpejtimin e investimeve në teknikat dhe 
praktikat më të mira në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

Qëllimi: Përshpejtimi i transformimit të tregut për efikasitetin 
energjetik industrial në vend 

Fusha e temës: Efikasiteti energjetik industrial 

Donator: Fondi Ekologjik Global (GEF) 

Partnerët në projekt: Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor, Ministria e Ekonomisë dhe Agjencia e Energjetikës, Banka 
Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut, Qendra Rajonale e Mjedisit 
Jetësor (REC), Industria Maqedonase, Fakulteti i Teknologjisë dhe 
Metalurgjisë, SAID / Timel Proekt dhe të tjerë. 

Buxheti: $1,400,000 (plus $5,900,000 bashkëfinancim nga UNIDO dhe 
partnerët në projekt) 

Kohëzgjatja: 2015 –2021 
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