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Decision of Council of Ministers no. 349, 
dated 12.06.2018 “On approval of 
supportive measures to foster the use of the 
electricity from renewable sources of sun 
and wind, as well as procedures for
selections of project benefiting from such 
measures”

Vendim i Këshillit te Ministrave nr. 349, 
date 12.06.2018 “Për miratimin e masave 
mbështetëse për nxitjen e përdorimit te 
energjisë elektrike nga burimet e 
rinovueshme te diellit dhe erës, si dhe
procedurat për përzgjedhjen e projekteve për 
përfitimin e tyre”  
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I. I.

Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin nr. 
349, date 12.06.2018 “Për miratimin e masave
mbështetëse për nxitjen e përdorimit të energjisë 
elektrike nga burimet e rinovueshme të diellit 
dhe erës, si dhe procedurat për përzgjedhjen e 
projekteve për përfitimin e tyre” (“Vendimi”).

Vendimi është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 
89, datë 19.06.2018 dhe ka hyrë në fuqi 
menjëherë pas botimit.

Me qellim nxitjen e përdorimit të energjisë 
elektrike nga burimet e rinovueshme të diellit 
dhe të erës, Vendimi përcakton masat 
mbështetëse dhe procedurat për 
përzgjedhjen e projekteve për përfitimin e 
tyre, në mbështetje të pikës 1, të nenit 8, të 
ligjit nr.7/2017 “Për nxitjen e përdorimit të 
energjisë nga burimet e rinovueshme” dhe 
objektivave të Planit Kombëtar të Veprimit për 
Burimet e Rinovueshme.

Ministria përgjegjëse për energjinë do të jetë 
institucioni përgjegjës për zhvillimin e procesit 
për përzgjedhjen e projektit që do të përfitojë 
masat mbështetëse, të cilat do të jepen 
nëpërmjet një procesi konkurrues, të hapur, 
transparent, dhe jo diskriminues që siguron 
besueshmëri për pjesëmarrësit.

Sipas Vendimit masat mbështetëse të cilat i 
jepen ofruesit të përzgjedhur për realizimin e 
projektit janë:

Garantimi i kontratës për blerjen e 
energjisë elektrike të prodhuar, me një 
kohëzgjatje maksimale për 15 vjet;

Kalimi i pasurive të paluajtshme për 
realizimin e projektit në administrim të 
autoritetit kontraktor;

a.

b.

 

I.

The Council of Ministers approved the 
decision no. 349, dated 12.06.2018 “On 
approval of supportive measures to foster the 
use of the electricity from renewable sources of 
sun and wind, as well as procedures for 
selections of project benefiting from such 
measures” (“Decision”).

The Decision has been published with the 
Official Gazette no. 89, dated 19.06.2018, and 
entered into force immediately after its 
publication.

Aiming at fostering the use of electricity from 
renewable sources of sun and wind, the 
Decision provides for the definition of 
supportive measures, and the procedures for 
selections of the projects and benefits from 
such measures, pursuant to the point 1 of 
article 8 of law no. 7/2017 “On promoting the 
use of electricity from renewable sources” and 
the objectives of the National Action Plan for 
Renewable Resources.

The ministry responsible for energy will be 
the responsible institution for the 
development of the project selection process 
that will benefit from the supporting 
measures, which will be provided through a 
competitive, open, transparent, and 
non-discriminatory process which provides 
credibility to the participants.

According to the Decision, the supporting 
measures which will be provided to the select-
ed bidder for the implementation of the 
project are:

Guaranteeing the contract for the 
purchase of electricity produced, with a 
maximum duration of 15 years;

The transfer of immovable property for 
the realization of the project under the 
administration of the contracting 
authority;

a.

b.



c. Guaranteeing connection and access to 
the transmission / distribution network;

Guaranteeing by the contracting authority 
regarding the grant of the permits and 
necessary authorizations for the 
implementation and use of the project.

Parashikime të tjera të Vendimit lidhen me: 
dokumentet e nevojshme për procesin 
konkurrues, afatin e vlefshmërisë së ofertës; 
pagesën e tarifës te procesit; kriteret bazë të 
aplikimit dhe të kualifikimit; kriteret e 
vlerësimit të ofertave; garancinë e kontratës, 
si dhe afatin e paraqitjes së ofertave, i cili nuk 
duhet të jetë më pak se 30 ditë dhe tarifën 
për blerjen e energjisë e cila do të jetë në 
Euro/MWh.

Ofertat e pjesëmarrësve në procesin 
konkurrues për përfitimin e masave 
mbështetëse vlerësohen duke u
bazuar në shqyrtimin e kritereve në vijim:

Në përfundim të vlerësimeve të kritereve të 
kërkuara shpallet fitues, ofertuesi me pikët 
më të larta; fituesi duhet të zotërojë jo me pak 
se 51 % të aksioneve të kapitalit në shoqërinë 
e projektit për të paktën tre vjet nga data e 
operimit tregtar gjithashtu lidhet dhe 
marrëveshja përfundimtare me ministrinë 
përgjegjëse per energjinë.
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Garantimi i lidhjes dhe aksesit për 
përdorimin e rrjetit te transmetimit/
shpërndarjes se energjisë se prodhuar;

Garantimi nga ana e autoritetit kontraktor 
lidhur me dhënien e lejeve dhe 
autorizimeve te nevojshme për zbatimin 
dhe shfrytëzimin e projektit.

kriteret ligjore (ekstrakti tregtar, shlyerje e 
detyrimeve tatimore pagesën e 
sigurimeve shoqërore);

kriteret teknike (përvoja në shfrytëzimin e 
centraleve për prodhimin e energjisë 
elektrike);

kriteret financiare (aftësia financiare për 
realizimin e projektit, pasqyrat financiare 
të audituara dhe të depozituara);

kriteri i besueshmërisë (ofertuesi nuk 
është objekt penalitetesh ligjore, tatimore, 
nuk e ka te kufizuar objektin e 
veprimtarisë në asnjë vend);

kriteri i përvojës ne fushën e energjisë se 
rinovueshme;

kritere te tjera te vlerësimit te ofertës.

c.

d.

Other provisions of the Decision relates to: 
the necessary documents for the competitive 
process, bid validity term, payment of the fee 
for the process, basic application and 
qualification criteria, bid evaluation criteria, 
contract warranty, deadline for submitting 
bids which shall not be less than 30 days and 
the electricity purchase fee which shall be in 
Euro/MWh.

The bid of the participating entities in the 
competitive process for the benefit of 
supportive measures are evaluated based on 
the review of the following criteria:

Following conclusion of the evaluation of the 
required criteria, the bidder with the highest 
points is announced winner; the winning 
bidder must possess at least 51 % of the 
shares of the share capital at the company 
project for at least three years from the date 
of commercial operation as well as is 
executed the final agreement with the 
ministry responsible for energy.

 

legal criteria (commercial extract, 
payment of tax obligations, social 
insurance);

technical criteria (experience in power 
plants for the production electricity);

financial criteria (financial ability to carry 
out the project, audited and submitted 
financial statements);

credibility criteria (bidder is not subject to 
legal and tax sanctions, its business 
activity is not limited in any country);

experience criteria in the field of 
renewable energy;

other criteria of bid evaluation etc.

d.



Vendim i Këshillit te Ministrave nr. 373, 
date 20.06.2018 “Për përcaktimin e 
kritereve, te rregullave, procedurave dhe 
kontratës tip për dhënien me qira te tokave 
bujqësore ne pronësi te shtetit”

II.

Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin nr. 
373, date 20.06.2018 “Për përcaktimin e 
kritereve, të rregullave, procedurave dhe 
kontratës tip për dhënien me qira të tokave 
bujqësore në pronësi të shtetit”
(“Vendimi”).

Vendimi është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 
94, datë 20.06.2018 dhe ka hyrë në fuqi pas 
botimit.

Vendimi rregullon dhënien me qira të 
sipërfaqeve të lira të tokave bujqësore në 
pronësi të shtetit, ku me tokë bujqësore në 
pronësi të shtetit do të kuptojmë sipërfaqet që 
në dokumentacionin kadastral figurojnë në 
kategorinë e resursit “tokë bujqësore” te 
dhëna në administrim ministrisë përgjegjëse 
për bujqësinë.

Qiradhënës është shteti i përfaqësuar nga 
ministria ose/dhe institucionet në varësi te saj 
pranë së cilave ngrihet edhe bordi i 
qiradhënies së tokave bujqësore. Ky bord 
funksionon për një kohë të caktuar si një
komision “ad hoc” dhe ka për detyrë 
shqyrtimin e ofertave të paraqitura nga 
ofertuesit. Ofertuesi (qiramarrësi) mund të 
jetë çdo person fizik, juridik, vendas apo i 
huaj, si dhe pa shtetësi i regjistruar në 
Qendrën Kombëtare të Biznesit, që paraqet 
kërkesën me shkrim pranë strukturës 
përgjegjëse të ngarkuar për qiradhënien e 
tokave bujqësore.

Ne baze te Vendimit kërkesa e dorëzuar 
pranë strukturës përgjegjëse duhet të 
përmbajë bashkëlidhur një sere 
dokumentesh përfshire por pa u kufizuar ne: 
(i) identitetin e kërkuesit dhe dokumentin e 
regjistrimit si subjekt tregtar; (ii) fragmentin e 
hartës kadastrale të ngastrave; (iii) një 
përshkrim të përgjithshëm të projektit për 
veprimtarinë bujqësore që do të zhvillohet; 
(iv) planin e biznesit; (v) raportin e vlerësimit 
të ndikimit ne mjedis; (vi) projektin e 
investimeve, etj.

Decision of Council of Ministers no. 373, 
dated 20.06.2018 “On determining the 
criteria, rules, procedures, and template 
contract for leasing agricultural land owned 
by the state”

II.

The Council of Ministers approved the 
decision no. 373, dated 20.06.2018 “On 
determining the criteria, rules, procedures, and 
the model contract for leasing agricultural land 
owned by the state” (“Decision”).

The Decision has been published with the 
Official Gazette no. 94, dated 20.06.2018, and 
entered into force after its publication.

The Decision regulates the lease of free 
surface of agricultural land owned by the 
state, where with agricultural land owned by 
the state are understood the surfaces that are 
included in the cadastral documentation in 
the category of “agricultural land” given in 
administration to the ministry responsible
for agriculture.

The lessor is the state represented by the 
ministry and/or its subordinate institutions, 
near which is established the board of lease 
of agricultural land. This board operates for a 
certain given period as an “ad hoc” 
commission and reviews all bids submitted by 
the bidders. The bidder may be any natural, 
legal, domestic or foreign person, as well as 
stateless persons registered at the National 
Business Center, that submits a written 
request to the responsible structure for 
renting of agricultural land.

Pursuant to the Decision, the request 
submitted near the responsible structure 
should be accompanied by a set of 
documents, including but not limited to: (i) 
applicant identity and the registration 
document as business entity; (ii) part of the 
cadastral map with plot of land; (iii) general 
description of the project for the agricultural 
activity which will be carry out; (iv) business 
plan; (v) environmental impact assessment
report; (vi) investment project, etc.

4



5

Subjektet e interesuara për marrjen me qira 
të tokave bujqësore, objekt i procedurës 
konkurruese duhet të paraqesin ofertat e tyre 
brenda 45 ditëve kalendarike nga data e 
publikimit të njoftimit per fillimin e procesit te 
qiradhënies.

Ofertat paraqiten në zarf të mbyllur dhe 
duhet të përmbajnë kopje origjinale ose të 
noterizuar të dokumentacionit të kërkuar. Më 
pas ofertat e paraqitura shqyrtohen dhe 
vlerësohen nga bordi, si dhe me vendim të tij 
shpallet dhe subjekti fitues. Lidhja e kontratës 
bëhet me miratim të ministrit përgjegjës.

Ndër të tjera, në Vendim parashikohet se 
vlera vjetore e dhënies me qira te tokës 
bujqësore në pronësi të shtetit përcaktohet 
në bazë të kategorisë së bonitetit, pa marre 
parasysh nëse paraqitet më shume se një
oferte apo një oferte e vetme. Çdo 5 vjet do të 
kryhet rivlerësimi i vlerës së qirasë, bazuar në 
normën e inflacionit në 5 vitet e fundit sipas 
Bankës së Shqipërisë.

Në lidhje me afatet e dhënies me qira të 
tokave bujqësore në pronësi të shtetit, në 
Vendim përcaktohen
afatet si në vijim:

Bashkëlidhur Vendimit, është paraqitur një 
kontrate qiraje tip e cila do të përdoret për të 
rregulluar marrëdhënien që krijohet midis 
palëve.

deri në 10 vjet, kur toka destinohet për 
kultivimin e bimëve të arave, bimëve 
dekorative, etj.;

deri në 30 vjet, kur toka destinohet për 
kultivimin e vreshtave, serra, etj.;

deri në 99 vjet, kur toka destinohet për 
kultivim ullishtash.

All interested entities in the lease of 
agricultural land, subject of the competitive 
procedure must submit their bids within 45 
calendar days from the date of publication of 
the notice for the starting of the lease 
process.

The bids are submitted in sealed envelopes 
and must contain original or notarized copies 
of the documentation required. Afterwards, 
the submitted bids are reviewed and 
evaluated by the board, which also determine 
the winner. The contract is concluded with the 
approval of the responsible minister.

Inter alia, the Decision stipulates that the 
annual lease value of agricultural land owned 
by the state is determined on the basis of the 
category of fertility, regardless of whether 
more than one bid or a single bid is 
submitted. Every 5 years will be revalued the 
value of the lease, based on the inflation rate 
in the last 5 years according to the Bank of 
Albania.

With regard to the lease terms of agricultural 
land owned by the state, on the Decision are 
provided the following terms:

Attached to the Decision, is a template lease 
contract that will be used to regulate the 
relationship between the parties.

up to 10 years, when the land is destined 
for the cultivation of herbs, ornamental 
plants, etc.;

up to 30 years when the land is destined 
for the cultivation of vineyards, 
greenhouses, etc;

up to 99 years when the land is destined 
for the cultivation of olive groves.
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