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Projekti CLEAR-X është financuar nga programi për hulumtim dhe inovacione - Horizont 2020 i Bashkimit Evropian në 
bazë të kontratës për grant nr.101033682. Përmbajtja e këtij dokumenti i përfaqëson vetëm qëndrimet e autorëve dhe 
është përgjegjësi e tyre. Nuk përfaqëson pikëpamjet e Komisionit Evropian dhe/ose Agjencisë ekzekutive evropiane për 
klimë, infrastrukturë dhe mjedis jetësor (CINEA) Komisioni Evropian dhe Agjencia nuk pranojnë përgjegjësi për përdorimin 
e informatave dhe përmbajtjes që përmban ky publikim. 
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CLEAR-X: Konumatorët të vendosin PËR sisteme  
më efikase energjetike për ngrohje  
Ne ju ofrojmë zgjidhje të disponueshme dhe të thjeshta. 
Ndërtesat shpenzojnë 40% nga energjia e tërësishme në Bashkimin Evropian, dhe rreth 75% nga fondi 
ndërtues është me efikasitet energjetik. Madje 80% nga energjia që harxhojnë ekonomitë familjare 
shpenzohet për ngrohjen e hapësirës dhe ujit, kurse 75% nga furnizimi me energji të ngrohjes ende 
bazohet në karburantet fosile. 

Edhepse pakoja ligjvënëse: “Energji të pastër për të gjithë evropianët” (Clean energy for all Europeans) 
u ka mundësuar miliona konsumatorëve që të instalojnë panele fotovoltaike dhe të transferohen në 
sisteme më efikase energjetike për ngrohje, ende ka shumë pengesa të cilat i pengojnë konsumatorët 
që të shfrytëzojnë përparësitë e këtyre teknologjive. Shumë konsumatorë ende nuk janë të vetëdijshëm 
për mundësitë që ofrojnë teknologjitë e reja. Ata, të cilat i dijnë përparësitë, më shpesh nuk mund t’i 
shfrytëzojnë për shkak të qasjes të pamundësuar deri te eksperti i besueshëm, i cili do të mund të 
ofrojë zgjidhjen më të mirë për to dhe i drejtojë kah mbështetja eventuale financiare. Pakoja ligjvënëse 
me të cilën BE do të sigurojë neutralitet klimatik - Fit for 55 është mundësi digjitale për zgjidhjen e 
këtyre çështjeve dhe çështjeve tjera. Zgjidhjet jo vetëm që mund t’u sigurojnë konsumatorëve kursime 
të konsiderueshme, por edhe do u mundësojnë atyre që të kontribuojnë për të përballur krizën klima-
tike. 

Projekti CLEAR-X (Konsumatorët e udhëheqin përgjigjen për zhvillimin e ambicjes energjetike të BE) 
do të zhvillojë metodologjinë që do të përgjigjet në nevojat e konsumatorëve dhe do të inkurajojë ata 
që të investojnë në burime të ripërtrirëshme dhe të qëndrueshme të energjisë (BQE)  dhe teknologji 
me efikasitet energjetik. 

Qëllimi kryesor i projektit është që t’u ndihmojë konsumatorëve që të blejnë pajisje me efikasitet en-
ergjetik me qëllim të përmirësimit të komoditetit në shtëpi dhe zvogëlimit të shpenzimeve për energji. 
Një nga aktivitetet kryesore të parapara me projekt janë fushatat për blerje kolektive, të cilave do ju 
bashkangjiten 38.000 konsumatorë në gjashtë shtetet pjesëmarrëse në projekt. 

 Pjesëmarrje në blerjen kolektive do ju mundësojë konsumatorëve qasje në produkte të testuara në 
laboratori (për efikasitet energjetik, përdorim etj.), montimi i sigurtë dhe këshilla që jepen nga një vend 
(pikë) në të gjithë fazat e miratimit të vendimeve për blerje.  
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CLEAR-X: Qëllimet ambicioze për tranzicion në energji të gjelbërt 

Vendet e synuara të projektit CLEAR-X janë: Bullgaria, Qiproja, Lituania, Maqedonia e Veriut, Sllovakia 
dhe Sllovenia. Ato shtete janë zgjedhur për shkak të mundësisë për inkorporimin e udhëzimeve për 
blerjen kolektive dhe ekzistimin e organizatave të njohura të konsumatorëve. Konzorciumi CLEAR-X 
përbëhet nga personat e pavarur të cilët vijnë nga organizatat e konsumatorëve, të cilëve konsumatorët 
u besojnë dhe e dijnë se paraqesin burim të informatave të besueshme, si dhe i këshillojnë për burimet 
e ripërtrirëshme të energjisë, efikasitetit energjetik dhe të drejtat e konsumatorëve. 

Projekti CLEAR-X (Konsumatorët e udhëheqin përgjigjen për zhvillimin e ambicjes energjetike të BE) 
duhet të mundësojë që ata të udhëheqin tranzicionin energjetik për burimet e ripërtrirëshme, energjinë 
e qëndrueshme (EQ) dhe teknologjitë me efikasitet energjetik (EE).  

Projekti ka për qëllim që t’u mundësojë konsumatorëve qasje  deri te shfrytëzimi i burimeve të ripër-
trirëshme të energjisë në ekonomitë familjare: me çmim të pranueshëm, përmes sigurimit të infor-
matave të besueshme, me realizimin e fushatave për blerje grupore dhe me përmirësimin e kornizës 
ligjore. Në fund të projektit CLEAR-X, konsumatorët do të përmirësojnë efikasitetin energjetik në shtë-
pitë e tyre, do të rrisin komoditein dhe do të ulin shpenzimet për energji në afat më të gjatë. 

 
Furnizimet kolektive në gjashtë shtete 

Projekti CLEAR-X do të tërheq 38.000 njerëz që të marrin pjesë në fushata për blerjen kolektive të 
konsumatorëve në gjashtë shtete të synuara. Këto aktivitete do të nxisin prodhimin edhe të 40 GWh 
të energjisë të ripërtrirëshme gjatë projektit dhe kursim të 2,15 GWh të energjisë primare. Përveç asaj, 
projekti do të mundësojë që të informohet numër i konsideruar i konsumatorëve në vendet e synuara 
për përfitimet nga burimet e ripërtrirëshme të energjisë dhe për teknologjitë me efikasitet energjetik, 
dhe me këtë veprim bëhet edhe kursimi i energjisë, ku në mënyrë indirekte stimulohen 17.000 konsu-
matorë. 

Në bazë të dy projekteve të përfunduar me sukses, CLEAR (Intelligent Energy Europe) dhe CLEAR 2.0 
(Horizon 2020), projekti CLEAR-X do të zgjerojë modelin e provuar dhe të kontrolluar të furnizimeve 
kolektive që të përfshijë dhe mbështes organizatat e konsumatorëve në Evropën Qëndrore dhe Lindore 
dhe ata të inkorporojnë skema të tilla për blerjen kolektive nga ana e konsumatorëve.  Blerjet kolektive 
në kuadër të projektit CLEAR-X janë krijuar që të bëjnë të mundur që sa më thjeshtë që mundet për 
konsumatorët, përmes blerjes dhe instalimit të teknologjive për BQE dhe WW – sidomos sisteme fo-
tovoltaike (PV), pomba ngrohëse për ajër/ujë, ngrohje dhe ftohje, kondicionerë dhe tharrëse me pompa 
ngrohëse.                                                                     
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Konsumatorët në të gjithë fazat e vendimit për blerje do të kenë qasje deri te produktet e testuara 
laboratorike (të testuara në aspekt energjetik, besueshmëri, përdorueshmëri, etj.), realizues të sigurtë, 
ndihmë në një sportel dhe këshilla. Si rrjedhojë, ata lehtësisht do të mund të miratojnë teknologjitë 
për BQE dhe EE dhe të përshtasin zakonet e tyre për konsum të energjisë, që do të kontribuojë për 
kursim në pjesën e shpenzimeve për energjinë dhe konsumin në ekonomitë e tyre familjare. 

 

Informatat e dobishme për marrjen më të lehtë të vendimeve 

CLEAR-X drejtëpërdrejtë do të përballet me mungesën e informatave që u nevojiten konsumatorëve 
për  teknologjitë BQE dhe EE dhe për kufizimet e mundësive dhe kushteve ekzistuese për financim. 
Konzorciumi do të krijojë mjete dhe porosi të përshtatura digjitale në shtetet e synuara për informimin 
e konsumatorëve për përfitimet nga këto teknologji, si për shembull: shpenzime më të ulëta, mjedis 
jetësor më të shëndetshëm, ndotje më të ulët të ajrit etj.  Mjetet digjitale do të përshtaten në nevojat 
nacionale dhe të do jenë lehtësisht të disponueshme dhe përkatëse për konsumatorët. Konzorciumi 
do të analizojë kornizat ligjore relevante dhe do të përpiqet që të zgjidh pengesat ekzistuese për kon-
sumatorët të cilët duhet të eliminohen përmes ndërmarrjes të aktiviteteve përkatëse në nivel nacional.  

Qëllimi do të jetë që të krijohen/përshtaten kushtet për financim për përdorim më të madh nga ana 
e konsumatorëve në produktet e prodhura me teknologinë ЕЕ dhe BQE. Rezultatet, praktikat dhe ud-
hëzimet më të mira të cilat rrejdhin nga projekti do të prezantohen publikisht me qëllim që të nxitet 
përdorimi i tyre i sërishëm dhe sinergjia me projektet tjera dhe shoqërinë civile. 

 

 

Me projektin CLEAR-X duam që të arrijmë ofertën më të mirë të mundshme për konsu-
matorët përmes furnizimeve grupore dhe të sigurojmë qasje në informata të cilat mund 
të mbindërtohen, ashtuqë inkorporimi i mëtutjeshëm i burimeve të ripërtërishme të en-
ergjisë në Evropë do të vendos konsumatorin në qendër.


