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PROJEKTI PËR MBËSHTETJEN E AGROBIZNESIT 
NË SHQIPËRI– LINJË KREDIE PËR NOA NË 
MBËSHTETJE TË AGROBIZNESIT  
 
Shteti:  SHQIPËRI 

Numri i Projektit:  47985 

Sektori i Biznesit:  Institucion Financiar për Mikrokredi (jo-bankë) 

Lloji i Njoftimit:  PRIVAT 

Kategoria Mjedisore:  Institucione Financiare 

Data e Synuar për Bord:  06 Prill 2016 

Statusi:  Në proçes për aprovim nga Bordi i BERZH 

Publikimi i PSD  (Dokumenti 
Përmbledhës i Projektit) në 
anglisht:  

 
02 Mars 2016 

 
 
Përshkrimi i Projektit 
 
BERZH po vlerëson mundësinë e ofrimit të  një kredie pa kolateral deri në 5 milionë euro për 
NOA sh.a, një institucion financiar, jo-bankë në Shqipëri, për ofrimin e  kredive për 
agrobizneset. Transaksioni i propozuar është projekti i parë nën Programin për Mbështetjen e 
Agrobiznesit në Shqipëri. Kredia do të plotësohet me një Mbulim Risku për Humbjet e Para 
me kontributin e Qeverisë Shqiptare, me asistencë teknike për NOA-n për rritjen e kapacitetit 
institucional si dhe me shërbime këshillimore për klientët ekzistues dhe potencialë të NOA-s. 
Projekti do të përmirësojë mundësitë për financim për fermerët dhe agrobizneset në Shqipëri. 
 
Objektivat e Projektit 
 
Projekti do të përmirësojë mundësitë për financim për agrobizneset në Shqipëri duke adresuar 
vështirësitë në financim si një nga sfidat kryesore për zhvillimin e këtij sektori.  
 
Ndikimi në Tranzicion 
 
Ndikimi në Tranzicion do të vijë si rezultat i zgjerimit të tregut nga rritja e kredidhënies për 
fermerët dhe agrobizneset si dhe nga transferimi i njohurive për rritjen e kapaciteteve 
institucionale, zhvillim të produktit, mbështetje për NOA-n nëpërmjet marketingut direkt dhe 
shërbimeve këshilllimore për klientët ekzistues dhe potencialë të NOA-s. 
 
Informacion për Klientin 
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NOA SH. A. 
NOA Sh.a. (NOA) është një institucion financiar per mikrokredi që operon në Shqipëri. NOA 
ofron kredi kryesisht për klientë të zonave rurale në të gjithë vendin. 99.99 për qind e NOA-s 
është në pronësi të NOA Holding dhe kjo e fundit është në pronësi të NOA Cooperatief 
(NOA Coop) e cila zotëron gjithashtu edhe 0.01 për qind të NOA Sh.a. NOA Coop është në 
pronësi të dy fondeve investuese të specializuara dhe të fokusuara në mikro-financë, BFSE 
Holdings B.V. dhe Creation Investments Antilles N.V. 
 
Përmbledhja Financiare për BERZH 
 
5,000,000.00 Euro 
Hua pa kolateral 
 
Kostoja Totale e Projektit 
 
5,000,000.00 Euro 
 
Kategorizimi Mjedisor dhe Social 
 
Kategoria: Institucione Financiare. NOA nën Programin për Mbështetjen e Agrobiznesit në 
Shqipëri do të duhet të adaptojë dhe implementojë Procedurat e Menaxhimit të Riskut 
Mjedisor dhe atij Social të BERZH për Korporatat, Bizneset e Vogla dhe të Mesme dhe 
Institucionet e Mikrokredisë. Ajo duhet të veprojë në përputhje me Kriteret e Performancës 2, 
4 dhe 9 si dhe të dorëzojë Raportin Vjetor Mjedisor dhe Social për implementimin e 
proçedurave Mjedisore dhe Sociale dhe kriteret e performancës. 
  
 
Bashkëpunimi Teknik 
 
Projekti do të shoqërohet me një paketë gjithëpërfshirëse të bashkëpunimit teknik me qëllim 
rritjen e kapaciteteve institucionale për NOA-n, zhvillimin e produktit dhe marketingun 
direkt. Krahas kësaj, shërbimet këshillimore për kredimarrësit që do të ofrohen nga Njësia për 
Mbështetjen e Biznesit të Vogël prane BERZH do të kenë për qëllim përmirësimin e 
njohurive dhe të shërbimeve jo-financiare të zhvillimit  për agrobizneset  në fusha që variojnë 
nga strategjitë deri tek operacionet dhe menaxhimi i cilësisë. Së fundmi, paketa përfshin një 
vlerësim të të gjithë barrierave ekzistuese në sektorin e agrobiznesit që frenojnë mundësitë 
për financim të agrobizneseve.  
 
Informacion për Kontaktet e Kompanisë 
 
NOA Sh.a 
info@noa,com.al 
00355 42403764 
www.noa.com.al 
Rr. Tish Daia, Kompleksi Kika 2. Pall. 2, Tirane, Albania 
 
Mundësi Biznesi 
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Për mundësi biznesi ose prokurime kontaktoni kompaninëe klientit.  
 
Kërkesa të Përgjithshme 
 
Për çështje të përgjithshme të projekteve që nuk lidhen me prokurimet kontaktoni në: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 
 
Politika e Informimit Publik 
 
PIP percakton se si BERZH jep informacion dhe keshillohet me grupet e saj te interesit ne 
menyre qe te promovoje rritjen e ndergjegjesimit dhe mirekuptimin e strategjive, politikave 
dhe aktiviteteve te saj.  

Teksti i PIP mund te gjendet ne:  

Text of the PIP 
 
Mekanizmi i Ankimimeve për Projektet (MAP) 
 
BERZH ka krijuar Mekanizmin e Ankimimeve te Projektit (MAP) per te siguruar nje 
mundesi per nje shqyrtim te pavarur te ankesave nga nje ose me shume individe ose nga 
organizata ne lidhje me projekte te financuara nga Banka te cilat pretendohet te kene 
shkaktuar ose qe do te kene gjasa qe te shkaktojne efekte negative Cdo ankimim në 
Mekanizmin e Ankimimeve për Projektet duhet të dërgohet jo më vonë se 12 muaj nga 
akordimi i  fundit e fondeve të BERZH. Ju mund të kontaktoni oficerin tuaj të MAP në 
pcm@ebrd.com ose në zyrën përkatëse të BERZH në vendet ku ajo ushtron aktivitetin, për të 
marrë gjithashtu edhe informacion mbi periudhën brenda së cilës duhet të dorëzohet 
ankimimi.   
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