
Në sektorin e arsimit 
(rreth 160 objekte arsimore)

5.7 MLD LEKË

RAPORTI MBI FONDIN E RINDËRTIMIT 2020

Në sektorin e strehimit 
(rreth 4,500 shtëpi 

individuale 
dhe 11,000 apartamente)

6.8 MLD LEKË
Grante rindërtimi

10.7 MLD LEKË
Infrastrukturë publike 

(rreth 28 objekte)

1.9 MLD LEKË

Sipas planit të vitit 2020, fondi rindërtimit do të financonte:

U akorduan fonde në projekte 
specifike nga Fondi i Rindërtimit 

deri në 31 dhjetor 2020

28.1 MLD LEKË
Fondi i planifikuar nga Shpenzimet 

e buxhetit, janë akorduar 
25 766 256 mijë lekë.

29 MLD LEKË
Fondet grante të parashikuara 

janë shpërndarë në zbatim te VKM-ve 
rreth 2 311 738 mijë lekë.

3 MLD LEKË

Shpenzoi Bashkia Tiranë nga 11 mld të akorduara, për hartimin e projekteve dhe planeve të zhvillimit për zonat e reja; 
identifikimin dhe vlerësimin e dëmeve në territorin e saj, ndërtimin e objekteve shkollore; 

infrastrukturës publike dhe shtëpive individuale; si dhe grantet e rindërtimit.

2.2 MLD LEKË

Shpenzoi Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FZHSH) 
nga 9.9 mld të akorduara për rindërtimin e

6.4 MLD LEKË

1.978 shtëpi individuale
Nga 2,500 të planifikuara në të gjitha vitet

2.918 apartamente
Nga 4,500 plan

29 objekte shkollore
Përfundimin e rindërtimit/rikonstruksionit 

nga 37 të planifikuara gjithsej

4 zona të infrastrukturës publike
Punime nga 9 të planifikuara gjithsej

Paguan 11 bashkitë (përfshirë Tiranën) si grante rindërtimi për 
familjet e prekura nga tërmeti, nga 10.3 mld të miratuara

7.25 MLD LEKË

3.6 mld lekë
nga 4.6 mld të akorduara ose 

Rreth 44% e këtyre fondeve janë miratuar në bashkinë Durrës

1 mld lekë
Nga 1.2 mld të akorduar janë miratuar në bashkinë Tiranë

28.000 grante rikonstruksioni
U paguan deri në janar 2021, nga mbi 33,000 të miratuara

0.7 mld lekë
Nga 1.3 mld të akorduar janë miratuar në bashkinë Shijak

Ishin akomuduar në dhjetor 2020, në apartamente 
me qira të subvencionuar nga shteti; 

ndërkohë që disa qindrave iu dorëzuan banesat e reja.

13.325 FAMILJE

680 familje
Ishin ende në tenda në dhjetor 2020, kryesisht për arsye private, 

nga 12,000 familje në tenda në dhjetor 2019.

94% e granteve u finalizuan në marrëveshje konkrete
277 MLN EURO

1.1 MLN EURO
Grante në process negocimi

160 MLN EURO
Hua në process negocimi

90 MLN EURO
11% e huave u finalizuan në marrëveshje konkrete


