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Përshkrim Në vitin 1997, qeveria e Shqipërisë, nënshkroi një koncesion të formës BOT me Becchetti 
Energ Group (BEG SPA) për ndërtimin e Hidrocentralit të Kalivaçit mbi Lumin Vjosë, për një 
periudhe 30 vjeçare. HEC Kalivaçi, supozohej të kishte një kapacitet prej 100 MW dhe do të 
prodhojë 350 Gwh. Projekti planifikohej të përfundonte në vitin 2000 dhe është inauguruar 
dhe shtyrë në të njëjtën kohë, nga çdo qeveri e radhës.  Kontrata konçesionare, u ndryshua në 
vitin 2000 dhe në vitin 2007-të, kur Banka Gjermane Deutsche Bank AG bleu 45% të 
aksioneve të projektit.  Megjithatë disa vite më vonë si Qeveria Shqiptare dhe Banka Gjermane, 
hapën një padi në gjykatë kundër BEG SPA, për shkelje të kontratës. Aktualisht punimet e 
ndërtimit janë pezulluar sërish, (ashtu si kanë qenë për 4 vitet e fundit) dhe deri tani janë 
përfunduar vetëm 30% e punimeve. Megjithatë sipas planeve të Ministrisë së Energjisë dhe 
Industrisë HEC Kalivaçi është vetëm një nga 8 hidrocentralet e mundshëm të mëdhenj që 
planifikon të ndërtojë në Lumin Vjosë. 
 
Sipas BEG SPA, punimet kishin nevojë për një studim të kujdesshëm rreth tipareve 
morfologjike në zonë dhe ERM Itali u kontraktua për të kryer raportin e Vlerësimit të Ndikimit 
në Mjedis, sipas standardeve të Bankës Botërore. ERM Itali, analizoi me kujdes florën, faunën 
dhe situatën e zonës dhe kreu pyetësorë dhe intervista me qëllim të sillte në vëmendje 
ndikimin më të vogël të mundshëm për banorët e zonës. 
HEC Kalivaçi, ka krijuar një sërë problemesh likuiditeti dhe mos pagesa me nën-kontraktorët 
dhe punonjësit vendas të cilat kanë dalë në protestë. Banorët dhe punonjësit vendas, kanë 
organizuar tre protesta në 4 tetor, 9 tetor dhe në 13 nëntor 2013 ku janë arrestuar dhe 4 
persona nga policia. 

Të dhëna kryesore Becchetti Energy Group (BEG SPA) 
Projekti është afërisht 100 MW dhe supozohet të prodhonte rreth 350 Gwh energji elektrike. 
Kalivaçi është një hidrocentral me digë, dy turbina dhe do të përmbyste një sipërfaqe të 
konsiderueshme të tokës, pranë fshatrave të shtrirë përgjatë luginës së Vjosës. Projekti është i 
gjithi italian dhe ka përfshirë disa nga kompanitë më të rëndësishme të vendit për ndërtimin. 
Deri sot janë përfunduar 30% të punimeve. 

  

Burimi i konfliktit Ndikimi mjedisor – niveli i 1-rë i konfliktit 
 
Menaxhimi ujit -  niveli i 2-të i konfliktit 

Detajet e projektit 
dhe aktorët 
Zona e projektit 
Niveli i investimit  

235 milion euro. 
 
 
Banorët vendas dhe punonjësit e firmës. 

Konflikti  
dhe mobilizimi 
 

Në 8 maj 2014 një protestë u organizua nga OSHC-të (Të ruajmë Zemrën Blu të Evropës) dhe u 
lëshua një komunikatë për shtyp; 
Artikuj në media; 
Protestë në rrugë, bllokim rruge, peticione dhe kërkesa. 

Ndikimi i konfliktit Dokumentuar 
Ndikimi mjedisor: shkatërrimi i peizazhit, menaxhimi i ujit. 
 
Potencial  
Ndikimi socio-ekonomik: përmbytja e tokës 

Rezultati i konfliktit Pezulluar 
Asnjë ndryshim institucional 
E pasigurt. Projekti u ndalua për shkak të mungesës financiare të kompanisë. 

Burime  
dhe 
materiale/Referencat 

- Ekstrakt historik i kompanisë në QKR 
 

- http://shqiptarja.com/mobile/artikull_old.php?IDNotizia=189821&NomeCategoria=
&Titolo=hec-i-kaliva-it-pun-tor-t-n--protest--se-s--39-u-paguan-4-n--
arrest&IDCategoria=1&reply=372295 
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HEC Kalivaçi një konflikt i tejzgjatur si dëshmi

i sistemit të dështuar qeverisës.




