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HYRJE

Ky dokument ka si qëllim të analizojë në detaje fi zibilietin e projektit ‘Betahaus Tirana’ duke Ky dokument ka si qëllim të analizojë në detaje fi zibilietin e projektit ‘Betahaus Tirana’ duke 
fokusuar dhe përshkruar aspektet teknike, funksionale, manaxheriale, inxhinierike dhe ekonomike fokusuar dhe përshkruar aspektet teknike, funksionale, manaxheriale, inxhinierike dhe ekonomike 
të projektit, si dhe duke analizuar impaktet mjedisore, ekonomike dhe sociale. të projektit, si dhe duke analizuar impaktet mjedisore, ekonomike dhe sociale. 

Ideja për një hapësirë   “co-working” në Tiranë u frymëzua nga tendencat aktuale të këtij fenomeni Ideja për një hapësirë   “co-working” në Tiranë u frymëzua nga tendencat aktuale të këtij fenomeni 
në të gjithë globin, si edhe nga mungesa e modeleve të tilla të biznesit në Shqipëri.në të gjithë globin, si edhe nga mungesa e modeleve të tilla të biznesit në Shqipëri.

Eksperiencat dhe studimet në nivel ndërkombëtar evidentojnë në mënyrë të qartë se “co-working” Eksperiencat dhe studimet në nivel ndërkombëtar evidentojnë në mënyrë të qartë se “co-working” 
është një alternativë e mirë që nxit inovacionin dhe sipërmarrjen e lirë, duke i ofruar biznesit të është një alternativë e mirë që nxit inovacionin dhe sipërmarrjen e lirë, duke i ofruar biznesit të 
vogël, sipërmarrësve të rinj, profesionistëve të lirë dhe individëve kreativ një mundësi të mirë për vogël, sipërmarrësve të rinj, profesionistëve të lirë dhe individëve kreativ një mundësi të mirë për 
të punuar me profesionistë në një hapësirë zyre   fl eksibël e me kosto të ulët.të punuar me profesionistë në një hapësirë zyre   fl eksibël e me kosto të ulët.

Duke marrë parasysh se në Shqipëri këto modele nuk janë bërë akoma pjesë e jetës sociale dhe Duke marrë parasysh se në Shqipëri këto modele nuk janë bërë akoma pjesë e jetës sociale dhe 
ekonomike të vendit, po ndërmerret ky projekt sfi dues, për krijimin e hapësirave “co-working” ekonomike të vendit, po ndërmerret ky projekt sfi dues, për krijimin e hapësirave “co-working” 
dhe komuniteteve inovative në qytet. Objektivi i “Betahaus Tirana” është të mbledhë së bashku dhe komuniteteve inovative në qytet. Objektivi i “Betahaus Tirana” është të mbledhë së bashku 
në një vend një shumëllojshmëri biznesesh, individësh, profesionistësh të fushave e disiplinave të në një vend një shumëllojshmëri biznesesh, individësh, profesionistësh të fushave e disiplinave të 
ndryshme, për të nxitur bashkëpunimin e ndërsjellë dhe për të stimuluar sipërmarrjen, inovacionin ndryshme, për të nxitur bashkëpunimin e ndërsjellë dhe për të stimuluar sipërmarrjen, inovacionin 
dhe kreativitetin e individëve dhe bizneseve. “Betahaus Tirana” nuk do të jetë vetëm një godinë dhe kreativitetin e individëve dhe bizneseve. “Betahaus Tirana” nuk do të jetë vetëm një godinë 
ose një numër aktivitetesh të mbledhur në një hapësirë të përbashkët, por një mënyrë të punuari, ose një numër aktivitetesh të mbledhur në një hapësirë të përbashkët, por një mënyrë të punuari, 
jetuari e menduari, duke krijuar një ndjenjë përkatësie e krenarie për çfarë përfaqëson.jetuari e menduari, duke krijuar një ndjenjë përkatësie e krenarie për çfarë përfaqëson.

Propozimi lidhur me realizimin e projektit në fjalë është hartuar në formën e një studimi fi zibiliteti Propozimi lidhur me realizimin e projektit në fjalë është hartuar në formën e një studimi fi zibiliteti 
të zhvilluar plotësisht, duke u fokusuar në një analizë të detajuar teknike, mjedisore, sociale e të zhvilluar plotësisht, duke u fokusuar në një analizë të detajuar teknike, mjedisore, sociale e 
ekonomiko-fi nanciare, e cila përmban të gjithë elementët për të identifi kuar fi lozofi në e projektit, ekonomiko-fi nanciare, e cila përmban të gjithë elementët për të identifi kuar fi lozofi në e projektit, 
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shtrirjen e tij si dhe përfi timet nga ana sociale e ekonomike me ndikim në gjithë qytetin e Tiranës shtrirjen e tij si dhe përfi timet nga ana sociale e ekonomike me ndikim në gjithë qytetin e Tiranës 
e vendin në tërësi. Arkitektura, organizimi i hapësirave dhe ambienteve të jashtme mbartin në e vendin në tërësi. Arkitektura, organizimi i hapësirave dhe ambienteve të jashtme mbartin në 
vetvete një fi lozofi  të drejtuar tek individi e sipërmarrësit, duke krijuar ambientin e përshtatshëm vetvete një fi lozofi  të drejtuar tek individi e sipërmarrësit, duke krijuar ambientin e përshtatshëm 
për kultivimin dhe mbështetjen e gjithanshme të ideve inovative.për kultivimin dhe mbështetjen e gjithanshme të ideve inovative.

Projekti propozohet të realizohet në Partneritet Publik Privat (PPP në vijim) me Ministrinë e Projekti propozohet të realizohet në Partneritet Publik Privat (PPP në vijim) me Ministrinë e 
Zhvillimit Urban, duke synuar rehabilitimin e objektit të propozuar, i cili ndodhet në një prej Zhvillimit Urban, duke synuar rehabilitimin e objektit të propozuar, i cili ndodhet në një prej 
zonave më të populluara të qytetit të Tiranës, e shndërrimit të tij dhe zonës përreth në një qendër zonave më të populluara të qytetit të Tiranës, e shndërrimit të tij dhe zonës përreth në një qendër 
kreativiteti dhe inovacioni, në përgjigje e përputhje edhe me politikat e Qeverisë Shqiptare. Ai kreativiteti dhe inovacioni, në përgjigje e përputhje edhe me politikat e Qeverisë Shqiptare. Ai 
synon një ndërthurje të zhvillimit të qëndrueshëm të zonës me një impakt të rëndësishëm social në synon një ndërthurje të zhvillimit të qëndrueshëm të zonës me një impakt të rëndësishëm social në 
qytetin e Tiranës e më gjerë, duke zbatuar, ndër të tjera, një projekt të fokusuar edhe në rritjen e qytetin e Tiranës e më gjerë, duke zbatuar, ndër të tjera, një projekt të fokusuar edhe në rritjen e 
efi ciencës së energjisë në objektin e zonën që do të rikualifi kohet, në përputhje me 5 objektivat e efi ciencës së energjisë në objektin e zonën që do të rikualifi kohet, në përputhje me 5 objektivat e 
Ministrisë së Zhvillimit Urban për periudhën 2014-2018Ministrisë së Zhvillimit Urban për periudhën 2014-20181.

Fryt i një bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtarë dhe ekspertë nga bota akademike e vendit, Fryt i një bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtarë dhe ekspertë nga bota akademike e vendit, 
ndër më të mirët e fushave përkatëse, vjen ky propozim që paraqitet nga subjekti VISTAS ndër më të mirët e fushave përkatëse, vjen ky propozim që paraqitet nga subjekti VISTAS 
Enterprises sha tek Ministria e Zhvillimit Urban me objekt: realizimin në Tiranë të projektit Enterprises sha tek Ministria e Zhvillimit Urban me objekt: realizimin në Tiranë të projektit 
“Betahaus Tirana”. Në vijim studimi përcakton edhe të gjithë elementët fi nanciarë të propozuar, “Betahaus Tirana”. Në vijim studimi përcakton edhe të gjithë elementët fi nanciarë të propozuar, 
duke theksuar pjesëmarrjen në këtë projekt, përveç subjektit propozues e ministrisë, të GIZ GmbH duke theksuar pjesëmarrjen në këtë projekt, përveç subjektit propozues e ministrisë, të GIZ GmbH 
e mbështetjen teknike të Betahaus Berlin GmbH.e mbështetjen teknike të Betahaus Berlin GmbH.

VISTAS Enterprises shaVISTAS Enterprises sha

1) Dokumenti për Planifikimin e Territorit dhe Zhvillimin në Shqipëri 2014-2018.
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KREU I

ANALIZA TEKNIKE

1. SFONDI I PROJEKTIT

1.1 Nismëtari i projektit

Pas një eksperience rreth 20 vjeçare në investime dhe menaxhimin e projekteve në sektorë të Pas një eksperience rreth 20 vjeçare në investime dhe menaxhimin e projekteve në sektorë të 
ndryshëm të ekonomisë (si p.sh. turizëm, edukim, botim dhe printim, marketing, TIK etj.) ndryshëm të ekonomisë (si p.sh. turizëm, edukim, botim dhe printim, marketing, TIK etj.) 
themelimit dhe operimit të një sërë kompanish të madhësive të ndryshme, si dhe partneritetit me themelimit dhe operimit të një sërë kompanish të madhësive të ndryshme, si dhe partneritetit me 
disa kompani lider globale në fushat e Edukim, Real Estate, Reklama etj. natyrshëm na lindi ideja e disa kompani lider globale në fushat e Edukim, Real Estate, Reklama etj. natyrshëm na lindi ideja e 
ndërmarrjes së nismës për realizmin e projektit të Betahaus Tirana.ndërmarrjes së nismës për realizmin e projektit të Betahaus Tirana.
Gjithçka ka lidhje me ideimin, planifi kimin, projektimin, realizimin, menaxhimin dhe zhvillimin Gjithçka ka lidhje me ideimin, planifi kimin, projektimin, realizimin, menaxhimin dhe zhvillimin 
e “Betahaus Tirana” do të mbikëqyret por dhe implementohet nga VISTAS Enterprises ShA; një e “Betahaus Tirana” do të mbikëqyret por dhe implementohet nga VISTAS Enterprises ShA; një 
sipërmarrje e themeluar rishtas, por që mbështetet tek eksperienca e kompanive që operojnë prej sipërmarrje e themeluar rishtas, por që mbështetet tek eksperienca e kompanive që operojnë prej 
vitesh në tregun Shqiptar dhe më gjerë: Dudaj Group. Apa-albpartners, “ Marin Barleti “ Sha, Sign vitesh në tregun Shqiptar dhe më gjerë: Dudaj Group. Apa-albpartners, “ Marin Barleti “ Sha, Sign 
A Rama, ARPAD, Century 21 etj.A Rama, ARPAD, Century 21 etj.

VISTAS Enterprises është një sipërmarrje që ka në misionin e saj zhvillimin kreativ dhe inovativ VISTAS Enterprises është një sipërmarrje që ka në misionin e saj zhvillimin kreativ dhe inovativ 
përmes formave dhe modeleve të reja globale, duke u mbështetur tek ekspertiza dhe ekselencat përmes formave dhe modeleve të reja globale, duke u mbështetur tek ekspertiza dhe ekselencat 
lokale.lokale.

1.2 Historiku i projektit

1.2.1 Përshkrim i përgjithshëm

Projekti “Betahaus Tirana” do të ofrojë: hapësira “co-working”, ambiente dhe infrastrukturë të Projekti “Betahaus Tirana” do të ofrojë: hapësira “co-working”, ambiente dhe infrastrukturë të 
përbashkët, salla konferencash e mbledhjesh private, hapësira argëtuese, hapësira   profesionale, një përbashkët, salla konferencash e mbledhjesh private, hapësira argëtuese, hapësira   profesionale, një 
seri programesh edukimi dhe workshope, shërbime për biznesin e vogël, këshillim për biznesin, seri programesh edukimi dhe workshope, shërbime për biznesin e vogël, këshillim për biznesin, 
aktivitete të vazhdueshme të fokusuara mbi sipërmarrjen dhe në funksion të network-ut.aktivitete të vazhdueshme të fokusuara mbi sipërmarrjen dhe në funksion të network-ut.
Projekti propozohet të realizohet në një ndërtesë ekzistuese të para viteve 90’, e cila ndodhet Projekti propozohet të realizohet në një ndërtesë ekzistuese të para viteve 90’, e cila ndodhet 
aktualisht në një gjendje degradimi nga mungesa e përdorimit e mirëmbajtjes për një kohë të aktualisht në një gjendje degradimi nga mungesa e përdorimit e mirëmbajtjes për një kohë të 
gjatë. Kjo ndërtesë ndodhet në një prej zonave më të populluara të qytetit të Tiranës, brenda gjatë. Kjo ndërtesë ndodhet në një prej zonave më të populluara të qytetit të Tiranës, brenda 
perimetrit të kompleksit universitar (të përbërë nga Fakulteti i Arkitekturës, Fakultetit i Inxhinierisë perimetrit të kompleksit universitar (të përbërë nga Fakulteti i Arkitekturës, Fakultetit i Inxhinierisë 
së Ndërtimit e Universitetit të Sporteve) dhe institucioneve të administratës publike qendrore së Ndërtimit e Universitetit të Sporteve) dhe institucioneve të administratës publike qendrore 
përgjegjëse për zhvillimin urban dhe planifi kimin e territorit. Realizimi i projektit në ndërtesën në përgjegjëse për zhvillimin urban dhe planifi kimin e territorit. Realizimi i projektit në ndërtesën në 
fjalë, do të ketë një impakt të rëndësishëm në rivitalizimin e rikualifi kimin e zonës urbane, duke fjalë, do të ketë një impakt të rëndësishëm në rivitalizimin e rikualifi kimin e zonës urbane, duke 
krijuar një qendër unike në qytetin e Tiranës e gjithë vendin. krijuar një qendër unike në qytetin e Tiranës e gjithë vendin. 
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Impakti social në zonën përreth si dhe në zhvillimin e integrimin e komunitetit të cilit i drejtohen Impakti social në zonën përreth si dhe në zhvillimin e integrimin e komunitetit të cilit i drejtohen 
shërbimet që ofron Betahaus Tirana pritet të jetë veçanërisht pozitiv, duke krijuar një pol kreativ shërbimet që ofron Betahaus Tirana pritet të jetë veçanërisht pozitiv, duke krijuar një pol kreativ 
të standardeve e fi lozofi së ndërkombëtare deri tani të munguar në Tiranë. Projekti do të përfshijë të standardeve e fi lozofi së ndërkombëtare deri tani të munguar në Tiranë. Projekti do të përfshijë 
në vetvete shërbime për ekspertë e sipërmarrës të fushave të ndryshme, në një hapësirë që ofron në vetvete shërbime për ekspertë e sipërmarrës të fushave të ndryshme, në një hapësirë që ofron 
shërbime të gjithanshme, duke rritur mundësitë e lindjes, eksperimentimit e mbështetjes së ideve shërbime të gjithanshme, duke rritur mundësitë e lindjes, eksperimentimit e mbështetjes së ideve 
të reja sipërmarrëse e duke nxjerrë kështu në pah edhe interesin publik të fokusuar në zhvillimin e të reja sipërmarrëse e duke nxjerrë kështu në pah edhe interesin publik të fokusuar në zhvillimin e 
gjithanshëm urban të zonës në fjalë e qytetit të Tiranës.gjithanshëm urban të zonës në fjalë e qytetit të Tiranës.
Klientët e synuar janë profesionistët e lirë, sipërmarrësit krijues, projektues, programues, fotografë, Klientët e synuar janë profesionistët e lirë, sipërmarrësit krijues, projektues, programues, fotografë, 
arkitektë, përkthyes, artistë në fushën audio vizuale, gazetarë e blogera, punonjës televizioni, arkitektë, përkthyes, artistë në fushën audio vizuale, gazetarë e blogera, punonjës televizioni, 
ekspertë ndërkombëtarë, “start-up”-er, administrata publike, biznese dhe universitete.ekspertë ndërkombëtarë, “start-up”-er, administrata publike, biznese dhe universitete.

Projekti i propozuar përfshihet në kuadër të prioriteteve të Qeverisë Shqiptare të fokusuar në Projekti i propozuar përfshihet në kuadër të prioriteteve të Qeverisë Shqiptare të fokusuar në 
mbështetjen e iniciativave te reja e inovative të biznesit, duke mundësuar krijimin e instrumente mbështetjen e iniciativave te reja e inovative të biznesit, duke mundësuar krijimin e instrumente 
për mbështetjen e tij të gjithanshme, si dhe në zhvillimin e gjithanshëm social dhe urban të për mbështetjen e tij të gjithanshme, si dhe në zhvillimin e gjithanshëm social dhe urban të 
qyteteve shqiptare. Në kuadër të krijimit të mundësisë për propozimin e realizimin e projektit të qyteteve shqiptare. Në kuadër të krijimit të mundësisë për propozimin e realizimin e projektit të 
“Betahaus Tirana”, një rol parësor është luajtur nga ana e Insitutit Adriapol (Institute for smart “Betahaus Tirana”, një rol parësor është luajtur nga ana e Insitutit Adriapol (Institute for smart 
and creative development), i cili është veçanërisht i fokusuar në krijim e një qyteti tërheqës jo and creative development), i cili është veçanërisht i fokusuar në krijim e një qyteti tërheqës jo 
vetëm për banorët e tij, por edhe për sipërmarrës e investitorë të interesuar të operojnë në një vetëm për banorët e tij, por edhe për sipërmarrës e investitorë të interesuar të operojnë në një 
ambient ku ndërthuret kreativiteti dhe inovacioni. Instituti shërbeu si pikënisja për krijimin e urave ambient ku ndërthuret kreativiteti dhe inovacioni. Instituti shërbeu si pikënisja për krijimin e urave 
të bashkëpunimit me partnerë strategjikë si Betahaus GmbH. Gjermani, të cilit i përket edhe ideja të bashkëpunimit me partnerë strategjikë si Betahaus GmbH. Gjermani, të cilit i përket edhe ideja 
e krijimit të ambienteve të co-working fi llimisht në Berlin e më pas në më shumë se 10 qytete e krijimit të ambienteve të co-working fi llimisht në Berlin e më pas në më shumë se 10 qytete 
të shpërndarë në Europë, SHBA e Brazil; por edhe GIZ Gmbh si një institucion ndërkombëtar, të shpërndarë në Europë, SHBA e Brazil; por edhe GIZ Gmbh si një institucion ndërkombëtar, 
i rëndësishëm edhe në realitetin shqiptar, i përqendruar në rritjen e bashkëpunimit në shërbimet i rëndësishëm edhe në realitetin shqiptar, i përqendruar në rritjen e bashkëpunimit në shërbimet 
e fokusuara në zhvillimin e qëndrueshëm, duke kombinuar: rritjen e përgjegjshmërisë sociale, e fokusuara në zhvillimin e qëndrueshëm, duke kombinuar: rritjen e përgjegjshmërisë sociale, 
ruajtjen e ekuilibrave në mjedis, pjesëmarrjen e aktorëve politikë e subjekteve private.ruajtjen e ekuilibrave në mjedis, pjesëmarrjen e aktorëve politikë e subjekteve private.

Projekti “Betahaus Tirana” lindi si fryt i këtij bashkëpunimi e shkëmbimi idesh reciproke, duke Projekti “Betahaus Tirana” lindi si fryt i këtij bashkëpunimi e shkëmbimi idesh reciproke, duke 
u prezantuar, si një propozim ambicioz për kryeqytetin e vendin, nga shoqëria e re VISTAS u prezantuar, si një propozim ambicioz për kryeqytetin e vendin, nga shoqëria e re VISTAS 
Enterprises sh.a., si pjesë e një iniciative që mbart vlerat dhe investimin e një grupi fryt i të cilit Enterprises sh.a., si pjesë e një iniciative që mbart vlerat dhe investimin e një grupi fryt i të cilit 
janë: Universiteti Marin Barleti, Instituti Adriapol, Dudaj Group, Apa-Albpartners etj.janë: Universiteti Marin Barleti, Instituti Adriapol, Dudaj Group, Apa-Albpartners etj.

Investimi fi llestar që kërkohet është rreth 1.520.000, një pjesë e të cilit do të bashkëfi nancohet nga Investimi fi llestar që kërkohet është rreth 1.520.000, një pjesë e të cilit do të bashkëfi nancohet nga 
partneri publik, nga VISTAS Enterprises dhe GIZ me 100.000 euro.partneri publik, nga VISTAS Enterprises dhe GIZ me 100.000 euro.
Betahaus Tirana parashikon të realizojë një humbje prej 129.000 euro për vitin e parë (shih tabelat Betahaus Tirana parashikon të realizojë një humbje prej 129.000 euro për vitin e parë (shih tabelat 
fi nanciare) dhe një fi tim real parashikohet të realizohet në vitin e 5-të, duke siguruar një fi tim prej fi nanciare) dhe një fi tim real parashikohet të realizohet në vitin e 5-të, duke siguruar një fi tim prej 
rreth 30,000 eurosh. Kjo duke marrë në konsideratë dhe amortizimin rreth 70.000 euro, që do të rreth 30,000 eurosh. Kjo duke marrë në konsideratë dhe amortizimin rreth 70.000 euro, që do të 
përdoret në 5 vitet e para një pjesë për të mbuluar humbjet. Si rrjedhojë, Pika e Rentabilitetit do përdoret në 5 vitet e para një pjesë për të mbuluar humbjet. Si rrjedhojë, Pika e Rentabilitetit do 
të arrihet në vitin 5-të. të arrihet në vitin 5-të. 

Afati i kontratës së partneritetit kërkohet për një periudhë 35 vjeçare, duke marrë parasysh:Afati i kontratës së partneritetit kërkohet për një periudhë 35 vjeçare, duke marrë parasysh:
nivelet e ulëta të rikthimit fi nanciar, por edhe rrezikun që ekziston në ndryshimin e kompanisë nivelet e ulëta të rikthimit fi nanciar, por edhe rrezikun që ekziston në ndryshimin e kompanisë 
menaxheriale, kur pranohet gjerësisht se komuniteti dhe eksperienca e shërbimeve mbështetëse, menaxheriale, kur pranohet gjerësisht se komuniteti dhe eksperienca e shërbimeve mbështetëse, 
aktiviteteve por edhe eksperienca e akumuluar në vite dhe raporti që krijohet me komunitetin e aktiviteteve por edhe eksperienca e akumuluar në vite dhe raporti që krijohet me komunitetin e 
ndërtuar janë çelësat e suksesit të një veprimtarie të këtij lloji. ndërtuar janë çelësat e suksesit të një veprimtarie të këtij lloji. 
Me realizimin e projektit parashikohet të shfrytëzohet në masën 30% përdorimi i hapësirave tona Me realizimin e projektit parashikohet të shfrytëzohet në masën 30% përdorimi i hapësirave tona 
në përgjithësi, për të organizuar e realizuar rreth 100 workshope, evente dhe sesione trajnimi.në përgjithësi, për të organizuar e realizuar rreth 100 workshope, evente dhe sesione trajnimi.
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1.2.2 Histori e shkurtër e projektit

Betahaus Tirana “co-working” është një projekt që propozohet të realizohet në Partneritet Betahaus Tirana “co-working” është një projekt që propozohet të realizohet në Partneritet 
Publik-Privat (PPP) me Ministrinë e Zhvillimit Urban, i vendosur në qytetin e Tiranës në rrugën Publik-Privat (PPP) me Ministrinë e Zhvillimit Urban, i vendosur në qytetin e Tiranës në rrugën 
Muhamed Gjollesha pranë Fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit. Ajo do të jetë një ndërtesë Muhamed Gjollesha pranë Fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit. Ajo do të jetë një ndërtesë 
trekatëshe me 1500 m2, e përbërë nga hapësira për “co-working” fl eksibël dhe të qëndrueshëm, trekatëshe me 1500 m2, e përbërë nga hapësira për “co-working” fl eksibël dhe të qëndrueshëm, 
salla eventesh, zyra biznesesh, kinema, punishte dhe garazhe, kafe letrare, restorant, salla trajnimesh salla eventesh, zyra biznesesh, kinema, punishte dhe garazhe, kafe letrare, restorant, salla trajnimesh 
dhe takimesh, laboratorë dhe bibliotekë, si edhe hapësira të hapura relaksuese.dhe takimesh, laboratorë dhe bibliotekë, si edhe hapësira të hapura relaksuese.
Projekti është inovativ dhe synon të sjellë në qytet përvojat ndërkombëtare për të mbështetur Projekti është inovativ dhe synon të sjellë në qytet përvojat ndërkombëtare për të mbështetur 
qytetarët dhe bizneset që të jenë krijues dhe inovative duke punuar në një hapësirë inovative qytetarët dhe bizneset që të jenë krijues dhe inovative duke punuar në një hapësirë inovative 
sociale, duke ndarë idetë e tyre, duke ju ofruar trajnime, mbështetje dhe shërbime për zhvillimin e sociale, duke ndarë idetë e tyre, duke ju ofruar trajnime, mbështetje dhe shërbime për zhvillimin e 
kompetencave në fushën e inovacionit dhe konkurrencës.kompetencave në fushën e inovacionit dhe konkurrencës.
“Betahaus Tirana” do të jetë hapësira e parë “co-working”, bazuar në Modelin Ndërkombëtar “Betahaus Tirana” do të jetë hapësira e parë “co-working”, bazuar në Modelin Ndërkombëtar 
“Betahaus” të “co-working” që është tashmë i pranishëm në 4 qytete të mëdha evropiane (Berlin, “Betahaus” të “co-working” që është tashmë i pranishëm në 4 qytete të mëdha evropiane (Berlin, 
Hamburg, Sofje, Barcelonë).Hamburg, Sofje, Barcelonë).

VIZIONIVIZIONI
Krijimi i një hapësire interaktive dhe proaktive ndërmjet kreativitetit, sipërmarrjes dhe inovacionit.Krijimi i një hapësire interaktive dhe proaktive ndërmjet kreativitetit, sipërmarrjes dhe inovacionit.

Tirana Betahaus është një Biznes Co-working për Industrinë Kreative.Tirana Betahaus është një Biznes Co-working për Industrinë Kreative.

1.2.3 Historia e Industrisë Kreative

Kreativiteti konsiderohet tashmë si një motor i rëndësishëm i ekonomisë, i cili shoqërohet me rritje Kreativiteti konsiderohet tashmë si një motor i rëndësishëm i ekonomisë, i cili shoqërohet me rritje 
ekonomike dhe punësim, zhvillim të qëndrueshëm, ndryshime teknologjike, risi shkencore e të ekonomike dhe punësim, zhvillim të qëndrueshëm, ndryshime teknologjike, risi shkencore e të 
biznesit, zhvillimin personal e social dhe rritje të konkurrencës së fi rmave, ndërmarrjeve, qyteteve biznesit, zhvillimin personal e social dhe rritje të konkurrencës së fi rmave, ndërmarrjeve, qyteteve 
të veçanta e vendeve që kanë një ndikim thelbësor në jetën ekonomike dhe sociale (Landry, 2000, të veçanta e vendeve që kanë një ndikim thelbësor në jetën ekonomike dhe sociale (Landry, 2000, 
DCMS, 2004, 2002, 2001, Howkins, 2001).DCMS, 2004, 2002, 2001, Howkins, 2001).

Sot në arenat akademike dhe të politikave të zhvillimit fl itet për një term të ri: “Ekonomia Sot në arenat akademike dhe të politikave të zhvillimit fl itet për një term të ri: “Ekonomia 
Kreative”, e cila po konsiderohet si një komponent kryesor i rritjes ekonomike. Ekonomia kreative Kreative”, e cila po konsiderohet si një komponent kryesor i rritjes ekonomike. Ekonomia kreative 
konsiston në aktivitete të bazuara në krijimtarinë, talentin e aftësitë individuale që kanë potencialin konsiston në aktivitete të bazuara në krijimtarinë, talentin e aftësitë individuale që kanë potencialin 
për të krijuar vende pune dhe rritje ekonomike nëpërmjet shfrytëzimit të pasurisë intelektuale për të krijuar vende pune dhe rritje ekonomike nëpërmjet shfrytëzimit të pasurisë intelektuale 
(DCMS 2003). Talenti, aftësia për të përdorur, shfrytëzuar dhe gjeneruar dije dhe njohuri përmes (DCMS 2003). Talenti, aftësia për të përdorur, shfrytëzuar dhe gjeneruar dije dhe njohuri përmes 
procesit të kreativitetit, po bëhet burimi ekonomik më i rëndësishëm për industritë dhe vendet procesit të kreativitetit, po bëhet burimi ekonomik më i rëndësishëm për industritë dhe vendet 
(Florida, 2002).(Florida, 2002).

“Industritë kreative” i referohen një sërë aktivitetesh ekonomike që e përdorin kreativitetin dhe “Industritë kreative” i referohen një sërë aktivitetesh ekonomike që e përdorin kreativitetin dhe 
kapitalin intelektual si inputin kryesor për të gjeneruar njohuri të reja, risi dhe për të shfrytëzuar kapitalin intelektual si inputin kryesor për të gjeneruar njohuri të reja, risi dhe për të shfrytëzuar 
mundësitë e zhvillimit.mundësitë e zhvillimit.

Sipas UNCTAD (2003) në industritë kreative përfshihen një seri aktivitetesh heterogjene që Sipas UNCTAD (2003) në industritë kreative përfshihen një seri aktivitetesh heterogjene që 
variojnë nga arkitektura, dizajni, media, marketingu e publicitetit, artet, punimet artizanale variojnë nga arkitektura, dizajni, media, marketingu e publicitetit, artet, punimet artizanale 
tradicionale, botime, muzikë, artet vizuale dhe interpretuese, deri tek aktivitetet që lidhen me tradicionale, botime, muzikë, artet vizuale dhe interpretuese, deri tek aktivitetet që lidhen me 
teknologjitë e avancuara dhe shërbimet profesionale. teknologjitë e avancuara dhe shërbimet profesionale. 
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Ndërsa, sipas UNESCO-s, industritë kulturore dhe kreative janë ato që kombinojnë krijimin, Ndërsa, sipas UNESCO-s, industritë kulturore dhe kreative janë ato që kombinojnë krijimin, 
prodhimin dhe komercializimin e ideve dhe njohurive krijuese që janë të paprekshme dhe të një prodhimin dhe komercializimin e ideve dhe njohurive krijuese që janë të paprekshme dhe të një 
natyre kulturore. natyre kulturore. 

Vlen të theksohet se kreativiteti është mbështetur shumë në ekzistencën e të ashtuquajturës “Klasa Vlen të theksohet se kreativiteti është mbështetur shumë në ekzistencën e të ashtuquajturës “Klasa 
Kreative” që përfshin njerëzit në shkencë e inxhinieri, arkitekturë dhe dizajn, arsim, art, muzikë e Kreative” që përfshin njerëzit në shkencë e inxhinieri, arkitekturë dhe dizajn, arsim, art, muzikë e 
argëtim, të cilët kanë si synim krijimin e ideve të reja, teknologjive të reja dhe/ose njohurive dhe argëtim, të cilët kanë si synim krijimin e ideve të reja, teknologjive të reja dhe/ose njohurive dhe 
risive të reja kreative (Florida, 2002).risive të reja kreative (Florida, 2002).

Sipas autorit më të njohur të Ekonomisë Kreative, Richard Florida, janë tre elementet thelbësore Sipas autorit më të njohur të Ekonomisë Kreative, Richard Florida, janë tre elementet thelbësore 
që përbëjnë kreativitetin: Talenti, Teknologjia dhe Toleranca.që përbëjnë kreativitetin: Talenti, Teknologjia dhe Toleranca.

• Talenti ka të bëjë me burimet njerëzore dhe kapacitetet intelektuale që ato mbartin në • Talenti ka të bëjë me burimet njerëzore dhe kapacitetet intelektuale që ato mbartin në 
vetvete.vetvete.

• Teknologjia lidhet me përdorimin dhe shfrytëzimin e teknologjive të reja dhe të avancuara • Teknologjia lidhet me përdorimin dhe shfrytëzimin e teknologjive të reja dhe të avancuara 
në proceset e prodhimit dhe të shërbimeve.në proceset e prodhimit dhe të shërbimeve.

• Toleranca ka të bëjë me hapjen dhe kulturën e një populli, territori, lokaliteti ndaj të rejave, • Toleranca ka të bëjë me hapjen dhe kulturën e një populli, territori, lokaliteti ndaj të rejave, 
ndaj bashkekzistencës me grupe të ndryshme heterogjene, pranimin e ideve dhe opinioneve ndaj bashkekzistencës me grupe të ndryshme heterogjene, pranimin e ideve dhe opinioneve 
të ndryshme, bashkëpunimin me grupe të ndryshme individësh, biznesesh dhe institucionesh. të ndryshme, bashkëpunimin me grupe të ndryshme individësh, biznesesh dhe institucionesh. 

Element po kaq i rëndësishëm për të mbështetur dhe mundësuar ekonominë kreative janë dhe Element po kaq i rëndësishëm për të mbështetur dhe mundësuar ekonominë kreative janë dhe 
ambientet kreative në qytet. Tashmë konvertimi i hapësirave të mëparshme industriale në ambiente ambientet kreative në qytet. Tashmë konvertimi i hapësirave të mëparshme industriale në ambiente 
kreative ku zhvillohet jeta kulturore dhe artistike e qytetit por dhe më gjerë është shndërruar në një kreative ku zhvillohet jeta kulturore dhe artistike e qytetit por dhe më gjerë është shndërruar në një 
trend të rëndësishëm global.trend të rëndësishëm global.

1.2.4 Kategoritë e ekonomisë kreative:

Industritë kreative mund të kategorizohen si më poshtë: Industritë kreative mund të kategorizohen si më poshtë: 

Arkitektura dhe Dizajni:
• Arkitektura e fokusuar tek projektimi arkitekturor i parë si koncept akademik dhe aplikativ. • Arkitektura e fokusuar tek projektimi arkitekturor i parë si koncept akademik dhe aplikativ. 
• Dizajnin e fokusuar në krijimin e formave dhe pamjen e produkteve. Dizajnet kreative • Dizajnin e fokusuar në krijimin e formave dhe pamjen e produkteve. Dizajnet kreative 

janë krijimet zakonisht estetike-funksionale bazuar në konceptet dhe specifi kimet dhe janë janë krijimet zakonisht estetike-funksionale bazuar në konceptet dhe specifi kimet dhe janë 
të shprehura në disa mënyra: përmes dizajnit unik arkitektonik të një ndërtese, krijimin e të shprehura në disa mënyra: përmes dizajnit unik arkitektonik të një ndërtese, krijimin e 
artikujve dekorativë luksozë, etj.artikujve dekorativë luksozë, etj.

Arti dhe kultura:
• Kjo kategori përfshin produktet dhe shërbimet e ndryshme artistike dhe kulturore • Kjo kategori përfshin produktet dhe shërbimet e ndryshme artistike dhe kulturore 

të realizuara nga njerëzit e artit, si piktorët, skulptorët, artizanët, argjendarët, artistët, të realizuara nga njerëzit e artit, si piktorët, skulptorët, artizanët, argjendarët, artistët, 
muzikantët, shtëpitë diskografi ke, artet performuese që përfshijnë: teatrin, vallëzimin, baletin, muzikantët, shtëpitë diskografi ke, artet performuese që përfshijnë: teatrin, vallëzimin, baletin, 
shfaqjet operistike dhe muzikore.shfaqjet operistike dhe muzikore.

Industria Audiovizuale:
• Kategoria e industrisë audiovizuale fokusohet në prodhimin e përmbajtjeve mediatike, • Kategoria e industrisë audiovizuale fokusohet në prodhimin e përmbajtjeve mediatike, 

si fi lma, programe televizive/video, transmetime, regjistrime audio, hartime të faqeve të si fi lma, programe televizive/video, transmetime, regjistrime audio, hartime të faqeve të 
internetit etj.internetit etj.
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Botimi dhe Industria Grafi ke:
• Botimet, duke fi lluar nga shtypja e botimi i librave, gazetave, revistave dhe informacioni • Botimet, duke fi lluar nga shtypja e botimi i librave, gazetave, revistave dhe informacioni 

elektronik.elektronik.

Moda dhe Stili:
• • Modën, duke ofruar gamën më të madhe për zhvillim dhe tregti.Modën, duke ofruar gamën më të madhe për zhvillim dhe tregti.

Teknologjitë e Informacionit, Telekomunikacioni dhe Aplikacionet Kompjuterike:
• Të fokusuar në programim, inovacion e kërkim lidhur me shfrytëzimin e teknologjisë së • Të fokusuar në programim, inovacion e kërkim lidhur me shfrytëzimin e teknologjisë së 

informacionit në sektorë të ndryshëm të ekonomisë dhe në fushën e telefonisë dhe internetit.informacionit në sektorë të ndryshëm të ekonomisë dhe në fushën e telefonisë dhe internetit.

Marketingu, Publiciteti dhe Reklamat:
• Marketingu i shtrirë në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe në organizimin e fushatave • Marketingu i shtrirë në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe në organizimin e fushatave 

publicitare.publicitare.

Tregtia dhe artizanati përfshin:
• Artizanët e tekstileve, të qeramikës, drurit, metalit, qelqit, grafi kën dhe zejtarinë e lëkurës.• Artizanët e tekstileve, të qeramikës, drurit, metalit, qelqit, grafi kën dhe zejtarinë e lëkurës.

Media përfshin:
• Radio dhe Televizioni që mbulon të gjithë shërbimin publik, komercial, kabllor dhe satelitor • Radio dhe Televizioni që mbulon të gjithë shërbimin publik, komercial, kabllor dhe satelitor 

TV dhe radio, duke përfshirë prodhimin dhe transmetimin e programeve.TV dhe radio, duke përfshirë prodhimin dhe transmetimin e programeve.

Turizmi dhe trashëgimia kulturore:
• Produktet dhe shërbimet turistike, festimet tradicionale kulturore, kulturën gastronomike, • Produktet dhe shërbimet turistike, festimet tradicionale kulturore, kulturën gastronomike, 

festivalet, aktivitetet kulturore.festivalet, aktivitetet kulturore.
• Trashëgimia kulturore, si monumentet kulturore, muzeumet dhe galeritë. • Trashëgimia kulturore, si monumentet kulturore, muzeumet dhe galeritë. 

Një kategori tjetër e rëndësishme e ekonomisë kreative janë shërbimet kreative që pozicionohen Një kategori tjetër e rëndësishme e ekonomisë kreative janë shërbimet kreative që pozicionohen 
në ndërthurjen e elementëve të ndryshëm të ekonomisë, kulturës dhe teknologjisë. Në shërbimet në ndërthurjen e elementëve të ndryshëm të ekonomisë, kulturës dhe teknologjisë. Në shërbimet 
kreative përfshihen shërbimet funksionale krijuese, të cilat mbulojnë shërbimet komplekse, kreative përfshihen shërbimet funksionale krijuese, të cilat mbulojnë shërbimet komplekse, 
horizontale dhe profesionale në funksion të më shumë se një industrie, si shërbimet reklamuese, horizontale dhe profesionale në funksion të më shumë se një industrie, si shërbimet reklamuese, 
arkitektonike, kulturore dhe rekreative, si dhe shërbimet e lidhura me krijimet shkencore dhe arkitektonike, kulturore dhe rekreative, si dhe shërbimet e lidhura me krijimet shkencore dhe 
inovacionet teknologjike. Në mënyrë më specifi ke shërbimet kreative lidhen me marketingun, inovacionet teknologjike. Në mënyrë më specifi ke shërbimet kreative lidhen me marketingun, 
menaxhimin e marrëdhënieve me publikun, menaxhimin e inovacionit, nxitjen dhe mbështetjen e menaxhimin e marrëdhënieve me publikun, menaxhimin e inovacionit, nxitjen dhe mbështetjen e 
sipërmarrjes kreative dhe teknologjike, krijimin e teknologjive dhe pajisjeve të avancuara (software, sipërmarrjes kreative dhe teknologjike, krijimin e teknologjive dhe pajisjeve të avancuara (software, 
hardware, aplikacione etj). hardware, aplikacione etj). 

1.3  Studime të kryera lidhur me projektin

1.3.1 Co-working Business

Biznesi i Co-working në vendet Europiane ka marre një hov të madh në vitet e fundit, ai është Biznesi i Co-working në vendet Europiane ka marre një hov të madh në vitet e fundit, ai është 
parë si një biznes me potenciale të mëdha për të dhënë një kontribut të dukshëm në rigjenerimin parë si një biznes me potenciale të mëdha për të dhënë një kontribut të dukshëm në rigjenerimin 
e ekonomisë së qytetit. Bizneset e “co-working” kanë si qëllim të krijojnë një hapësirë komunitare e ekonomisë së qytetit. Bizneset e “co-working” kanë si qëllim të krijojnë një hapësirë komunitare 
për bizneset, sipërmarrësit, profesionistët dhe “start-up”-et, për të promovuar bashkëpunimin dhe për bizneset, sipërmarrësit, profesionistët dhe “start-up”-et, për të promovuar bashkëpunimin dhe 
për të ndihmuar ekonominë lokale duke stimuluar bizneset.për të ndihmuar ekonominë lokale duke stimuluar bizneset.
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1.3.2  Çfarë është co-working?

Co-working është një strukturë fi zike e përbërë nga hapësira të ndryshme në dispozicion të Co-working është një strukturë fi zike e përbërë nga hapësira të ndryshme në dispozicion të 
individëve dhe bizneseve të ndryshme kreative/inovative, me qëllim krijimin e një komuniteti dhe individëve dhe bizneseve të ndryshme kreative/inovative, me qëllim krijimin e një komuniteti dhe 
të një rrjeti profesionistësh për ndarjen e eksperiencave dhe të ideve. Co-working është një model i të një rrjeti profesionistësh për ndarjen e eksperiencave dhe të ideve. Co-working është një model i 
përshtatshëm për ato biznese dhe individë që kërkojnë fl eksibilitet në organizimin e aktiviteteve të përshtatshëm për ato biznese dhe individë që kërkojnë fl eksibilitet në organizimin e aktiviteteve të 
tyre, që janë të gatshëm të promovojnë zhvillimin dhe shkëmbimin e ideve, aftësive dhe burimeve tyre, që janë të gatshëm të promovojnë zhvillimin dhe shkëmbimin e ideve, aftësive dhe burimeve 
me anëtaret e tjerë në mënyrë krijuese. Hapësirat e co-working stimulojnë komunikimin, me anëtaret e tjerë në mënyrë krijuese. Hapësirat e co-working stimulojnë komunikimin, 
bashkëpunimin dhe këmbimin e ideve. Co-workers mbështesin njëri-tjetrin duke krijuar një bashkëpunimin dhe këmbimin e ideve. Co-workers mbështesin njëri-tjetrin duke krijuar një 
ndjenjë të fortë komuniteti e përkatësie të grupit. Është pikërisht ky element dhe përfi timet që ndjenjë të fortë komuniteti e përkatësie të grupit. Është pikërisht ky element dhe përfi timet që 
ai mbart me vete dallimi dhe atraksioni kryesor i këtij modeli biznesi në krahasim me modelet ai mbart me vete dallimi dhe atraksioni kryesor i këtij modeli biznesi në krahasim me modelet 
tradicionale të marrjes me qira të zyrave ose të të punuarit në mënyrë të pavarur nga shtëpia. tradicionale të marrjes me qira të zyrave ose të të punuarit në mënyrë të pavarur nga shtëpia. 

Figura 1: Tiparet kryesore të Co-working.Figura 1: Tiparet kryesore të Co-working.

1.3.3  Betahaus në Europë

Një ndër modelet më të suksesshme të co-working është modeli Betahaus, i zhvilluar vitet e fundit Një ndër modelet më të suksesshme të co-working është modeli Betahaus, i zhvilluar vitet e fundit 
në Gjermani, Angli, Spanjë e Bullgari. në Gjermani, Angli, Spanjë e Bullgari. 

Betahaus i parë është krijuar në Berlin, si një iniciativë inovative e gjashtë të rinjve gjermanë me Betahaus i parë është krijuar në Berlin, si një iniciativë inovative e gjashtë të rinjve gjermanë me 
prejardhje nga disiplina të ndryshme, me qëllim krijimin e një hapësire sociale jo konvencionale prejardhje nga disiplina të ndryshme, me qëllim krijimin e një hapësire sociale jo konvencionale 
për sipërmarrësit dhe profesionistët krijues. për sipërmarrësit dhe profesionistët krijues. 

Betahaus Berlin sot është një hapësirë prej 3000 m2, ku ofrohen ambiente të ndryshme për Betahaus Berlin sot është një hapësirë prej 3000 m2, ku ofrohen ambiente të ndryshme për 
zhvillimin e inovacionit, kreativitetit, organizimin e eventeve, konferencave etj.zhvillimin e inovacionit, kreativitetit, organizimin e eventeve, konferencave etj.
Betahaus fi lloi aktivitetin e saj në 2009 me 40 anëtarë në një hapësirë prej 2500 m2, dhe sot Betahaus fi lloi aktivitetin e saj në 2009 me 40 anëtarë në një hapësirë prej 2500 m2, dhe sot 
numëron rreth 300 anëtarë. Anëtarët e Betahaus janë profesionistë të lirë ‘freelance’ nga industria numëron rreth 300 anëtarë. Anëtarët e Betahaus janë profesionistë të lirë ‘freelance’ nga industria 
kreative, të cilët kanë përdorur hapësirat e Betahaus për realizimin e aktiviteteve të tyre, si kreative, të cilët kanë përdorur hapësirat e Betahaus për realizimin e aktiviteteve të tyre, si 
p.sh. dizajnues grafi kë, fotografë, programatorë, arkitektë, artistë videosh, gazetarë, organizata p.sh. dizajnues grafi kë, fotografë, programatorë, arkitektë, artistë videosh, gazetarë, organizata 
joqeveritare, etj. joqeveritare, etj. 

Sot “co-working” i Betahaus Berlin është një nga 8 hapësirat start-up të co-working që kanë Sot “co-working” i Betahaus Berlin është një nga 8 hapësirat start-up të co-working që kanë 
krijuar rrjetin global të “start-up”-eve të “co-working”, ku marrin pjesë qendra sipërmarrëse dhe krijuar rrjetin global të “start-up”-eve të “co-working”, ku marrin pjesë qendra sipërmarrëse dhe 



 Garazhi i Industrive Kreative 13

të “co-working” nga US, Anglia, Gjermania, Rusia. Të jesh pjesë e këtij rrjeti lejon anëtarët e të “co-working” nga US, Anglia, Gjermania, Rusia. Të jesh pjesë e këtij rrjeti lejon anëtarët e 
hapësirave specifi ke të aksesojnë dhe përdorin hapësirat e co-working në vendet e tjera të rrjetit. hapësirave specifi ke të aksesojnë dhe përdorin hapësirat e co-working në vendet e tjera të rrjetit. 
Anëtarët e Betahaus janë njerëz dinamikë, krijues, sipërmarrës profesionistë të lirë, të talentuar në Anëtarët e Betahaus janë njerëz dinamikë, krijues, sipërmarrës profesionistë të lirë, të talentuar në 
fusha të ndryshme, si: arkitekturë industriale, vepra historike dhe arkeologjike; dizajner në fusha fusha të ndryshme, si: arkitekturë industriale, vepra historike dhe arkeologjike; dizajner në fusha 
të ndryshme; arti vizual; edukimi dhe historia e artit; moda e modelet; fi lm, TV dhe media; të ndryshme; arti vizual; edukimi dhe historia e artit; moda e modelet; fi lm, TV dhe media; 
komunikimi multi-media; muzikë, fotografi ; produkti teknik; gazetaria; media dhe komunikimi; komunikimi multi-media; muzikë, fotografi ; produkti teknik; gazetaria; media dhe komunikimi; 
sportet; aktrimi; menaxhimi; turizmi; sipërmarrja; teknologji.sportet; aktrimi; menaxhimi; turizmi; sipërmarrja; teknologji.
Po ashtu, hapësirat “co-working” janë shumë atraktive për të rinjtë që nuk mund të përballojnë Po ashtu, hapësirat “co-working” janë shumë atraktive për të rinjtë që nuk mund të përballojnë 
fi nanciarisht një sipërmarrje të re ose nuk duan të marrin me qira zyra konvencionale të punës. fi nanciarisht një sipërmarrje të re ose nuk duan të marrin me qira zyra konvencionale të punës. 
Programues, dizajner, autorë, ekspertë të marrëdhënieve me publikun, arkitektë, etj e kanë Programues, dizajner, autorë, ekspertë të marrëdhënieve me publikun, arkitektë, etj e kanë 
fi lluar karrierën në një nga hapësirat e co-working. Këto hapësira janë gjithashtu vende ideale për fi lluar karrierën në një nga hapësirat e co-working. Këto hapësira janë gjithashtu vende ideale për 
të gjetur njerëz të motivuar për t’i punësuar. Disa grupe dhe fi rma të madhësisë së mesme po i të gjetur njerëz të motivuar për t’i punësuar. Disa grupe dhe fi rma të madhësisë së mesme po i 
rivendosin ekipet e tyre në hapësirat e “co-working” për punë me bazë ditore, në mënyrë që të rivendosin ekipet e tyre në hapësirat e “co-working” për punë me bazë ditore, në mënyrë që të 
hyjnë në kontakte me talente të reja krijuese.hyjnë në kontakte me talente të reja krijuese.
Ky mjedis mbetet tërheqës veçanërisht për profesionistët që punojnë në shtëpi, kontraktorë të Ky mjedis mbetet tërheqës veçanërisht për profesionistët që punojnë në shtëpi, kontraktorë të 
pavarur, sipërmarrës ose njerëz që udhëtojnë rregullisht. pavarur, sipërmarrës ose njerëz që udhëtojnë rregullisht. 

Përveç hapësirës për të punuar Betahaus bazohet në një sërë shërbimesh dhe lehtësirash që ajo Përveç hapësirës për të punuar Betahaus bazohet në një sërë shërbimesh dhe lehtësirash që ajo 
ofron për klientët e saj:ofron për klientët e saj:
Anëtarëve të “co-working” u ofrohet më shumë se një tavolinë pune. Ata bëhen pjesë e Anëtarëve të “co-working” u ofrohet më shumë se një tavolinë pune. Ata bëhen pjesë e 
një komuniteti të gjerë lokal e ndërkombëtar dhe e një mjedisi angazhues ku kanë mundësi të një komuniteti të gjerë lokal e ndërkombëtar dhe e një mjedisi angazhues ku kanë mundësi të 
shkëmbejnë njohuri, aftësi, eksperienca për të realizuar projekte dhe aktivitete inovative, si dhe për shkëmbejnë njohuri, aftësi, eksperienca për të realizuar projekte dhe aktivitete inovative, si dhe për 
të zgjeruar rrjetin e profesionistëve.të zgjeruar rrjetin e profesionistëve.

Organizim eventesh dhe takimesh të ndryshme: në hapësirat e co-working organizohen një  në hapësirat e co-working organizohen një 
shumëllojshmëri aktivitetesh inovative dhe kreative, trajnime, takime projektesh, diskutime lidhur shumëllojshmëri aktivitetesh inovative dhe kreative, trajnime, takime projektesh, diskutime lidhur 
me teknika të zhvillimit të ideve.me teknika të zhvillimit të ideve.

Oportunitete për realizimin e Dizajneve të hapura profesionale: Profesionistë dhe individë të  Profesionistë dhe individë të 
talentuar angazhohen në dizajn arkitekturor të hapësirave, dizajn të grafi këve, artit vizual, dizajn talentuar angazhohen në dizajn arkitekturor të hapësirave, dizajn të grafi këve, artit vizual, dizajn 
industrial dhe fusha të tjera të aktivitetit që ndihmojnë njerëzit të konkretizojnë idetë e tyre.industrial dhe fusha të tjera të aktivitetit që ndihmojnë njerëzit të konkretizojnë idetë e tyre.

Shërbime këshillimi për bizneset: Për bizneset që duan ndihmë konkrete jepen shërbime  Për bizneset që duan ndihmë konkrete jepen shërbime 
konsulence dhe trajnime sipas nevojave dhe specifi kave të tyre. Shërbimet përfshijnë këshillime konsulence dhe trajnime sipas nevojave dhe specifi kave të tyre. Shërbimet përfshijnë këshillime 
për krijimin e “për krijimin e “start-upstart-up”-eve, për fi nancimin e biznesit, për inovacionin, për markën e produktit, ”-eve, për fi nancimin e biznesit, për inovacionin, për markën e produktit, 
marketingun inovativ, etj.marketingun inovativ, etj.

Hapësirë për modelime: Betahaus vë në dispozicion të profesionistëve të industrive kreative  Betahaus vë në dispozicion të profesionistëve të industrive kreative 
garazhin ose laboratorin e fabrikimit (fabLab) ku mund të organizohen workshope të hapura, ku garazhin ose laboratorin e fabrikimit (fabLab) ku mund të organizohen workshope të hapura, ku 
njerëzit që vijnë nga formime dhe drejtime të ndryshme mund të eksperimentojnë me instrumente njerëzit që vijnë nga formime dhe drejtime të ndryshme mund të eksperimentojnë me instrumente 
profesionale, makineri me teknologji të lartë e materiale. Në këtë mënyrë përdoruesit mësojnë profesionale, makineri me teknologji të lartë e materiale. Në këtë mënyrë përdoruesit mësojnë 
si të përdorin pajisje të teknologjisë së fundit, vënë në jetë idetë e tyre dhe lehtësisht mund të si të përdorin pajisje të teknologjisë së fundit, vënë në jetë idetë e tyre dhe lehtësisht mund të 
prodhojnë prototipe të individualizuara pa qenë nevoja të investojnë shuma të mëdha në pajisje prodhojnë prototipe të individualizuara pa qenë nevoja të investojnë shuma të mëdha në pajisje 
dhe instrumente.dhe instrumente.

Pajisje dhe infrastruktura: Njerëzit ose organizatat kanë mundësi të përdorin infrastrukturën Njerëzit ose organizatat kanë mundësi të përdorin infrastrukturën 
e përbashkët të Betahaus, e cila përfshin telefon, makinë për fotokopje, dhoma konference për e përbashkët të Betahaus, e cila përfshin telefon, makinë për fotokopje, dhoma konference për 
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aktivitete të ndryshme e të tjera. Përdoruesit e pajisjeve dhe infrastrukturës kanë mundësi të aktivitete të ndryshme e të tjera. Përdoruesit e pajisjeve dhe infrastrukturës kanë mundësi të 
zgjerojnë rrjetin e tyre, të krijojnë kontakte të reja, si dhe të krijojnë perspektivën për biznese të zgjerojnë rrjetin e tyre, të krijojnë kontakte të reja, si dhe të krijojnë perspektivën për biznese të 
reja. reja. 
Modeli i të ardhurave bazohet në një miks tarifash për hapësirat dhe shërbimet e ndryshme. Burimi Modeli i të ardhurave bazohet në një miks tarifash për hapësirat dhe shërbimet e ndryshme. Burimi 
kryesor i të ardhurave janë tarifat e anëtarësimit dhe tarifat që paguhen për marrjen me qira të kryesor i të ardhurave janë tarifat e anëtarësimit dhe tarifat që paguhen për marrjen me qira të 
hapësirave. Një komponent të rëndësishëm e përbëjnë edhe tarifat për shërbimet dhe organizimet e hapësirave. Një komponent të rëndësishëm e përbëjnë edhe tarifat për shërbimet dhe organizimet e 
eventeve dhe të trajnimeve të ndryshme. eventeve dhe të trajnimeve të ndryshme. 
Hapësirat dhe shërbimet që ofron modeli i co-working Betahaus ofrojnë një potencial të madh për Hapësirat dhe shërbimet që ofron modeli i co-working Betahaus ofrojnë një potencial të madh për 
rigjenerimin ekonomik të qytetit dhe për rritjen ekonomike, duke qenë se ndikojnë në:rigjenerimin ekonomik të qytetit dhe për rritjen ekonomike, duke qenë se ndikojnë në:

• • Nxitjen e SipërmarrjesNxitjen e Sipërmarrjes 
• Lehtësimin e • Lehtësimin e vështirësive fi nanciarevështirësive fi nanciare për hapjen dhe realizimin e bizneseve të reja. për hapjen dhe realizimin e bizneseve të reja.
• Fleksibilitetin • Fleksibilitetin që ofron për të përdorur hapësirat dhe shërbimet në kohën dhe vendin e që ofron për të përdorur hapësirat dhe shërbimet në kohën dhe vendin e 

kërkuar. kërkuar. 
• Kontributin në • Kontributin në krijimin e vendeve të reja të punëskrijimin e vendeve të reja të punës: 65% e sipërfaqes zihet nga co-working SMEs. 65% e sipërfaqes zihet nga co-working SMEs.
• • Bashkëpunimin konstruktivBashkëpunimin konstruktiv: bazuar në ndarjen e ekspertizës me ekspertë të tjerë nëpërmjet  bazuar në ndarjen e ekspertizës me ekspertë të tjerë nëpërmjet 

përdorimit të rrjetit, për të mësuar dhe ndarë ide dhe propozime krijuese.përdorimit të rrjetit, për të mësuar dhe ndarë ide dhe propozime krijuese.

1.4  Koncepti i projektit dhe objektivat kryesore 

1.4.1  Përshkrimi i kompanisë: misioni, vizioni, objektivat

Betahaus Tirana do të jetë një vend ku profesionistët krijues, sipërmarrësit, individët, studentët e Betahaus Tirana do të jetë një vend ku profesionistët krijues, sipërmarrësit, individët, studentët e 
diplomuar, shoqatat, bizneset dhe përfaqësuesit e tyre, organizatat lokale, ekspertët ndërkombëtarë diplomuar, shoqatat, bizneset dhe përfaqësuesit e tyre, organizatat lokale, ekspertët ndërkombëtarë 
mund të gjejnë një vend ku të realizojnë aktivitetet e tyre me një mënyrë dhe kosto efektive, mund të gjejnë një vend ku të realizojnë aktivitetet e tyre me një mënyrë dhe kosto efektive, 
në kontakt të vazhdueshëm me profesionistët më të njohur, dhe ku ata mund të diskutojnë, në kontakt të vazhdueshëm me profesionistët më të njohur, dhe ku ata mund të diskutojnë, 
bisedojnë dhe ndajnë eksperienca dhe njohuri për të nxitur konkurrencën dhe krijimin e bisedojnë dhe ndajnë eksperienca dhe njohuri për të nxitur konkurrencën dhe krijimin e 
“klasterave” dhe qendrave të industrisë kreative si pikë qendrore për ndërkombëtarizimin dhe “klasterave” dhe qendrave të industrisë kreative si pikë qendrore për ndërkombëtarizimin dhe 
zhvillimin bashkëkohor. Nëpërmjet saj synohet që të hidhen themelet për nxitjen e zhvillimit lokal zhvillimin bashkëkohor. Nëpërmjet saj synohet që të hidhen themelet për nxitjen e zhvillimit lokal 
me anë të stimulimit të iniciativave inovative dhe të sipërmarrjes së lirë, për krijimin e qendrave me anë të stimulimit të iniciativave inovative dhe të sipërmarrjes së lirë, për krijimin e qendrave 
inovative profesionale për arsimim bashkëkohor, co-working, organizim eventesh, për krijimin inovative profesionale për arsimim bashkëkohor, co-working, organizim eventesh, për krijimin 
e një ekosistemi profesionistësh për ndërgjegjësimin e komunitetit lokal lidhur me rëndësinë e e një ekosistemi profesionistësh për ndërgjegjësimin e komunitetit lokal lidhur me rëndësinë e 
investimeve në inovacion dhe kreativitet dhe për të mbështetur, nxitur e ndërtuar ekosistemin investimeve në inovacion dhe kreativitet dhe për të mbështetur, nxitur e ndërtuar ekosistemin 
sipërmarrës dhe inovativ. Qëllimi është krijimi i një modeli inovativ që nuk konsiston vetëm në sipërmarrës dhe inovativ. Qëllimi është krijimi i një modeli inovativ që nuk konsiston vetëm në 
një hapësirë për co-working, por, çfarë është më e rëndësishme, në krijimin e një modeli të ri një hapësirë për co-working, por, çfarë është më e rëndësishme, në krijimin e një modeli të ri 
të punuari, krijimin e një ekosistemi dhe të një platforme të rrjetëzimit social për individët dhe të punuari, krijimin e një ekosistemi dhe të një platforme të rrjetëzimit social për individët dhe 
profesionistët që janë të interesuar të shkëmbejnë njohuri, ide dhe projekte te ndryshme. Po ashtu, profesionistët që janë të interesuar të shkëmbejnë njohuri, ide dhe projekte te ndryshme. Po ashtu, 
synim është edhe krijimi i një ekosistemi shërbimesh biznesi, një mjedis kreativ për ndarjen e synim është edhe krijimi i një ekosistemi shërbimesh biznesi, një mjedis kreativ për ndarjen e 
njohurive, një mjedis që vë në rrjet (kluster) profesionistët, ekspertët, industritë dhe institucionet e njohurive, një mjedis që vë në rrjet (kluster) profesionistët, ekspertët, industritë dhe institucionet e 
ndryshme mbi baza multidisiplinare. Gjithashtu Betahaus Tirana synon të jetë një promovues dhe ndryshme mbi baza multidisiplinare. Gjithashtu Betahaus Tirana synon të jetë një promovues dhe 
ofrues i teknologjive më të avancuara, si dhe një partner për trajnimin dhe arsimimin e komunitetit ofrues i teknologjive më të avancuara, si dhe një partner për trajnimin dhe arsimimin e komunitetit 
dhe individëve kreativë.dhe individëve kreativë.
Mundësitë që do të ofrojë ky lloj modeli për përdoruesit e saj janë: reduktimi i kostove fi kse për Mundësitë që do të ofrojë ky lloj modeli për përdoruesit e saj janë: reduktimi i kostove fi kse për 
funksionimin e zyrës, eliminimi i barrierave dhe problemeve fi nanciare me të cilat hasen shumë funksionimin e zyrës, eliminimi i barrierave dhe problemeve fi nanciare me të cilat hasen shumë 
individë apo biznese sipërmarrëse, mundësia e aksesit dhe shfrytëzimit të shërbimeve profesionale individë apo biznese sipërmarrëse, mundësia e aksesit dhe shfrytëzimit të shërbimeve profesionale 
dhe ekspertizës, reduktimi i kostove operative të biznesit, aksesi dhe përdorimi i një sërë dhe ekspertizës, reduktimi i kostove operative të biznesit, aksesi dhe përdorimi i një sërë 
teknologjish dhe pajisjesh nga me profesionalet dhe të avancuarat. teknologjish dhe pajisjesh nga me profesionalet dhe të avancuarat. 
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Produktet, shërbimet dhe vlerat që do të ofrohen: Produktet, shërbimet dhe vlerat që do të ofrohen: 
1. Mjedis profesional që lehtëson bashkëpunimin, ndërlidhjen dhe shkëmbimin e ekspe-1. Mjedis profesional që lehtëson bashkëpunimin, ndërlidhjen dhe shkëmbimin e ekspe-

rien  cave e të informacioneve mes individëve, organizatave publike dhe institucio neve të rien  cave e të informacioneve mes individëve, organizatave publike dhe institucio neve të 
kërkimit.kërkimit.

2. Krijimi i një network-u profesionistësh, të cilët mund të ofrojnë këshillime dhe mbështetje 2. Krijimi i një network-u profesionistësh, të cilët mund të ofrojnë këshillime dhe mbështetje 
për të gjitha aspektet e biznesit. për të gjitha aspektet e biznesit. 

3. Shërbime mbështetëse për grupet e interesit, si p.sh. zhvillimi i kompetencave, këshillime 3. Shërbime mbështetëse për grupet e interesit, si p.sh. zhvillimi i kompetencave, këshillime 
funksionale dhe teknike të nevojshme për të nxitur zhvillimin e një shpirti sipërmarrës tek funksionale dhe teknike të nevojshme për të nxitur zhvillimin e një shpirti sipërmarrës tek 
klientët e ndryshëm të Betahaus. klientët e ndryshëm të Betahaus. 

4. Teknologjitë më të përparuara. 4. Teknologjitë më të përparuara. 
5. Një balancim mes punës dhe kohës së lirë.5. Një balancim mes punës dhe kohës së lirë.
6. Fleksibilitet në shfrytëzimin e hapësirave sipas nevojave specifi ke.6. Fleksibilitet në shfrytëzimin e hapësirave sipas nevojave specifi ke.
7. Reduktim i investimeve fi kse për individët dhe bizneset e reja.7. Reduktim i investimeve fi kse për individët dhe bizneset e reja.
8. Ndarje e kostove fi kse me klientët e tjerë të qendrës.8. Ndarje e kostove fi kse me klientët e tjerë të qendrës.
9. Pagesë në bazë të konsumit efektiv të hapësirave, mjeteve, pajisjeve, teknologjive. 9. Pagesë në bazë të konsumit efektiv të hapësirave, mjeteve, pajisjeve, teknologjive. 
10. Mundësi për marketing dhe promocion të produkteve dhe shërbimeve të reja direkt tek 10. Mundësi për marketing dhe promocion të produkteve dhe shërbimeve të reja direkt tek 

klientët.klientët.
11. Shërbime infrastrukturore të nivelit të lartë. 11. Shërbime infrastrukturore të nivelit të lartë. 

1.4.2  Përshkrimi fizik i Betahaus Tirana

Betahaus Tirana do të realizohet në strukturën e ish-ISTN-së, e realizuar në fi llim të viteve Betahaus Tirana do të realizohet në strukturën e ish-ISTN-së, e realizuar në fi llim të viteve 
80-të. Ndërtesa është realizuar në një plan të vetëm dhe me dy volume me lartësi të ndryshme 80-të. Ndërtesa është realizuar në një plan të vetëm dhe me dy volume me lartësi të ndryshme 
me dimensionet 42x16m dhe lartësi 11.2m dhe volumi i dytë perimetral me përmasa 6x 64m me me dimensionet 42x16m dhe lartësi 11.2m dhe volumi i dytë perimetral me përmasa 6x 64m me 
lartësi 3.8m. Realizimi i Betahaus Tirana do të rivitalizojë këtë ndërtesë dhe jetën përreth saj, duke lartësi 3.8m. Realizimi i Betahaus Tirana do të rivitalizojë këtë ndërtesë dhe jetën përreth saj, duke 
rikonstruktuar këtë ndërtesë e duke e pasuruar atë me një sërë shërbimesh dhe eventesh kulturore, rikonstruktuar këtë ndërtesë e duke e pasuruar atë me një sërë shërbimesh dhe eventesh kulturore, 
inovative dhe kreative. Betahaus Tirana do të realizohet në 3 nivele (kate) dhe do të përfshijë inovative dhe kreative. Betahaus Tirana do të realizohet në 3 nivele (kate) dhe do të përfshijë 
hapësira dhe salla të ndryshme për co-working, hapësira rikreative (multimedia, Bar/restorant), hapësira dhe salla të ndryshme për co-working, hapësira rikreative (multimedia, Bar/restorant), 
hapësira për workshope dhe trajnime, hapësira për evente, zyra fi kse, hapësira ‘makerspace’. hapësira për workshope dhe trajnime, hapësira për evente, zyra fi kse, hapësira ‘makerspace’. 
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Më në detaje dispozicioni i hapësirave do të jetë si më poshtë: Më në detaje dispozicioni i hapësirave do të jetë si më poshtë: 

1. 1. Kati përdhe, me dimensione 48x22 dhe sipërfaqe totale 1092 m me dimensione 48x22 dhe sipërfaqe totale 1092 m2, është parashikuar të këtë , është parashikuar të këtë 
hapësirat e mëposhtme: hapësirat e mëposhtme: 

- Kinema ‘Beta Box’: Konsiston në një amfi teatër audiovizual multifunksional prej 190 m: Konsiston në një amfi teatër audiovizual multifunksional prej 190 m2 me  me 
një kapacitet prej 156 vendesh. Kjo hapësirë do të përdoret për realizimin e eventeve të një kapacitet prej 156 vendesh. Kjo hapësirë do të përdoret për realizimin e eventeve të 
ndryshme rekreative, shfaqje, fi lma dokumentarë, fi lma europianë, leksione publike etj. ndryshme rekreative, shfaqje, fi lma dokumentarë, fi lma europianë, leksione publike etj. 

- Garazhi “Maker Space”, , me siperfaqe 86 mme siperfaqe 86 m2, konsiston në realizimin e një laboratori të pajisur , konsiston në realizimin e një laboratori të pajisur 
me infrastrukturë teknologjike bashkëkohore dhe pajisje të tjera profesionale në funksion të me infrastrukturë teknologjike bashkëkohore dhe pajisje të tjera profesionale në funksion të 
profesionistëve dhe individeve të talentuar për të konkretizuar idetë e tyre dhe produktet profesionistëve dhe individeve të talentuar për të konkretizuar idetë e tyre dhe produktet 
inovative. Në këtë mjedis do të instalohen pajisje dhe mjete kompjuterike të precizonit dhe inovative. Në këtë mjedis do të instalohen pajisje dhe mjete kompjuterike të precizonit dhe 
kontrollit të lartë, si dhe një sërë materialesh të domosdoshme për realizimin e produkteve të kontrollit të lartë, si dhe një sërë materialesh të domosdoshme për realizimin e produkteve të 
ndryshme artizanale dhe teknologjike. ndryshme artizanale dhe teknologjike. 

- - Literaturë kafe, me dimension prej 250 m me dimension prej 250 m2 e kapacitet 1505 vende, do t’ju shërbejë kryesisht  e kapacitet 1505 vende, do t’ju shërbejë kryesisht 
konsumatorëve që do të jenë prezent në “co-working” dhe konsumatorëve të institucioneve konsumatorëve që do të jenë prezent në “co-working” dhe konsumatorëve të institucioneve 
përreth, si p.sh. studentëve dhe pedagogëve të Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë përreth, si p.sh. studentëve dhe pedagogëve të Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë 
së Ndërtimit, të Universitetit të Sporteve “Vojo Kushi” etj. Kafeneja do të ofrojë pije dhe së Ndërtimit, të Universitetit të Sporteve “Vojo Kushi” etj. Kafeneja do të ofrojë pije dhe 
ushqime të shpejta (snack) në një atmosferë jo formale dhe miqësore. Gjithashtu hapësira ushqime të shpejta (snack) në një atmosferë jo formale dhe miqësore. Gjithashtu hapësira 
mund të përdoret edhe për realizimin e eventeve të ndryshme rikreative. mund të përdoret edhe për realizimin e eventeve të ndryshme rikreative. 

- - Restoranti ‘Food Court’, me dimension prej 160 m me dimension prej 160 m2 e kapacitet prej 70 vendesh, do t’ju  e kapacitet prej 70 vendesh, do t’ju 
shërbejë kryesisht konsumatorëve që do të jenë prezent në ‘co-working’ dhe konsumatorëve shërbejë kryesisht konsumatorëve që do të jenë prezent në ‘co-working’ dhe konsumatorëve 
të insitucioneve përreth, si psh. studentëve dhe pedagogëve të Fakultetit Arkitekturës dhe të insitucioneve përreth, si psh. studentëve dhe pedagogëve të Fakultetit Arkitekturës dhe 
Inxhinierisë së Ndërtimit, të Universitetit të Sporteve “Vojo Kushi” etj. Ai do të shërbejë Inxhinierisë së Ndërtimit, të Universitetit të Sporteve “Vojo Kushi” etj. Ai do të shërbejë 
menu fi kse gjatë kohës së drekës, ndërsa në mbrëmje do të funksionojë si një ‘lounge’ menu fi kse gjatë kohës së drekës, ndërsa në mbrëmje do të funksionojë si një ‘lounge’ 
restorant.restorant.

- - Veranda ‘COURTYARD’: është një hapësirë e jashtme me një kapacitet prej 136 vendesh, : është një hapësirë e jashtme me një kapacitet prej 136 vendesh, 
që synon realizimin e një atmosfere festive dhe bashkëpunuese për konsumatorët e që synon realizimin e një atmosfere festive dhe bashkëpunuese për konsumatorët e 
‘Betahaus’. Kjo hapësirë ka si qëllim t’u ofrojë konsumatorëve të qendrës mjedis miqësor ‘Betahaus’. Kjo hapësirë ka si qëllim t’u ofrojë konsumatorëve të qendrës mjedis miqësor 
për bashkëpunime, dialog dhe diskutime të ndryshme joformale mes grupeve të ndryshme për bashkëpunime, dialog dhe diskutime të ndryshme joformale mes grupeve të ndryshme 
të interesit. Në këtë hapësirë do të organizohen edhe evente të ndryshme artistike dhe të interesit. Në këtë hapësirë do të organizohen edhe evente të ndryshme artistike dhe 
kulturore, si shfaqje muzikore, kërcime, fi lma etj., si dhe panaire të ndryshme, ekspozita të kulturore, si shfaqje muzikore, kërcime, fi lma etj., si dhe panaire të ndryshme, ekspozita të 
hapura, panaire artizanale dhe organizime të tjera lidhur me festat dhe aktivitetet e ndryshme hapura, panaire artizanale dhe organizime të tjera lidhur me festat dhe aktivitetet e ndryshme 
tradicionale etj ...). tradicionale etj ...). 

- - Dyqani ‘Flagship’ me sipërfaqe prej 37 mme sipërfaqe prej 37 m2, i cili do të jetë kryesisht në funksion të bizneseve , i cili do të jetë kryesisht në funksion të bizneseve 
“start-up” që do të synohen të realizohen në garazhin ‘MakerSpace’. Ky dyqan do të shërbejë “start-up” që do të synohen të realizohen në garazhin ‘MakerSpace’. Ky dyqan do të shërbejë 
si një vitrinë, ekspozitë për produktet e reja që do rezultojnë nga bizneset “start-up” të si një vitrinë, ekspozitë për produktet e reja që do rezultojnë nga bizneset “start-up” të 
“MakerSpace”. Në këtë mënyrë bizneset e reja do të kenë mundësi të testojnë direkt sjelljen “MakerSpace”. Në këtë mënyrë bizneset e reja do të kenë mundësi të testojnë direkt sjelljen 
konsumatore me produktet, të testojnë funksionet dhe karakteristikat e tregut, të realizojnë konsumatore me produktet, të testojnë funksionet dhe karakteristikat e tregut, të realizojnë 
survejime dhe testime të tregut në lidhje me produktet etj. survejime dhe testime të tregut në lidhje me produktet etj. 
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2. 2. Kati i parë, me sipërfaqe totale 1075 m me sipërfaqe totale 1075 m2, do të strehojë një polivalencë aktivitetesh dhe , do të strehojë një polivalencë aktivitetesh dhe 
ambientesh lidhur me co-working, evente, workshop, salla mbledhjesh e takimesh të ambientesh lidhur me co-working, evente, workshop, salla mbledhjesh e takimesh të 
shpërndara si më poshtë: shpërndara si më poshtë: 

- - Hapësira fl eksibile të ‘Co-working’, me dimension 160 m me dimension 160 m2 dhe kapacitet prej 50 vendesh, që  dhe kapacitet prej 50 vendesh, që 
do të jenë në dispozicion të grupeve dhe konsumatorëve target të Betahaus në bazë oraresh: do të jenë në dispozicion të grupeve dhe konsumatorëve target të Betahaus në bazë oraresh: 
ditore, mujore ose semestrale.ditore, mujore ose semestrale.

- - Hapësira të Co-working fi ks/të qëndrueshme (Tenant), me siperfaqe 123 m me siperfaqe 123 m2 dhe kapacitet  dhe kapacitet 
prej 40 vendesh, e cila do të konsistojë në hapësira më të rezervuara që do të vihen në prej 40 vendesh, e cila do të konsistojë në hapësira më të rezervuara që do të vihen në 
dispozicion të bizneseve, personave fi zikë dhe juridikë që janë të interesuar të kenë një dispozicion të bizneseve, personave fi zikë dhe juridikë që janë të interesuar të kenë një 
zyrë fi kse të pajisur me teknologjitë dhe materialet e tjera të nevojshme për realizimin zyrë fi kse të pajisur me teknologjitë dhe materialet e tjera të nevojshme për realizimin 
e aktiviteteve. Këto zyra do të jenë të shfrytëzueshme për një periudhë kohore 3 mujore e aktiviteteve. Këto zyra do të jenë të shfrytëzueshme për një periudhë kohore 3 mujore 
minimalisht. minimalisht. 

- - Salla polifunksionale ‘Synergy’, me sipërfaqe prej 90 m me sipërfaqe prej 90 m2 dhe kapacitet prej 24 vendesh, është  dhe kapacitet prej 24 vendesh, është 
një hapësirë që ofron mundësi të co-working fi ks dhe fl eksibël në të njëjtën kohë, sipas një hapësirë që ofron mundësi të co-working fi ks dhe fl eksibël në të njëjtën kohë, sipas 
nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve. nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve. 

- - Salla e Takimeve ‘Dialogue’, me sipërfaqe 50 mme sipërfaqe 50 m2 dhe kapacitet prej 13 vendesh, e cila do të  dhe kapacitet prej 13 vendesh, e cila do të 
jetë në shërbim te konsumatorëve dhe grupeve të ndryshme për realizimin e mbledhjeve jetë në shërbim te konsumatorëve dhe grupeve të ndryshme për realizimin e mbledhjeve 
specifi ke të punës ose mund të shërbejë si një hapësirë për co-working në grup, si p.sh. një specifi ke të punës ose mund të shërbejë si një hapësirë për co-working në grup, si p.sh. një 
grup inxhinieresh ose arkitektesh mund të shfrytëzojnë këtë sallë për realizimin e projekteve grup inxhinieresh ose arkitektesh mund të shfrytëzojnë këtë sallë për realizimin e projekteve 
të ndryshme të përbashkëta. Po ashtu salla do të jetë në funksion edhe të atyre personave që të ndryshme të përbashkëta. Po ashtu salla do të jetë në funksion edhe të atyre personave që 
duan të punojnë në grup për një periudhë të shkurtër kohore për realizimin e një projekti, duan të punojnë në grup për një periudhë të shkurtër kohore për realizimin e një projekti, 
për fi llimin e një biznesi të ri në grup etj. Kjo sallë mund të shfrytëzohet nga të interesuarit për fi llimin e një biznesi të ri në grup etj. Kjo sallë mund të shfrytëzohet nga të interesuarit 
në bazë ditore, javore, ose mujore. në bazë ditore, javore, ose mujore. 

- - Salla e workshopeve ‘Brand’, me siperfaqe 40 m, me siperfaqe 40 m2 e kapacitet prej 13 vendesh, për realizimin  e kapacitet prej 13 vendesh, për realizimin 
e takimeve dhe workshopeve të një numri të kufi zuar pjesëmarrësish, të tryezave të e takimeve dhe workshopeve të një numri të kufi zuar pjesëmarrësish, të tryezave të 
rrumbullakëta dhe të diskutimeve të ndryshme. rrumbullakëta dhe të diskutimeve të ndryshme. 

- - Salla e takimeve, me sipërfaqe 20 m me sipërfaqe 20 m2 dhe kapacitet prej 10 vendesh, e cila do të përdoret  dhe kapacitet prej 10 vendesh, e cila do të përdoret 
për takime të ndryshme të klientëve të hapësirës së co-working tenant, për diskutime apo për takime të ndryshme të klientëve të hapësirës së co-working tenant, për diskutime apo 
mbledhje të ndryshme që mund të jenë të nevojshme nga klientët e qendrës. mbledhje të ndryshme që mund të jenë të nevojshme nga klientët e qendrës. 

- - Klasa ‘Propaganda’, me një sipërfaqe prej 50 m me një sipërfaqe prej 50 m2 dhe kapacitet 20 vende, e cila do të  dhe kapacitet 20 vende, e cila do të 
shfrytëzohet për realizimin e trajnimeve dhe seminareve të ndryshme edukative. shfrytëzohet për realizimin e trajnimeve dhe seminareve të ndryshme edukative. 

- - Salla e eventeve, me sipërfaqe 190 m me sipërfaqe 190 m2 dhe kapacitet 120 vende. Kjo sallë do të jetë e pajisur  dhe kapacitet 120 vende. Kjo sallë do të jetë e pajisur 
me të gjitha teknologjitë moderne dhe pajisjet e tjera audio/video etj. për një funksionim dhe me të gjitha teknologjitë moderne dhe pajisjet e tjera audio/video etj. për një funksionim dhe 
organizim sa me efi kas të eventeve. Kjo sallë do të vihet në dispozicion për organizimin e organizim sa me efi kas të eventeve. Kjo sallë do të vihet në dispozicion për organizimin e 
konferencave nga ente publike dhe private, organizimin e panaireve, kongreseve profesionale, konferencave nga ente publike dhe private, organizimin e panaireve, kongreseve profesionale, 
ekspozita etj. ekspozita etj. 

- - Kafe, me sipërfaqe 112 mme sipërfaqe 112 m2 dhe kapacitete 50 vende, e cila do t’ju shërbejë kryesisht  dhe kapacitete 50 vende, e cila do t’ju shërbejë kryesisht 
konsumatorëve që do të jenë prezent ne ‘co-working’ dhe konsumatorëve të institucioneve konsumatorëve që do të jenë prezent ne ‘co-working’ dhe konsumatorëve të institucioneve 
përreth, si p.sh. studentëve dhe pedagogëve të Fakultetit Arkitekturës dhe Inxhinierisë përreth, si p.sh. studentëve dhe pedagogëve të Fakultetit Arkitekturës dhe Inxhinierisë 
së Ndërtimit, të Universitetit të Sporteve “Vojo Kushi” etj. Kafeneja do të ofrojë pije dhe së Ndërtimit, të Universitetit të Sporteve “Vojo Kushi” etj. Kafeneja do të ofrojë pije dhe 
ushqime të shpejta (snack) në një atmosferë jo formale dhe miqësore. Gjithashtu hapësira ushqime të shpejta (snack) në një atmosferë jo formale dhe miqësore. Gjithashtu hapësira 
mund të përdoret edhe për realizimin e eventeve të ndryshme rekreative. mund të përdoret edhe për realizimin e eventeve të ndryshme rekreative. 
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3. 3. Kati i dytë, me sipërfaqe totale 842 m me sipërfaqe totale 842 m2, do të përfshijë: , do të përfshijë: 

Hapësira për edukim dhe trajnim: Hapësira për edukim dhe trajnim: 

- - Salla e trajnimeve dhe seminareve ‘Academia’, me sipërfaqe 40 mme sipërfaqe 40 m2 dhe kapacitet 12 vende,  dhe kapacitet 12 vende, 
e cila do të shfrytëzohet për realizimin e seminareve, trajnimeve, workshopeve të ndryshme e cila do të shfrytëzohet për realizimin e seminareve, trajnimeve, workshopeve të ndryshme 
edukative. edukative. 

- - Klasa prej 60 mprej 60 m2 dhe kapacitet 23 vende, e cila do të shfrytëzohet për realizimin e trajnimeve  dhe kapacitet 23 vende, e cila do të shfrytëzohet për realizimin e trajnimeve 
dhe seminareve të ndryshme edukative. dhe seminareve të ndryshme edukative. 

Qendër Biznesi:Qendër Biznesi:

- - Hapësira për bizneset ‘Business Space’, me sipërfaqe 160 m me sipërfaqe 160 m2, do të hostojë 5 biznese që , do të hostojë 5 biznese që 
janë të interesuar të kenë një zyrë fi kse, të pajisur me teknologjitë dhe materialet e tjera të janë të interesuar të kenë një zyrë fi kse, të pajisur me teknologjitë dhe materialet e tjera të 
nevojshme për realizimin e aktiviteteve të tyre, si dhe për të qenë sa me afër klientelës së tyre nevojshme për realizimin e aktiviteteve të tyre, si dhe për të qenë sa me afër klientelës së tyre 
me shërbimet dhe produktet që ofrojnë.me shërbimet dhe produktet që ofrojnë.

- - Salla e takimeve, me sipërfaqe 40 mme sipërfaqe 40 m2 dhe kapacitet 13 vende, e cila do të jetë në shërbim  dhe kapacitet 13 vende, e cila do të jetë në shërbim 
të konsumatorëve dhe grupeve të ndryshme për realizimin e mbledhjeve specifi ke të punës të konsumatorëve dhe grupeve të ndryshme për realizimin e mbledhjeve specifi ke të punës 
ose si një hapësirë për co-working në grup, si p.sh. një grup inxhinieresh ose arkitektesh që ose si një hapësirë për co-working në grup, si p.sh. një grup inxhinieresh ose arkitektesh që 
mund të shfrytëzojnë këtë sallë për realizimin e projekteve të ndryshme të përbashkëta. Po mund të shfrytëzojnë këtë sallë për realizimin e projekteve të ndryshme të përbashkëta. Po 
ashtu salla do të jetë në funksion edhe të atyre personave që duan të punojnë në grup për një ashtu salla do të jetë në funksion edhe të atyre personave që duan të punojnë në grup për një 
periudhë të shkurtër kohe për realizimin e një projekti, për fi llimin e një biznesi të ri në grup periudhë të shkurtër kohe për realizimin e një projekti, për fi llimin e një biznesi të ri në grup 
etj. Kjo sallë mund të shfrytëzohet nga të interesuarit në bazë ditore, javore, ose mujore. etj. Kjo sallë mund të shfrytëzohet nga të interesuarit në bazë ditore, javore, ose mujore. 

- - Tarraca: një hapësirë e hapur prej 200 m2, e cila do të përdoret për realizimin e aktiviteteve : një hapësirë e hapur prej 200 m2, e cila do të përdoret për realizimin e aktiviteteve 
të ndryshme relaksuese dhe rekreative në shërbim të të gjithë konsumatorëve dhe personelit të ndryshme relaksuese dhe rekreative në shërbim të të gjithë konsumatorëve dhe personelit 
të qendrës. të qendrës. 

- - Zona ‘Smoking’, me një sipërfaqe prej 20 mme një sipërfaqe prej 20 m2. . 

Në mënyrë të përmbledhur, mund të themi që produktet dhe shërbimet e Betahaus Tirana për 
klientet e saj do të jenë: 

Hapësira (salla), shërbime dhe lehtësira. Hapësira (salla), shërbime dhe lehtësira. 

Hapësirat konsistojnë në:

- hapësira pune fi kse dhe fl eksible për individë, biznese “start-up”, dhe sipërmarrës;- hapësira pune fi kse dhe fl eksible për individë, biznese “start-up”, dhe sipërmarrës;
- salla dhe mjedise të përshtatshme për organizimin e eventeve, workshopeve, seminareve; - salla dhe mjedise të përshtatshme për organizimin e eventeve, workshopeve, seminareve; 
- salla multimediale;- salla multimediale;
- kafe dhe restorant për argëtim, socializim dhe relaksim;- kafe dhe restorant për argëtim, socializim dhe relaksim;
- salla konferencash dhe hapësira takimesh private;- salla konferencash dhe hapësira takimesh private;
- hapësira relaksuese;- hapësira relaksuese;
- hapësira për trajnime; - hapësira për trajnime; 
- hapësira multifunksionale;- hapësira multifunksionale;
- qendra e biznesit për përfaqësuesit e korporatave, agjencitë e zhvillimit lokal, përfaqësive të - qendra e biznesit për përfaqësuesit e korporatave, agjencitë e zhvillimit lokal, përfaqësive të 

ndryshme;ndryshme;
- hapësira krijuese;- hapësira krijuese;
- dyqane me produktet inovative që rezultojnë nga bizneset “start-up” të qendrës.- dyqane me produktet inovative që rezultojnë nga bizneset “start-up” të qendrës.
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Shërbimet që qendra do ofrojë konsistojnë në:

Trajnime/seminare/workshope mbi temat më të rëndësishme dhe multidisiplinore për industrinë  mbi temat më të rëndësishme dhe multidisiplinore për industrinë 
kreative dhe inovative të tilla si printimin 3D, AutoCAD, dizenjimin e produktit etj., si dhe mbi kreative dhe inovative të tilla si printimin 3D, AutoCAD, dizenjimin e produktit etj., si dhe mbi 
tema në lidhje me marketingun, planin e biznesit, “start-up” të bizneseve, sipërmarrjen inovative tema në lidhje me marketingun, planin e biznesit, “start-up” të bizneseve, sipërmarrjen inovative 
dhe teknologjike, menaxhimin e inovacionit etj. Këto shërbime do të ofrohen nga ekspertë dhe dhe teknologjike, menaxhimin e inovacionit etj. Këto shërbime do të ofrohen nga ekspertë dhe 
profesionistë të fushave specifi ke. profesionistë të fushave specifi ke. 

Ekspertizë për Bizneset – Klientët e qendrës, duke u ndodhur në të njëjtin vend me ekspertë dhe  – Klientët e qendrës, duke u ndodhur në të njëjtin vend me ekspertë dhe 
profesionistë të fushave të ndryshme, kanë mundësi të shkëmbejnë përvojat dhe ekspertizën për profesionistë të fushave të ndryshme, kanë mundësi të shkëmbejnë përvojat dhe ekspertizën për 
çështje të ndryshme që mund të jenë të interesuar. Nga ana tjetër, stafi  i brendshëm i Betahaus do çështje të ndryshme që mund të jenë të interesuar. Nga ana tjetër, stafi  i brendshëm i Betahaus do 
të jetë përgjegjës për sigurimin apo ndërmjetësimin e shërbimeve të ndryshme të biznesit që do të të jetë përgjegjës për sigurimin apo ndërmjetësimin e shërbimeve të ndryshme të biznesit që do të 
kërkojnë klientët e Betahaus, të tilla si: organizim eventesh, konferencash, këshillime dhe ekspertizë kërkojnë klientët e Betahaus, të tilla si: organizim eventesh, konferencash, këshillime dhe ekspertizë 
juridike, këshillime biznesi, menaxhim i burimeve njerëzore etj. juridike, këshillime biznesi, menaxhim i burimeve njerëzore etj. 

Përveç kësaj qendra ofron:

• evente ndërgjegjësimi dhe rrjetëzimi;• evente ndërgjegjësimi dhe rrjetëzimi;
• trajnim dhe edukim të vazhdueshëm për klientët e qendrës dhe grupet e tjera të interesit;• trajnim dhe edukim të vazhdueshëm për klientët e qendrës dhe grupet e tjera të interesit;
• shërbime profesionale për biznesin e vogël;• shërbime profesionale për biznesin e vogël;
• këshillim biznesi;• këshillim biznesi;
• ndërmjetësim për shërbime profesionale;• ndërmjetësim për shërbime profesionale;
• shërbime IT, Wi-Fi; • shërbime IT, Wi-Fi; 
• akses dhe shfrytëzim i monitoruar dhe i sigurt i ambienteve të ndryshme;• akses dhe shfrytëzim i monitoruar dhe i sigurt i ambienteve të ndryshme;
• programe dhe iniciativa të fokusuara në sipërmarrjen kreative;• programe dhe iniciativa të fokusuara në sipërmarrjen kreative;
• një mjedis mbështetës e miqësor për komunitetin.• një mjedis mbështetës e miqësor për komunitetin.

Lehtësirat dhe përfi timet:

• Akses tek një infrastrukturë teknologjike bazë dhe e avancuar, si printera, skanera, Wi-Fi, • Akses tek një infrastrukturë teknologjike bazë dhe e avancuar, si printera, skanera, Wi-Fi, 
skanera e printera 3D, software profesionale për menaxhimin e biznesit etj. skanera e printera 3D, software profesionale për menaxhimin e biznesit etj. 

• Socializim dhe rrjetëzim mes klientëve dhe individëve të ndryshëm të qendrës, duke synuar • Socializim dhe rrjetëzim mes klientëve dhe individëve të ndryshëm të qendrës, duke synuar 
kështu nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit të tyre për të rritur kreativitetin në nivel kështu nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit të tyre për të rritur kreativitetin në nivel 
individual dhe organizativ.individual dhe organizativ.

• Lehtësira për Marketingun dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve të klientëve të • Lehtësira për Marketingun dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve të klientëve të 
qendrës nëpërmjet rrjeteve dhe pjesëmarrjes në komunitet.qendrës nëpërmjet rrjeteve dhe pjesëmarrjes në komunitet.

• Forcim dhe integrim i fushave, disiplinave dhe kompetencave të ndryshme, me qellim • Forcim dhe integrim i fushave, disiplinave dhe kompetencave të ndryshme, me qellim 
përmirësimin e qeverisjes në nivel rajonal dhe lokal. përmirësimin e qeverisjes në nivel rajonal dhe lokal. 

• Lehtësira dhe mbështetje për realizimin e kurseve të trajnimit dhe seminareve. • Lehtësira dhe mbështetje për realizimin e kurseve të trajnimit dhe seminareve. 
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1.4.3 Industritë kreative në Shqipëri 

Industria Keative, bazuar në raportin e UNDP të vitit 2013, jep kontributin e saj në ekonomi Industria Keative, bazuar në raportin e UNDP të vitit 2013, jep kontributin e saj në ekonomi 
duke: duke: 

• krijuar mundësi punësimi dhe të ardhura, • krijuar mundësi punësimi dhe të ardhura, 
• krijuar të ardhura për sistemin fi skal në nivel vendor e kombëtar, • krijuar të ardhura për sistemin fi skal në nivel vendor e kombëtar, 
• tërhequr ekspertë të kualifi kuar, • tërhequr ekspertë të kualifi kuar, 
• mbështetur turizmin e trashëgiminë kulturore, • mbështetur turizmin e trashëgiminë kulturore, 
• rritur vlerën e pronës, • rritur vlerën e pronës, 
• rritur socializimin brenda zonës urbane e qytetit dhe • rritur socializimin brenda zonës urbane e qytetit dhe 
• promovuar tolerancën e përkrahjen e ideve ndryshe. • promovuar tolerancën e përkrahjen e ideve ndryshe. 

Megjithatë, kjo industri shfaq në nivel global jo pak problematika të lidhura sidomos me hendekun Megjithatë, kjo industri shfaq në nivel global jo pak problematika të lidhura sidomos me hendekun 
që ekziston midis institucioneve publike dhe bizneseve të këtij sektori, të cilat shfaqet kryesisht në që ekziston midis institucioneve publike dhe bizneseve të këtij sektori, të cilat shfaqet kryesisht në 
aspektin e mbështetjes së iniciativave të reja dhe atyre ekzistuese. aspektin e mbështetjes së iniciativave të reja dhe atyre ekzistuese. 

Aspekte të tjera problematike, të theksuara nga raporti, mbeten: Aspekte të tjera problematike, të theksuara nga raporti, mbeten: 
• aksesi në fi nancim, • aksesi në fi nancim, 
• taksimi i lartë, • taksimi i lartë, 
• mungesa e aftësive menaxheriale, • mungesa e aftësive menaxheriale, 
• mungesa e lidhjeve në fushën përkatëse, • mungesa e lidhjeve në fushën përkatëse, 
• burokracitë e panevojshme, • burokracitë e panevojshme, 
• vështirësitë në krijimin e partneriteteve,• vështirësitë në krijimin e partneriteteve,
• vështirësitë në gjetjen e profesionistëve të kualifi kuar e të trajnuar,• vështirësitë në gjetjen e profesionistëve të kualifi kuar e të trajnuar,
• mungesa e aftësive për marrjen e fondeve mbështetëse të ofruara nga BE-ja, si dhe• mungesa e aftësive për marrjen e fondeve mbështetëse të ofruara nga BE-ja, si dhe
• mungesa e një modeli të qëndrueshëm biznesi.• mungesa e një modeli të qëndrueshëm biznesi.

Një ndër problemet kryesore, me të cilat përballen subjektet e industrisë kreative, mund të Një ndër problemet kryesore, me të cilat përballen subjektet e industrisë kreative, mund të 
theksojmë se është mungesa e hapësirave me çmime të arsyeshme e teknologji të përshtatshme, theksojmë se është mungesa e hapësirave me çmime të arsyeshme e teknologji të përshtatshme, 
të cilat do t’i frymëzojnë e mbështesin në mënyrë të gjithanshme në idetë e tyre kreative. Në të cilat do t’i frymëzojnë e mbështesin në mënyrë të gjithanshme në idetë e tyre kreative. Në 
këtë kuadër projekti “Betahaus”, tashmë i shtrirë në disa qytete të Europës, jep një kontribut të këtë kuadër projekti “Betahaus”, tashmë i shtrirë në disa qytete të Europës, jep një kontribut të 
rëndësishëm duke i dhënë përgjigje kësaj kërkese të industrisë kreative e duke krijuar kështu një rëndësishëm duke i dhënë përgjigje kësaj kërkese të industrisë kreative e duke krijuar kështu një 
ambient që merr parasysh pikërisht karakteristikat dalluese dhe nevojat e këtij sektori të ekonomisë.ambient që merr parasysh pikërisht karakteristikat dalluese dhe nevojat e këtij sektori të ekonomisë.
Industria Kreative në Shqipëri mbetet një nocion i ri për vendin. Nuk ekzistojnë studime të Industria Kreative në Shqipëri mbetet një nocion i ri për vendin. Nuk ekzistojnë studime të 
mirëfi llta që japin një panoramë të përgjithshme të kësaj kategorie, të kontributit që ajo jep në mirëfi llta që japin një panoramë të përgjithshme të kësaj kategorie, të kontributit që ajo jep në 
ekonomi, si kontributi në GDP, në punësim, në nxitjen e inovacionit etj. British Council Albania ekonomi, si kontributi në GDP, në punësim, në nxitjen e inovacionit etj. British Council Albania 
ka kryer në vitin 2007 një studim lidhur me identifi kimin dhe kategorizimin e industrisë kreative ka kryer në vitin 2007 një studim lidhur me identifi kimin dhe kategorizimin e industrisë kreative 
që ekziston në vend, duke identifi kuar kapacitetet, nevojat e problemet e saj dhe impaktin në që ekziston në vend, duke identifi kuar kapacitetet, nevojat e problemet e saj dhe impaktin në 
zhvillim ekonomik e social të vendit (British Council Albania, 2007).zhvillim ekonomik e social të vendit (British Council Albania, 2007).
Studimi nxjerr në pah praninë e madhe të kësaj industrie në kryeqytetin e vendit, duke marrë Studimi nxjerr në pah praninë e madhe të kësaj industrie në kryeqytetin e vendit, duke marrë 
parasysh edhe mundësitë më të mëdha që ofron tregu. Me gjithë problematikat jo lehtësisht të parasysh edhe mundësitë më të mëdha që ofron tregu. Me gjithë problematikat jo lehtësisht të 
kalueshme, në disa sektorë të veçantë të industrisë kreative si në rastin e industrisë kinematografi ke, kalueshme, në disa sektorë të veçantë të industrisë kreative si në rastin e industrisë kinematografi ke, 
teatrove etj., përgjithësisht në duart e sektorit privat, është shfaqur një rritje sasiore e (në disa raste) teatrove etj., përgjithësisht në duart e sektorit privat, është shfaqur një rritje sasiore e (në disa raste) 
cilësore, duke krijuar tendenca të reja e mundësi të reja për përfshirjen e ekspertëve të rinj në cilësore, duke krijuar tendenca të reja e mundësi të reja për përfshirjen e ekspertëve të rinj në 
sektorë si Arkitektura dhe dizajni, IT-ja, Marketingu, Fashion Design-i etj.sektorë si Arkitektura dhe dizajni, IT-ja, Marketingu, Fashion Design-i etj.
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Sipas këtij studimi dhe duke iu referuar të dhënave të sistemit të tatimeve për vitin 2006, numri Sipas këtij studimi dhe duke iu referuar të dhënave të sistemit të tatimeve për vitin 2006, numri 
i bizneseve të fokusuar në sektorë pjesë të industrisë kreative është 515, duke përfaqësuar rreth i bizneseve të fokusuar në sektorë pjesë të industrisë kreative është 515, duke përfaqësuar rreth 
0.57% të totalit të bizneseve në rang vendi. Nga këto biznese 38,2% (197 biznese) e tyre e kanë 0.57% të totalit të bizneseve në rang vendi. Nga këto biznese 38,2% (197 biznese) e tyre e kanë 
selinë në zonën metropolitane Tiranë-Durrës, kurse vetëm në Tiranë janë të regjistruara 154 selinë në zonën metropolitane Tiranë-Durrës, kurse vetëm në Tiranë janë të regjistruara 154 
biznese të industrisë kreative (fi gura 1). biznese të industrisë kreative (fi gura 1). 

Figura 1: Shpërndarja e Industrive Kreative në territor (Burimi: Zyra e tatimeve, 2006)Figura 1: Shpërndarja e Industrive Kreative në territor (Burimi: Zyra e tatimeve, 2006)

Ky numër natyrisht nuk merr parasysh shtrirjen reale të kësaj industrie në vend (bazuar edhe në Ky numër natyrisht nuk merr parasysh shtrirjen reale të kësaj industrie në vend (bazuar edhe në 
indikatorët e zyrës së taksave) duke qenë se një pjesë e këtyre bizneseve operon në kuadrin e indikatorët e zyrës së taksave) duke qenë se një pjesë e këtyre bizneseve operon në kuadrin e 
ekonomisë informale, e cila mbetet objekt i studimeve të tjera.ekonomisë informale, e cila mbetet objekt i studimeve të tjera.
Sipas po të njëjtit studim, kategoritë e ndryshme të industrisë kulturore dhe numri i të punësuarve Sipas po të njëjtit studim, kategoritë e ndryshme të industrisë kulturore dhe numri i të punësuarve 
në to, duke ju referuar të dhënave të departamentit të administratës publike për vitin 2007, janë si në to, duke ju referuar të dhënave të departamentit të administratës publike për vitin 2007, janë si 
më poshtë (fi gura 2): më poshtë (fi gura 2): 

Figura 2: Lista e institucioneve kulturore publike dhe të punësuaritFigura 2: Lista e institucioneve kulturore publike dhe të punësuarit
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Bizneset e industrisë kreative kanë (bazuar në studim) një numër të vogël punonjësish për subjekt Bizneset e industrisë kreative kanë (bazuar në studim) një numër të vogël punonjësish për subjekt 
(34% të bizneseve kanë 1-4 punonjës), 43% e të cilëve janë të moshës 18-29 vjeç, me një përqindje (34% të bizneseve kanë 1-4 punonjës), 43% e të cilëve janë të moshës 18-29 vjeç, me një përqindje 
të lartë vetëpunësimi (17%) në sektorë të ndryshëm të kësaj industrie.të lartë vetëpunësimi (17%) në sektorë të ndryshëm të kësaj industrie.
Gjatë viteve vihet re një rritje e numrit të këtyre bizneseve dhe e të ardhurave që ato prodhojnë, Gjatë viteve vihet re një rritje e numrit të këtyre bizneseve dhe e të ardhurave që ato prodhojnë, 
duke u parë nga sipërmarrësit e industrisë si mundësi e mirë për të rritur investimet në biznese për duke u parë nga sipërmarrësit e industrisë si mundësi e mirë për të rritur investimet në biznese për 
rreth 74% të tyre. rreth 74% të tyre. 
Ndërkohë që matjet e përditësuara lidhur me ekonominë kreative pothuajse mungojnë, disa Ndërkohë që matjet e përditësuara lidhur me ekonominë kreative pothuajse mungojnë, disa 
informacione të dobishme për të përshkruar kontributin dhe rëndësinë e kësaj industrie mund informacione të dobishme për të përshkruar kontributin dhe rëndësinë e kësaj industrie mund 
të nxirren nga raportet e ndryshme ndërkombëtare, si p.sh. raporti i konkurrueshmërisë globale, të nxirren nga raportet e ndryshme ndërkombëtare, si p.sh. raporti i konkurrueshmërisë globale, 
indeksi i inovacionit dhe indeksi i teknologjisë.indeksi i inovacionit dhe indeksi i teknologjisë.

Disa informacione të përditësuara të nxjerra nga këto raporte kanë të bëjnë me:Disa informacione të përditësuara të nxjerra nga këto raporte kanë të bëjnë me:

Outputet kreati ve – ICT dhe krijimi i modeleve të reja të biznesit 
Në ç’madhësi ICT mbështet krijimin e modeleve te reja te biznesit. (1-aspak, 7- në një nivel të 
lartë)

39.8

Outputet kreati ve – ict dhe krijimi i modeleve të reja organizati ve bazuar në ICT. 
Në ç’madhësi ICT mbështesin krijimin e modeleve të reja organizati ve 
(p.sh grupe virtuale, të punuarit në distancë, etj) me bizneset (1-aspak, 7- në një nivel të lartë)

44.0

Eksporti  i shërbimeve kulturore dhe kreati ve (% e tregti së totale, 2012 (1-100 pikë) 49.5

Eksporti  i produkteve kreati ve (% e tregti së totale, 2012 (1-100 pikë) 2.5

Kreati viteti  online 12.0

Burimi: World Economic forum data, 2013/2014 Burimi: World Economic forum data, 2013/2014 

Disa informacione të tjera të rëndësishme kanë të bëjnë me numrin e punëve dhe të punësuarve në Disa informacione të tjera të rëndësishme kanë të bëjnë me numrin e punëve dhe të punësuarve në 
industritë e ashtuquajtura ‘knowledge intensive’, aftësinë e popullatës për të krijuar biznese të reja, industritë e ashtuquajtura ‘knowledge intensive’, aftësinë e popullatës për të krijuar biznese të reja, 
mundësia për të pasur mbështetje fi nanciare (venture capital), kapaciteti për inovacion etj. (tabela 4)mundësia për të pasur mbështetje fi nanciare (venture capital), kapaciteti për inovacion etj. (tabela 4)

Punët ‘knowledge intensive’
Kuota e të punësuarve në akti vitete ‘knowledge-intensive’ (%) 13,7

Aplikimet për patenta/million banorë. Numri i aplikimeve të bëra në ‘Patent Cooperati on Treaty 
(PCT)’ për million banorë | 2010–2011 average 0.4

Mundësitë e fi nancimit të bizneseve të reja 
Në vendin tuaj sa e lehtë është për sipërmarrësit me projekte inovati ve por riskioze të gjejnë 
mundësi fi nancimi? [1 = Shumë e vështi rë; 7 = shumë e lehtë] 1.9

Kapaciteti  për inovacion 
Cili është kapaciteti  i inovacionit të bizneseve? [1 = aspak; 7 = shumë i lartë] 3.2

Impakti  i ICT në produktet dhe shërbimet e reja
Në çfarë niveli ndikojnë në modelet e reja të biznesit? [1 = aspak; 7 = në nivele shumë të larta] | 
2012–2013 mesatare e peshuar 3,6 

Numri i bizneseve të reja/ total i popullsisë 
Densiteti  i bizneseve të reja (regj. e reja/100 banorë 15-64 vjeç) 2012 0,9

Burimi: World Economic Forum, 2013/2014 Burimi: World Economic Forum, 2013/2014 
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Siç vihet re nga këto të dhëna, ka një ndërgjegjësim të bizneseve e institucioneve drejt inovacionit, Siç vihet re nga këto të dhëna, ka një ndërgjegjësim të bizneseve e institucioneve drejt inovacionit, 
përdorimit të teknologjive dhe krijimit të outputeve kreative me anë të përdorimit të njohurive përdorimit të teknologjive dhe krijimit të outputeve kreative me anë të përdorimit të njohurive 
e teknologjive të avancuara. Pozicionimi i vendit tonë lidhur me këto indikatorë është në nivele e teknologjive të avancuara. Pozicionimi i vendit tonë lidhur me këto indikatorë është në nivele 
mesatare, duke treguar një tendence drejt investimeve në projekte inovative dhe kreative. mesatare, duke treguar një tendence drejt investimeve në projekte inovative dhe kreative. 
Një gjë të tillë e nxjerr në pah edhe studimi i British Council, në të cilin evidentohet se përdorimi Një gjë të tillë e nxjerr në pah edhe studimi i British Council, në të cilin evidentohet se përdorimi 
i teknologjive të komunikimit dhe të informimit mbetet një ndër elementët thelbësorë të industrisë i teknologjive të komunikimit dhe të informimit mbetet një ndër elementët thelbësorë të industrisë 
kreative dhe inovacionit. Sipas studimit të ‘British Council’, ndër 150 biznese të industrisë kreative dhe inovacionit. Sipas studimit të ‘British Council’, ndër 150 biznese të industrisë 
kreative 46.4% e të intervistuarve deklarojnë përdorimin e ICT si një mjet të domosdoshëm pune. kreative 46.4% e të intervistuarve deklarojnë përdorimin e ICT si një mjet të domosdoshëm pune. 
Ndërkohë që 80.13% e tyre pohojnë se planifi kojnë të investojnë më shumë në teknologji për: Ndërkohë që 80.13% e tyre pohojnë se planifi kojnë të investojnë më shumë në teknologji për: 

• të rritur cilësinë e produkteve të tyre (49,7%), • të rritur cilësinë e produkteve të tyre (49,7%), 
• për të realizuar produkte të reja në treg (28,2) si dhe • për të realizuar produkte të reja në treg (28,2) si dhe 
• për të rritur volumin e shitjeve (10,9%).• për të rritur volumin e shitjeve (10,9%).

Po ashtu rreth 70.34% e të intervistuarve deklaruan se interneti përbën një mjet strategjik për Po ashtu rreth 70.34% e të intervistuarve deklaruan se interneti përbën një mjet strategjik për 
biznesin e tyre. biznesin e tyre. 
Duke marrë parasysh se ky studim është paksa i hershëm dhe duke marrë parasysh hovin e madh që Duke marrë parasysh se ky studim është paksa i hershëm dhe duke marrë parasysh hovin e madh që 
ka marrë teknologjia kohët e fundit, mund të thuhet me bindje se këto projektime janë edhe me të ka marrë teknologjia kohët e fundit, mund të thuhet me bindje se këto projektime janë edhe me të 
larta në ditët e sotme. larta në ditët e sotme. 
Megjithatë, sipërmarrësit e sektorit, ndër problemet që identifi kojnë, vendosin infrastrukturën e Megjithatë, sipërmarrësit e sektorit, ndër problemet që identifi kojnë, vendosin infrastrukturën e 
dobët dhe nevojën për mbështetje teknike e profesionale për të përballuar pengesat e për t’u kthyer dobët dhe nevojën për mbështetje teknike e profesionale për të përballuar pengesat e për t’u kthyer 
në një sektor të rëndësishëm në ekonominë e vendit. në një sektor të rëndësishëm në ekonominë e vendit. 
Po ashtu, në një studim të realizuar kohët e fundit nga OECD, vihen në dukje disa problematika Po ashtu, në një studim të realizuar kohët e fundit nga OECD, vihen në dukje disa problematika 
që kanë të bëjnë me inovacionin, fi nancimin, ofrimin e shërbimeve mbështetëse të biznesit, që kanë të bëjnë me inovacionin, fi nancimin, ofrimin e shërbimeve mbështetëse të biznesit, 
vështirësitë lidhur me krijimin e “start-up”-eve etj. vështirësitë lidhur me krijimin e “start-up”-eve etj. 
Studimi i OECD (OECD Local Economic and Employment Development Programme (LEED) Studimi i OECD (OECD Local Economic and Employment Development Programme (LEED) 
(2013) Local development capacity assessment in the western balkans: country report-Albania) vë (2013) Local development capacity assessment in the western balkans: country report-Albania) vë 
në dukje mungesën e inkubatorëve të biznesit, mungesën e shërbimeve mbështetëse për bizneset në dukje mungesën e inkubatorëve të biznesit, mungesën e shërbimeve mbështetëse për bizneset 
“start-up”, vështirësitë e individëve apo grupeve të ndryshme për të identifi kuar dhe kontaktuar “start-up”, vështirësitë e individëve apo grupeve të ndryshme për të identifi kuar dhe kontaktuar 
profesionistët e ndryshëm që mund të ofrojnë ekspertizë biznesi lidhur me hapjen e një biznesi të profesionistët e ndryshëm që mund të ofrojnë ekspertizë biznesi lidhur me hapjen e një biznesi të 
ri, menaxhimin e tij operativ apo lidhjen me botën e jashtme.ri, menaxhimin e tij operativ apo lidhjen me botën e jashtme.
Vihet re një nivel i ulët i bashkëpunimit mes institucioneve të kërkimit dhe bizneseve e sidomos Vihet re një nivel i ulët i bashkëpunimit mes institucioneve të kërkimit dhe bizneseve e sidomos 
atyre të mesme dhe vogla. Këshillimet e bizneset për të drejtën e autorit (IPR) ekzistojnë në atyre të mesme dhe vogla. Këshillimet e bizneset për të drejtën e autorit (IPR) ekzistojnë në 
territor, por bizneset hasin vështirësi në aksesimin e tyre. territor, por bizneset hasin vështirësi në aksesimin e tyre. 
Aksesi i bizneseve në laboratorë të akredituar testimi dhe kalibrimi është tepër i limituar. Po ashtu Aksesi i bizneseve në laboratorë të akredituar testimi dhe kalibrimi është tepër i limituar. Po ashtu 
nuk ekzistojnë struktura të përshtatshme për ndërmjetësimin dhe lehtësimin e transferimit të nuk ekzistojnë struktura të përshtatshme për ndërmjetësimin dhe lehtësimin e transferimit të 
njohurive të teknologjive dhe ndërlidhjeve ndërmjet bizneseve dhe institucioneve të ndryshme. njohurive të teknologjive dhe ndërlidhjeve ndërmjet bizneseve dhe institucioneve të ndryshme. 
Duke marrë parasysh mundësitë që ofron industria kreative e inovative si dhe vështirësitë me Duke marrë parasysh mundësitë që ofron industria kreative e inovative si dhe vështirësitë me 
të cilat përballet, një mbështetje e gjithanshme do të ofrohet pikërisht nga projekti i “Betahaus të cilat përballet, një mbështetje e gjithanshme do të ofrohet pikërisht nga projekti i “Betahaus 
Tirana”, i cili, duke mbledhur në të njëjtin vend një ekosistem të gjerë biznesesh, individësh, Tirana”, i cili, duke mbledhur në të njëjtin vend një ekosistem të gjerë biznesesh, individësh, 
institucionesh, teknologjish, njohurish dhe shërbimesh, do të shërbejë jo vetëm si pikë kontakti institucionesh, teknologjish, njohurish dhe shërbimesh, do të shërbejë jo vetëm si pikë kontakti 
midis ekspertëve të fushave të ndryshme, por edhe si instrument për lindjen dhe mbështetjen midis ekspertëve të fushave të ndryshme, por edhe si instrument për lindjen dhe mbështetjen 
teknike e fi nanciare të ideve inovative. teknike e fi nanciare të ideve inovative. 
Projekti mbështet krijimin e një vizioni afatgjatë lidhur me industrinë kreative dhe mbështetjen e Projekti mbështet krijimin e një vizioni afatgjatë lidhur me industrinë kreative dhe mbështetjen e 
saj, duke synuar të ndikojë edhe në politikat e institucioneve publike. Pikërisht mbështetja e kësaj saj, duke synuar të ndikojë edhe në politikat e institucioneve publike. Pikërisht mbështetja e kësaj 
industrie, me përfi time jo vetëm fi nanciare por edhe sociale, mbart në vetvete interes publik nga industrie, me përfi time jo vetëm fi nanciare por edhe sociale, mbart në vetvete interes publik nga 
ana e institucioneve përgjegjëse për fushat e veçanta të sektorit.ana e institucioneve përgjegjëse për fushat e veçanta të sektorit.
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1.4.4 Marketingu 

1.4.4.1  Targeti i konsumatorëve 

Konsumatorët, të cilëve iu drejtohen kryesisht shërbimet e ofruara nga qendra Betahaus, janë Konsumatorët, të cilëve iu drejtohen kryesisht shërbimet e ofruara nga qendra Betahaus, janë 
kryesisht individët kreativë, sipërmarrësit e rinj dhe teknologjikë, industritë kreative, ekspertët kryesisht individët kreativë, sipërmarrësit e rinj dhe teknologjikë, industritë kreative, ekspertët 
ndërkombëtarë që duan të realizojnë aktivitetet e tyre në Tiranë dhe që dëshirojnë të krijojnë ndërkombëtarë që duan të realizojnë aktivitetet e tyre në Tiranë dhe që dëshirojnë të krijojnë 
kështu një akses strategjik tek institucionet private dhe publike për realizimin e aktiviteteve të kështu një akses strategjik tek institucionet private dhe publike për realizimin e aktiviteteve të 
tyre ditore, si dhe për të krijuar ndërlidhje dhe bashkëpunime të ndërsjella me komunitetin e tyre ditore, si dhe për të krijuar ndërlidhje dhe bashkëpunime të ndërsjella me komunitetin e 
‘co-workers’. ‘co-workers’. 
Një grup strategjik konsumatorësh për Betahaus, do të jenë edhe ekspertët ndërkombëtarë që Një grup strategjik konsumatorësh për Betahaus, do të jenë edhe ekspertët ndërkombëtarë që 
punojnë me projekte apo biznese të ndryshme ndërkombëtare dhe që dëshirojnë të kenë një punojnë me projekte apo biznese të ndryshme ndërkombëtare dhe që dëshirojnë të kenë një 
hapësirë të vogël me të gjitha fasilitetet e nevojshme për realizimin e aktiviteteve të tyre në një hapësirë të vogël me të gjitha fasilitetet e nevojshme për realizimin e aktiviteteve të tyre në një 
kohë të shkurtër (ditë, javë ose muaj). kohë të shkurtër (ditë, javë ose muaj). 
Po ashtu, duke pasur parasysh vendndodhjen e “Betahaus Tirana”, një grup konsumatorësh do të Po ashtu, duke pasur parasysh vendndodhjen e “Betahaus Tirana”, një grup konsumatorësh do të 
jenë edhe anëtarët, punonjësit dhe studentët e kompleksit universitar dhe të institucioneve publike jenë edhe anëtarët, punonjësit dhe studentët e kompleksit universitar dhe të institucioneve publike 
që ndodhen aty. Studentët e fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit dhe të arkitekturës, rreth 4700 që ndodhen aty. Studentët e fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit dhe të arkitekturës, rreth 4700 
studentë, do të mund të përdorin hapësirat rekreative dhe ato të trajnimit të qendrës Betahaus. studentë, do të mund të përdorin hapësirat rekreative dhe ato të trajnimit të qendrës Betahaus. 
Ndërsa pedagogët (rreth 226) të brendshëm dhe të jashtëm, punonjësit e institucioneve përreth Ndërsa pedagogët (rreth 226) të brendshëm dhe të jashtëm, punonjësit e institucioneve përreth 
dhe ekspertët e ndryshëm me të cilët ato punojnë do të kenë mundësi të kenë akses në hapësirat, dhe ekspertët e ndryshëm me të cilët ato punojnë do të kenë mundësi të kenë akses në hapësirat, 
shërbimet dhe lehtësirat e ndryshme që ofron qendra. shërbimet dhe lehtësirat e ndryshme që ofron qendra. 

Në mënyrë më të detajuar grupet të cilëve iu drejtohet ‘Betahaus Tirana’ do të jenë: 

- profesionistët e lirë “- profesionistët e lirë “freelancerfreelancer”;”;
- sipërmarrësit e ekonomisë kreative (dizajner grafi k, programues, fotograf, arkitekt, përkthyes, - sipërmarrësit e ekonomisë kreative (dizajner grafi k, programues, fotograf, arkitekt, përkthyes, 

gazetar, bloggers etj);gazetar, bloggers etj);
- ekspertë ndërkombëtarë qe janë prezent në lokalitet për një kohë relativisht të kufi zuar;- ekspertë ndërkombëtarë qe janë prezent në lokalitet për një kohë relativisht të kufi zuar;
- individë ose grupe të bizneseve “- individë ose grupe të bizneseve “start-upstart-up”;”;
- Administrata Publike; - Administrata Publike; 
- përfaqësues biznesesh dhe korporatash (teknologji, telefoni, artizanale, promocionuese etj);- përfaqësues biznesesh dhe korporatash (teknologji, telefoni, artizanale, promocionuese etj);
- Agjenci të zhvillimit rajonal dhe lokal; - Agjenci të zhvillimit rajonal dhe lokal; 
- Universitetet (akademikë dhe studentë);- Universitetet (akademikë dhe studentë);
- përfaqësues të institucioneve që merren me statistika dhe analiza tregu.- përfaqësues të institucioneve që merren me statistika dhe analiza tregu.

“Betahaus Tirana” do të ndërmarrë disa iniciativa të marketingut për të arritur, tërhequr dhe “Betahaus Tirana” do të ndërmarrë disa iniciativa të marketingut për të arritur, tërhequr dhe 
bindur këto grupe konsumatore lidhur me produktet dhe shërbimet që ofrohen për ta dhe për bindur këto grupe konsumatore lidhur me produktet dhe shërbimet që ofrohen për ta dhe për 
përfi timet që ato mund të kenë. Një tjetër objektiv do të jetë promovimi dhe ndërgjegjësimi përfi timet që ato mund të kenë. Një tjetër objektiv do të jetë promovimi dhe ndërgjegjësimi 
lidhur me mundësitë dhe përfi timet që ‘co-working’ mund të ofrojë për ta nëpërmjet realizimit të lidhur me mundësitë dhe përfi timet që ‘co-working’ mund të ofrojë për ta nëpërmjet realizimit të 
fushatave të reklamimit, broshurave dhe promocioneve në TV e media të tjera. fushatave të reklamimit, broshurave dhe promocioneve në TV e media të tjera. 
Gjithashtu, në fi llimet e funksionimit të saj, konsumatorët e interesuar do të ftohen të testojnë Gjithashtu, në fi llimet e funksionimit të saj, konsumatorët e interesuar do të ftohen të testojnë 
hapësirat dhe të eksperimentojnë shërbimet për rreth 3 ditë në muaj. Qendra do të organizojë edhe hapësirat dhe të eksperimentojnë shërbimet për rreth 3 ditë në muaj. Qendra do të organizojë edhe 
evente, workshope dhe trajnime gratis, për të krijuar network-un e grupeve të interesit (aktivitete, evente, workshope dhe trajnime gratis, për të krijuar network-un e grupeve të interesit (aktivitete, 
këto të fundit, që do të realizohen në 3 muajt e parë të qendrës). këto të fundit, që do të realizohen në 3 muajt e parë të qendrës). 
Nga studimet paraprake të realizuara vihet re, përballë nevojës për hapësira e zyra me qira për Nga studimet paraprake të realizuara vihet re, përballë nevojës për hapësira e zyra me qira për 
profesionistë, individë dhe biznese të ndryshme, një ofertë e limituar për hapësira të vogla, profesionistë, individë dhe biznese të ndryshme, një ofertë e limituar për hapësira të vogla, 
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fl eksibël dhe të pajisura me të gjitha mjetet dhe teknologjitë e nevojshme. Pikërisht kësaj nevoje i fl eksibël dhe të pajisura me të gjitha mjetet dhe teknologjitë e nevojshme. Pikërisht kësaj nevoje i 
përgjigjet më së miri projekti i “Betahaus Tirana”, i cili do të ofrojë: zyra e hapësira me përmasa të përgjigjet më së miri projekti i “Betahaus Tirana”, i cili do të ofrojë: zyra e hapësira me përmasa të 
ndryshme, në mënyra bashkëkohore, me kohëzgjatje në përshtatje me çdo kërkesë të subjekteve, së ndryshme, në mënyra bashkëkohore, me kohëzgjatje në përshtatje me çdo kërkesë të subjekteve, së 
bashku me të gjitha lehtësirat e tjera të nevojshme për funksionimin e bizneseve të tyre në kohën, bashku me të gjitha lehtësirat e tjera të nevojshme për funksionimin e bizneseve të tyre në kohën, 
momentin dhe periudhën e dëshiruar. momentin dhe periudhën e dëshiruar. 
Kjo mënyrë funksionimi u ofron individëve, “start-up”-eve, bizneseve të reja, të vogla etj. Kjo mënyrë funksionimi u ofron individëve, “start-up”-eve, bizneseve të reja, të vogla etj. 
hapësirat e nevojshme për realizimin e projekteve të ndryshme dhe aktiviteteve të biznesit pa hapësirat e nevojshme për realizimin e projekteve të ndryshme dhe aktiviteteve të biznesit pa 
pasur nevojë të bëjnë investime, shpesh të papërballueshme, për fi llimin e bizneseve të tyre dhe pasur nevojë të bëjnë investime, shpesh të papërballueshme, për fi llimin e bizneseve të tyre dhe 
eksperimentimin e ideve të tyre. Kjo është edhe një mënyrë për të limituar riskun që ato marrin eksperimentimin e ideve të tyre. Kjo është edhe një mënyrë për të limituar riskun që ato marrin 
përsipër, duke nxitur kështu edhe shpirtin e iniciativës për sipërmarrje të reja biznesi. përsipër, duke nxitur kështu edhe shpirtin e iniciativës për sipërmarrje të reja biznesi. 

1.4.4.2  Konkurrenca 

Eksperienca ndërkombëtare, tregon një interes të madh për këtë lloj biznesi, si rezultat i Eksperienca ndërkombëtare, tregon një interes të madh për këtë lloj biznesi, si rezultat i 
përfi timeve dhe mundësive që ato ofrojnë. Edhe në rastin e “Betahaus Tirana”, tregu për këtë përfi timeve dhe mundësive që ato ofrojnë. Edhe në rastin e “Betahaus Tirana”, tregu për këtë 
lloj biznesi është tepër premtues, duke pasur parasysh se ky është rasti i parë dhe i vetmi në rang lloj biznesi është tepër premtues, duke pasur parasysh se ky është rasti i parë dhe i vetmi në rang 
kombëtar që mundëson realizimin e hapësirave të “co-working” për profesionistët, si dhe ofrimin e kombëtar që mundëson realizimin e hapësirave të “co-working” për profesionistët, si dhe ofrimin e 
shërbime të tjera profesionale në një vend unik. shërbime të tjera profesionale në një vend unik. 
Duke dashur të evidentojmë sa më mirë konkurrentët e mundshëm të këtij biznesi, një tipologji Duke dashur të evidentojmë sa më mirë konkurrentët e mundshëm të këtij biznesi, një tipologji 
konkurrentësh mund të konsiderohen Qendrat e Biznesit që ofrojnë zyra me qira për individët, konkurrentësh mund të konsiderohen Qendrat e Biznesit që ofrojnë zyra me qira për individët, 
ekspertët, profesionistët dhe bizneset e ndryshme. ekspertët, profesionistët dhe bizneset e ndryshme. 

Megjithatë, modeli i biznesit që ofron Betahaus Tirana është unik në llojin e tij si rezultat i një sërë Megjithatë, modeli i biznesit që ofron Betahaus Tirana është unik në llojin e tij si rezultat i një sërë 
përfi timeve që ofron:përfi timeve që ofron:

• Ofrimi në një vend të vetëm i të gjitha shërbimeve me një çmim të arritshëm.• Ofrimi në një vend të vetëm i të gjitha shërbimeve me një çmim të arritshëm.
Ndarja e shpenzimeve fi kse (që në përgjithësi janë një pjesë e rëndësishme e shpenzimeve Ndarja e shpenzimeve fi kse (që në përgjithësi janë një pjesë e rëndësishme e shpenzimeve 
operative për zyrat normale).operative për zyrat normale).

• Mundësi për të pasur akses dhe për të shfrytëzuar mjetet dhe pajisjet profesionale dhe të • Mundësi për të pasur akses dhe për të shfrytëzuar mjetet dhe pajisjet profesionale dhe të 
kushtueshme që nuk ofrohen nga agjencitë standarde të qiradhënieskushtueshme që nuk ofrohen nga agjencitë standarde të qiradhënies

• Fleksibiliteti për të përdorur hapësirat në përputhje me nevojat specifi ke të secilit (një ditë, • Fleksibiliteti për të përdorur hapësirat në përputhje me nevojat specifi ke të secilit (një ditë, 
një muaj, 3 muaj apo një vit). një muaj, 3 muaj apo një vit). 

• Një komunitet profesionistësh, ekspertësh me të cilët është e mundur që të bashkëpunohet • Një komunitet profesionistësh, ekspertësh me të cilët është e mundur që të bashkëpunohet 
dhe të shkëmbehen informacione, njohuri, produkte dhe shërbime të ndryshme. dhe të shkëmbehen informacione, njohuri, produkte dhe shërbime të ndryshme. 

• Një vend për të promovuar dhe tregtuar produktet dhe shërbimet. • Një vend për të promovuar dhe tregtuar produktet dhe shërbimet. 
• Një mjedis testimi për idetë e reja dhe prototipet. • Një mjedis testimi për idetë e reja dhe prototipet. 
• Mundësi për të bashkëvepruar me kolegët e tjerë e për të nxitur kreativitetin dhe të • Mundësi për të bashkëvepruar me kolegët e tjerë e për të nxitur kreativitetin dhe të 

menduarin kreativ.menduarin kreativ.

Edhe hyrja e konkurrentëve të rinj në këtë lloj biznesi është e kufi zuar si rezultat i: Edhe hyrja e konkurrentëve të rinj në këtë lloj biznesi është e kufi zuar si rezultat i: 
- investimeve të larta të kërkuara;- investimeve të larta të kërkuara;
- ekspertizës dhe kompetencave profesionale të nevojshme;- ekspertizës dhe kompetencave profesionale të nevojshme;
- efektit ‘lock-in’ dhe të besimit të ndërsjellë tek komuniteti tashmë i krijuar ndërmjet - efektit ‘lock-in’ dhe të besimit të ndërsjellë tek komuniteti tashmë i krijuar ndërmjet 

konsumatorëve të co-working;konsumatorëve të co-working;
- mbështetjes publike dhe formës ligjore (PPP) të qendrës;- mbështetjes publike dhe formës ligjore (PPP) të qendrës;
- realizimit të qendrës në partneritet me brand-in e njohur ndërkombëtar “Betahaus”. - realizimit të qendrës në partneritet me brand-in e njohur ndërkombëtar “Betahaus”. 
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1.4.4.3  Strategjia e çmimit për produktet dhe shërbimet 

Në përcaktimin e strategjisë së çmimit për “Betahaus Tirana” kemi marrë në konsideratë çmimet Në përcaktimin e strategjisë së çmimit për “Betahaus Tirana” kemi marrë në konsideratë çmimet 
e tregut dhe rangun e shërbimeve që do t’u ofrohen klientëve. Gjithashtu në përcaktimin e e tregut dhe rangun e shërbimeve që do t’u ofrohen klientëve. Gjithashtu në përcaktimin e 
çmimeve kemi marrë në konsideratë dhe modelet e sigurimit të të ardhurave që aplikohen nga çmimeve kemi marrë në konsideratë dhe modelet e sigurimit të të ardhurave që aplikohen nga 
bizneset ndërkombëtare që veprojnë në të njëjtën fushë, dhe në veçanti kemi konsideruar modelet bizneset ndërkombëtare që veprojnë në të njëjtën fushë, dhe në veçanti kemi konsideruar modelet 
e biznesit të Betahaus Gjermani, Sofi e, Barcelonë.e biznesit të Betahaus Gjermani, Sofi e, Barcelonë.

Strategjia e çmimit 

Strategjia e çmimit është përcaktuar duke marrë në konsideratë çmimet e tregut për zyra dhe Strategjia e çmimit është përcaktuar duke marrë në konsideratë çmimet e tregut për zyra dhe 
hapësira pune. Po ashtu është marrë në konsideratë kosto e shërbimeve dhe çmimet e tregut, si hapësira pune. Po ashtu është marrë në konsideratë kosto e shërbimeve dhe çmimet e tregut, si 
p.sh. kostot e organizimit të eventeve, kostot për ekspertët e trajnimit, tarifat për pjesëmarrjen në p.sh. kostot e organizimit të eventeve, kostot për ekspertët e trajnimit, tarifat për pjesëmarrjen në 
trajnime, tarifat për këshillime të biznesit, tarifat për ndërmjetësim etj.trajnime, tarifat për këshillime të biznesit, tarifat për ndërmjetësim etj.
Strategjia e çmimit është bazuar në strategjinë e diferencimit dhe të ofrimit të kostove të ulëta të Strategjia e çmimit është bazuar në strategjinë e diferencimit dhe të ofrimit të kostove të ulëta të 
produkteve e shërbimeve. Në veçanti strategjia e kostos së ulët garantohet duke ofruar një paketë produkteve e shërbimeve. Në veçanti strategjia e kostos së ulët garantohet duke ofruar një paketë 
me shërbime dhe produkte të cilat, të marra një nga një, do të kishin një kosto shumë më të lartë. me shërbime dhe produkte të cilat, të marra një nga një, do të kishin një kosto shumë më të lartë. 
Në të njëjtën kohë, këto paketa produktesh dhe shërbimesh ofrojnë një sërë avantazhesh të tjera për Në të njëjtën kohë, këto paketa produktesh dhe shërbimesh ofrojnë një sërë avantazhesh të tjera për 
konsumatorët, si p.sh: aksesi në një komunitet profesionistësh, ulja e kostove të biznesit si rezultat i konsumatorët, si p.sh: aksesi në një komunitet profesionistësh, ulja e kostove të biznesit si rezultat i 
ndarjes së shpenzimeve fi kse me përdoruesit e tjerë, pagesa bazuar në konsumin efektiv etj. ndarjes së shpenzimeve fi kse me përdoruesit e tjerë, pagesa bazuar në konsumin efektiv etj. 

Tabela e mëposhtme është një pasqyrim i çmimeve që do të aplikohen:Tabela e mëposhtme është një pasqyrim i çmimeve që do të aplikohen:

Produktet/shërbimet Çmimi - Për muaj/dite/vit

Hapësirat e co-working fl eksibile 5,00/dita

Zyrat e co-working fi kse 8,00/dita 

Salla multi -mediale-arena 300/dita

Salla e eventeve 100/dita 

Sallat e mbledhjeve (3) 50/dita

Klasa (3) 50/dita 

Hapësira polifunksionale 7,00/dita 

Qendra e biznesit 100/Muaj

Garazhi/Makerspace 120/dita 

Dyqani Flagship 300/muaj 

Restoranti  Foodcourt and courtyard 1800/muaj 

Kafe letrare 1200/muaj

Kafe relaks 50/dita 

Tarifa për përdorimin e teknologjive 10/dita

Tarifa për përdorimin e mjeteve dhe materialeve 10/dita

Shërbimet

Shërbime këshillimi 50 euro

Shërbime edukimi/trajnimi 50 euro

Shërbime ndërmjetësimi 50 euro
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1.4.5 Strategjia e implementimit

1.4.5.1  Plani operativ 

Realizimi efektiv në terma operativ i Betahaus Tirana do të përfshije fazat e mëposhtme:Realizimi efektiv në terma operativ i Betahaus Tirana do të përfshije fazat e mëposhtme:
1. Studime te ndryshme si ne aspektin arkitekturor por dhe ekonomik e menaxherial per te bere 1. Studime te ndryshme si ne aspektin arkitekturor por dhe ekonomik e menaxherial per te bere 

te mundur aplikimin e modelit Betahaus Berlin ne nje realitet Shqiptar ne nje hapesire te te mundur aplikimin e modelit Betahaus Berlin ne nje realitet Shqiptar ne nje hapesire te 
paracaktuar fi zike.paracaktuar fi zike.

2. Rikonstruktimi i ndërtesës ekzistuese për realizimin e hapësirave te ndryshme. Investimi 2. Rikonstruktimi i ndërtesës ekzistuese për realizimin e hapësirave te ndryshme. Investimi 
fi llestar për rikonstruktim të ndërtesës do të jetë 720.000 euro, ku përfshihen Ristrukturimi fi llestar për rikonstruktim të ndërtesës do të jetë 720.000 euro, ku përfshihen Ristrukturimi 
i mjediseve (prishje dhe rindërtim /ndërtim shtesë/ndërtim i ri) Sistemi hidraulik, Sistemi i mjediseve (prishje dhe rindërtim /ndërtim shtesë/ndërtim i ri) Sistemi hidraulik, Sistemi 
i ndriçimit, Sistemi i ngrohje kondicionimit, Sistemi i telefonisë, citofonisë dhe interneti/i ndriçimit, Sistemi i ngrohje kondicionimit, Sistemi i telefonisë, citofonisë dhe interneti/
gjenerator/alarmi.gjenerator/alarmi.

3. Shpenzime për vitin e parë të nisjes së aktivitetit janë rreth 150.000 euro3. Shpenzime për vitin e parë të nisjes së aktivitetit janë rreth 150.000 euro
4. Fushatë promocionuese dhe ndërgjegjësuese lidhur me përfi timet që hapësirat e co-working 4. Fushatë promocionuese dhe ndërgjegjësuese lidhur me përfi timet që hapësirat e co-working 

mund t’u ofrojnë përdoruesve të tyre:mund t’u ofrojnë përdoruesve të tyre:
- fushata promocionale - fushata promocionale 
- broshurë/publicitete në media etj.- broshurë/publicitete në media etj.
5. Testim gratis i hapësirave të qendrës për 3 ditë në muaj për përdoruesit e ndryshëm.5. Testim gratis i hapësirave të qendrës për 3 ditë në muaj për përdoruesit e ndryshëm.
6. Organizim i një sërë aktivitetesh, takimesh, seancash trajnimi gratis për të krijuar masën 6. Organizim i një sërë aktivitetesh, takimesh, seancash trajnimi gratis për të krijuar masën 

kritike të klientëve si dhe neturkun e nevojshëm për funksionimin sa më efektiv e profesional kritike të klientëve si dhe neturkun e nevojshëm për funksionimin sa më efektiv e profesional 
të qendrës. të qendrës. 

7. Menaxhimi i hapësirave dhe shërbimeve.7. Menaxhimi i hapësirave dhe shërbimeve.
8. Menaxhimi i marketingut8. Menaxhimi i marketingut
9. Prokurimi dhe menaxhimi i teknologjive.9. Prokurimi dhe menaxhimi i teknologjive.
10. Organizimi dhe koordinimi i shërbimeve të ndryshme që do të ofrohen.10. Organizimi dhe koordinimi i shërbimeve të ndryshme që do të ofrohen.

Pas fazës fi llestare (3 mujori i parë), shfrytëzimi i hapësirave është parashikuar të jetë në përqin djet e Pas fazës fi llestare (3 mujori i parë), shfrytëzimi i hapësirave është parashikuar të jetë në përqin djet e 
mëposhtme: mëposhtme: 

Tipologjia e hapësirës
Përqindja e 

shfrytëzimit (viti  1) 
Përqindja e 

shfrytëzimit (viti  2)
Përqindja e 

shfrytëzimit (viti  3)

Zyrat e co-working fi kse 30% 40% 50%

Hapësira zyre 30 % 40% 50%

Salla multi -mediale-arena 30% 40% 50%

Salla e eventeve 30% 40% 50%

Sallat e mbledhjeve 40 % 50% 60%

Klasa dhe hapësira polifunksionale 40% 50% 60%

Qendra e biznesit 30% 40% 50%

Garazhi/Makerspace 30% 40% 50%

Dyqani Flagship 50% 60% 70%

Kafe letrare 100% 100% 100%

Kafe 30% 40% 50%

Restorant 100% 100% 100%
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Një rritje prej 10% është parashikuar të realizohet në vitet në vijim. Një rritje prej 10% është parashikuar të realizohet në vitet në vijim. 

1.4.5.2 Menaxhimi 

Menaxhimi i hapësirave multifunksionale dhe të shumëllojshme është një detyrë komplekse Menaxhimi i hapësirave multifunksionale dhe të shumëllojshme është një detyrë komplekse 
e cila kërkon domosdoshmërisht ekzistencën e një grupi pune të kualifi kuar e profesional për të e cila kërkon domosdoshmërisht ekzistencën e një grupi pune të kualifi kuar e profesional për të 
menaxhuar në mënyre efektive shërbimet dhe hapësirat e shumëllojshme. menaxhuar në mënyre efektive shërbimet dhe hapësirat e shumëllojshme. 
Qendra do të ketë një menaxher që do të koordinojë çdo gjë që lidhet me dhënien me qira të Qendra do të ketë një menaxher që do të koordinojë çdo gjë që lidhet me dhënien me qira të 
hapësirave të ndryshme si dhe me koordinimin e eventeve dhe të aktiviteteve të tjera. Po ashtu, hapësirave të ndryshme si dhe me koordinimin e eventeve dhe të aktiviteteve të tjera. Po ashtu, 
një staf i kualifi kuar dhe profesional është i nevojshëm për t’u ofruar mbështetje dhe këshillim një staf i kualifi kuar dhe profesional është i nevojshëm për t’u ofruar mbështetje dhe këshillim 
klientëve të ndryshëm të qendrës dhe për të asistuar në aktivitetet e back-offi ce që kanë të bëjnë klientëve të ndryshëm të qendrës dhe për të asistuar në aktivitetet e back-offi ce që kanë të bëjnë 
me shërbimet profesionale të sipërmarrjes së lirë, inovacionit dhe kreativitetit. Ky grup gjithashtu me shërbimet profesionale të sipërmarrjes së lirë, inovacionit dhe kreativitetit. Ky grup gjithashtu 
do të jetë përgjegjës edhe për skedulimin dhe koordinimin e trajnimeve, workshopeve dhe do të jetë përgjegjës edhe për skedulimin dhe koordinimin e trajnimeve, workshopeve dhe 
eventeve të tjera të network-ut me organizata dhe biznese të ndryshme. eventeve të tjera të network-ut me organizata dhe biznese të ndryshme. 

Struktura organizative e Betahaus Tirana do të jetë:Struktura organizative e Betahaus Tirana do të jetë:

1.4.6 Kostot dhe të ardhurat

1.4.6.1  Kostot 

Kostot e nevojshme për realizimin dhe funksionimin e Betahaus Tirana janë të ndara në 3 makro-Kostot e nevojshme për realizimin dhe funksionimin e Betahaus Tirana janë të ndara në 3 makro-
grupe:grupe:

1. Investimi fi llestar për rikonstruktim dhe mobilim të ambienteve 1. Investimi fi llestar për rikonstruktim dhe mobilim të ambienteve 
2. Investim për pajisjen e ambienteve me mjetet teknologjike 2. Investim për pajisjen e ambienteve me mjetet teknologjike 
3. Kostot operative që përfshijnë kostot për personelin që do të merret me menaxhimin, 3. Kostot operative që përfshijnë kostot për personelin që do të merret me menaxhimin, 

administrimin, mirëmbajtjen, sigurimin, organizimin e eventeve, marektingun, menaxhimin administrimin, mirëmbajtjen, sigurimin, organizimin e eventeve, marektingun, menaxhimin 
e hapësirave, juristi, koordinatorët, menaxherët për evente dhe trajnime. e hapësirave, juristi, koordinatorët, menaxherët për evente dhe trajnime. 

Kostot operative përfshijnë gjithashtu të gjitha kostot fi kse dhe variable të lidhura me aktivitetet e Kostot operative përfshijnë gjithashtu të gjitha kostot fi kse dhe variable të lidhura me aktivitetet e 
përditshme të qendrës – energji, ngrohje, telefon, internet, ….etj.përditshme të qendrës – energji, ngrohje, telefon, internet, ….etj.
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1.4.6.2 Modeli i të ardhurave 

Të ardhurat dhe përfi timet nga biznesi do të realizohen kryesisht nga shfrytëzimi i hapësirave të Të ardhurat dhe përfi timet nga biznesi do të realizohen kryesisht nga shfrytëzimi i hapësirave të 
ndryshme nga klientët e ndryshëm si dhe nga shërbimet që do ofrohen. ndryshme nga klientët e ndryshëm si dhe nga shërbimet që do ofrohen. 
Burimet kryesore të të ardhurave janë si më poshtë: Burimet kryesore të të ardhurave janë si më poshtë: 

1. Tarifa për hapësirat fl eksibile të co-working, për të cilat do aplikohen tarifa të ndryshme në , për të cilat do aplikohen tarifa të ndryshme në 
varësi të kohës:varësi të kohës:

- tarifa orare; - tarifa orare; 
- tarifa ditore;- tarifa ditore;
- tarifa mujore;- tarifa mujore;
- tarifa semestrale: 3 muaj e rinovueshme. - tarifa semestrale: 3 muaj e rinovueshme. 

2. Tarifa për hapësirat fi kse: 
- qiraja e zyrës; - qiraja e zyrës; 
- qiraja për qendrën e biznesit, e cila do t’u ofrohet, për periudha kohore afatshkurtra - qiraja për qendrën e biznesit, e cila do t’u ofrohet, për periudha kohore afatshkurtra 

ose afatmesëme, atyre bizneseve dhe institucioneve që dëshirojnë të jenë afër klientëve ose afatmesëme, atyre bizneseve dhe institucioneve që dëshirojnë të jenë afër klientëve 
të qendrës, me qëllim realizimin e objektivave të tyre të biznesit, kërkimeve të tregut, të qendrës, me qëllim realizimin e objektivave të tyre të biznesit, kërkimeve të tregut, 
bashkëpunimeve, shitjes së produkteve, këshillimeve etj;bashkëpunimeve, shitjes së produkteve, këshillimeve etj;

- hapësirat për bizneset, si p.sh. agjencitë e zhvillimit, universitetet, të cilët duan të jenë në - hapësirat për bizneset, si p.sh. agjencitë e zhvillimit, universitetet, të cilët duan të jenë në 
kontaktet me klientët e qendrës Betahaus për qëllimet e tyre të kërkimit, të studimeve të kontaktet me klientët e qendrës Betahaus për qëllimet e tyre të kërkimit, të studimeve të 
tregut etj; tregut etj; 

- tarifa për përdorimin e teknologjive dhe të pajisjeve të ndryshme nga ana e klientëve të - tarifa për përdorimin e teknologjive dhe të pajisjeve të ndryshme nga ana e klientëve të 
qendrës, si p.sh printera, kompjutera të sofi stikuar, shërbime interneti, prerës lazer, pajisje të qendrës, si p.sh printera, kompjutera të sofi stikuar, shërbime interneti, prerës lazer, pajisje të 
tjera të kompjuterizuara, të nevojshme për tipologjitë e ndryshme të biznesit;tjera të kompjuterizuara, të nevojshme për tipologjitë e ndryshme të biznesit;

- tarifa për përdorimin dhe shfrytëzimin e materialeve të ndryshme të laboratorëve ‘maker-- tarifa për përdorimin dhe shfrytëzimin e materialeve të ndryshme të laboratorëve ‘maker-
space’ për realizimin e produkteve të ndryshme artizanale. space’ për realizimin e produkteve të ndryshme artizanale. 

3. Tarifat për hapësirat e eventeve dhe të mbledhjeve 
- tarifa për marrjen me qira të sallës së eventeve;- tarifa për marrjen me qira të sallës së eventeve;
- qiraja e sallës multimediale ku do të organizohen manifestime të ndryshme, si fi lma, teatër, - qiraja e sallës multimediale ku do të organizohen manifestime të ndryshme, si fi lma, teatër, 

aktivitete kulturore. Modaliteti i dhënies me qira do jetë në bazë ditore, orare (max. 4 orë aktivitete kulturore. Modaliteti i dhënies me qira do jetë në bazë ditore, orare (max. 4 orë 
- më pas aplikohet tarifa ditore), evente kulturore në mbrëmje me obligim konsumin nga - më pas aplikohet tarifa ditore), evente kulturore në mbrëmje me obligim konsumin nga 
kafeneja dhe/ose restoranti, për të cilat qendra do të krijojë të ardhura edhe nëpërmjet tarifës kafeneja dhe/ose restoranti, për të cilat qendra do të krijojë të ardhura edhe nëpërmjet tarifës 
për gjetjen e klientëve për konsumin në kafe/restorant;për gjetjen e klientëve për konsumin në kafe/restorant;

- qira për maker-space: kjo hapësire do të vihet në dispozicion të individëve apo bizneseve - qira për maker-space: kjo hapësire do të vihet në dispozicion të individëve apo bizneseve 
të vogla që nuk kanë pajisjet e nevojshme dhe profesionale për realizimin e produkteve të vogla që nuk kanë pajisjet e nevojshme dhe profesionale për realizimin e produkteve 
specifi ke dhe për eksperimentimin dhe testimin e produkteve innovative; specifi ke dhe për eksperimentimin dhe testimin e produkteve innovative; 

- hapësirat rekreative, si kafeja letrare, restoranti, do të jepen me qira me kontrata fi kse vjetore - hapësirat rekreative, si kafeja letrare, restoranti, do të jepen me qira me kontrata fi kse vjetore 
në bazë të çmimeve të tregut.në bazë të çmimeve të tregut.

 
4. Tarifat për shërbimet 
- Tarifa për organizimin e eventeve të ndryshme: çmimi do të përcaktohet në bazë të kostos së - Tarifa për organizimin e eventeve të ndryshme: çmimi do të përcaktohet në bazë të kostos së 

shërbimit dhe vlerës së shtuar;shërbimit dhe vlerës së shtuar;
- Shërbime për bizneset: ky shërbim mund të realizohet nga stafi  i brendshëm i qendrës ose - Shërbime për bizneset: ky shërbim mund të realizohet nga stafi  i brendshëm i qendrës ose 

nga ekspertë të jashtëm. Në rastin e parë qendra do të aplikojë një tarifë për shërbimin e nga ekspertë të jashtëm. Në rastin e parë qendra do të aplikojë një tarifë për shërbimin e 
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ofruar nga stafi  i saj në bazë të vlerës së ekspertizës së ofruar. Në rastin e dytë qendra do të ofruar nga stafi  i saj në bazë të vlerës së ekspertizës së ofruar. Në rastin e dytë qendra do të 
marrë një përqindje mbi vlerën e çmimit të ekspertëve të jashtëm, si shpërblim për krijimin e marrë një përqindje mbi vlerën e çmimit të ekspertëve të jashtëm, si shpërblim për krijimin e 
ndërlidhjes mes kërkuesve të shërbimeve dhe ofruesve. ndërlidhjes mes kërkuesve të shërbimeve dhe ofruesve. 

- Trajnime: edhe ky shërbim mund të realizohet nga stafi  i brendshëm i qendrës ose nga - Trajnime: edhe ky shërbim mund të realizohet nga stafi  i brendshëm i qendrës ose nga 
ekspertë të jashtëm. Në rastin e stafi t të brendshëm do të vendoset tarifa për trajnimet ekspertë të jashtëm. Në rastin e stafi t të brendshëm do të vendoset tarifa për trajnimet 
e ofruara nga qendra. Në rastin e trajnimeve të bëra nga ekspertë të jashtëm qendra do të e ofruara nga qendra. Në rastin e trajnimeve të bëra nga ekspertë të jashtëm qendra do të 
marrë një përqindje mbi vlerën e çmimit të ekspertëve të jashtëm, si shpërblim për krijimin e marrë një përqindje mbi vlerën e çmimit të ekspertëve të jashtëm, si shpërblim për krijimin e 
ndërlidhjes mes kërkuesve të shërbimeve dhe ofruesve. ndërlidhjes mes kërkuesve të shërbimeve dhe ofruesve. 

- Krijimi i bizneseve: ky është një shërbim i ri inovativ që do të ofrojë qendra që në vitin e - Krijimi i bizneseve: ky është një shërbim i ri inovativ që do të ofrojë qendra që në vitin e 
parë të aktivitetit te saj. Nëpërmjet hapësirave maker-space, open city design qendra synon parë të aktivitetit te saj. Nëpërmjet hapësirave maker-space, open city design qendra synon 
krijimin e tre “start-up”-eve të reja që kanë të bëjnë me:krijimin e tre “start-up”-eve të reja që kanë të bëjnë me:

- modelim dhe dizenjim;- modelim dhe dizenjim;
- realizimin e produkteve artizanale dhe tradicionale; - realizimin e produkteve artizanale dhe tradicionale; 
- open city design.- open city design.

Të ardhurat që qendra do të krijojë nga këto biznese do të bazohen në formulën e ndarjes së fi timit Të ardhurat që qendra do të krijojë nga këto biznese do të bazohen në formulën e ndarjes së fi timit 
që këto biznese do të realizojnë pas krijimit të tyre. që këto biznese do të realizojnë pas krijimit të tyre. 

Në mënyrë të përmbledhur modeli i të ardhurave i qendrës do të bazohet: 

- Tarifa për t’u anëtarësuar (e cila do të shoqërohet me disa avantazhe gratis).- Tarifa për t’u anëtarësuar (e cila do të shoqërohet me disa avantazhe gratis).
- Tarifa për shërbimet e ofruara (organizim eventesh, trajnimesh, seminare, këshillime - Tarifa për shërbimet e ofruara (organizim eventesh, trajnimesh, seminare, këshillime 

profesionale etj).profesionale etj).
- Përqindje për transaksionet e ndërmjetësuara (lidhja mes kërkuesve dhe ofruesve të - Përqindje për transaksionet e ndërmjetësuara (lidhja mes kërkuesve dhe ofruesve të 

shërbimeve dhe produkteve të ndryshme).shërbimeve dhe produkteve të ndryshme).
- Tarifat e qirave për hapësirat e ndryshme.- Tarifat e qirave për hapësirat e ndryshme.
- Ndarja e fi timit për “start-up”-et e reja të krijuara.- Ndarja e fi timit për “start-up”-et e reja të krijuara.
- Tarifat për përdorimin e teknologjive dhe të mjeteve e pajisjeve të tjera profesionale.- Tarifat për përdorimin e teknologjive dhe të mjeteve e pajisjeve të tjera profesionale.

1.4.6.3 Partnerët

Partnerë që do të mbështesin realizimin dhe funksionimin operativ të qendrës janë: Partnerë që do të mbështesin realizimin dhe funksionimin operativ të qendrës janë: 
- Ofruesit e teknologjive: ndër më të rëndësishmit janë industritë gjermane me të cilat do të - Ofruesit e teknologjive: ndër më të rëndësishmit janë industritë gjermane me të cilat do të 

bashkëpunohet që në fi llimet e ngritjes së qendrës për të siguruar nga ato realizimin e një bashkëpunohet që në fi llimet e ngritjes së qendrës për të siguruar nga ato realizimin e një 
infrastrukture të qëndrueshme dhe bashkëkohore të qendrës. infrastrukture të qëndrueshme dhe bashkëkohore të qendrës. 

- Investues (banka, agjenci zhvillimi etj.) për të siguruar fondet e nevojshme për realizimin e - Investues (banka, agjenci zhvillimi etj.) për të siguruar fondet e nevojshme për realizimin e 
aktiviteteve të ndryshme. aktiviteteve të ndryshme. 

- Qeveria do të jetë partneri strategjik dhe do të mbështesë me fonde realizimin fi llestar të - Qeveria do të jetë partneri strategjik dhe do të mbështesë me fonde realizimin fi llestar të 
qendrës, si dhe do të mbështesë funksionimin operativ të saj në përputhje me kërkesat e qendrës, si dhe do të mbështesë funksionimin operativ të saj në përputhje me kërkesat e 
standardet e projekteve që realizohen në Partneritet Publik Privat. standardet e projekteve që realizohen në Partneritet Publik Privat. 

- Korporatat e ndryshme.- Korporatat e ndryshme.
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1.5 Përfituesit e projektit

Përfi tuesit e projektit do të jenë të gjitha grupet konsumatore të evidentuara më sipër që do të Përfi tuesit e projektit do të jenë të gjitha grupet konsumatore të evidentuara më sipër që do të 
kenë në dispozicion një ambient inovativ në qytet, nga i cili: kenë në dispozicion një ambient inovativ në qytet, nga i cili: 

- siguron një hapësirë pune për sipërmarrësit, individët, profesionistët, “start-up”-et me - siguron një hapësirë pune për sipërmarrësit, individët, profesionistët, “start-up”-et me 
hapësira inovative dhe efi çente pune. hapësira inovative dhe efi çente pune. 

- inkurajon bashkëpunimin nëpërmjet aktiviteteve të ndërgjegjësimit dhe socializimit mes - inkurajon bashkëpunimin nëpërmjet aktiviteteve të ndërgjegjësimit dhe socializimit mes 
klientëve të qendrës.klientëve të qendrës.

- siguron asistencë për bizneset e reja nëpërmjet kurseve, trajnimeve dhe seminareve të - siguron asistencë për bizneset e reja nëpërmjet kurseve, trajnimeve dhe seminareve të 
posaçme dhe profesionale. posaçme dhe profesionale. 

- ofron mentorim dhe mbështetje për anëtarët e rinj.- ofron mentorim dhe mbështetje për anëtarët e rinj.
- krijon lidhje dhe ndërveprime me partnerët lokalë.- krijon lidhje dhe ndërveprime me partnerët lokalë.
- ofron një ambient unik inovativ për ekspozimin dhe promovimin e produkteve lokale, - ofron një ambient unik inovativ për ekspozimin dhe promovimin e produkteve lokale, 

artizanale dhe inovative.artizanale dhe inovative.
- përbën një pikë referimi për një gamë të gjerë shërbimesh të specializuara. - përbën një pikë referimi për një gamë të gjerë shërbimesh të specializuara. 
- ofron mbështetje për rritjen dhe zhvillimin e bizneseve të vogla, duke reduktuar një sërë - ofron mbështetje për rritjen dhe zhvillimin e bizneseve të vogla, duke reduktuar një sërë 

vështirësish me të cilat ato përballen.vështirësish me të cilat ato përballen.

2. VENDODHJA DHE TRUALLI

2.1 Vendndodhja e objektit

2.1.1  Objekti dhe Qyteti

Ndërtesa është e vendosur pranë një prej arterieve kryesore të Tiranës, në një distancë prej 1000 Ndërtesa është e vendosur pranë një prej arterieve kryesore të Tiranës, në një distancë prej 1000 
metra nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, që është edhe aksi bazë i formimit të qytetit. Praktikisht metra nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, që është edhe aksi bazë i formimit të qytetit. Praktikisht 
objekti është i vendosur në një zonë mikse që karakterizohet nga ndërtesat universitare (Fakulteti objekti është i vendosur në një zonë mikse që karakterizohet nga ndërtesat universitare (Fakulteti 
Arkitekturës dhe ai Inxhinierisë së Ndërtimit të UPT), Universiteti i Sporteve “Vojo Kushi”, Arkitekturës dhe ai Inxhinierisë së Ndërtimit të UPT), Universiteti i Sporteve “Vojo Kushi”, 
Struktura të Administratës Publike, Shërbimi dhe Banimi.Struktura të Administratës Publike, Shërbimi dhe Banimi.

2.1.2 Arteriet rrugore dhe objekti.

Siç e kemi përmendur, ndërtesa është e vendosur rreth 70 metra pranë unazës së vogël të Tiranës, Siç e kemi përmendur, ndërtesa është e vendosur rreth 70 metra pranë unazës së vogël të Tiranës, 
një arterie me tre korsi të trafi kut në çdo drejtim, të ndarë nga një aks linear i gjelbëruar. Kjo një arterie me tre korsi të trafi kut në çdo drejtim, të ndarë nga një aks linear i gjelbëruar. Kjo 
arterie lidh lehtë ndërtesën me qendrën e qytetit dhe me aksin bazë rrugor Lindje-Perëndim në dy arterie lidh lehtë ndërtesën me qendrën e qytetit dhe me aksin bazë rrugor Lindje-Perëndim në dy 
krahët e Lanës.krahët e Lanës.

Pra, kjo është një situatë shumë e favorshme e vendndodhjes dhe e lidhjes si në drejtim të qendrës Pra, kjo është një situatë shumë e favorshme e vendndodhjes dhe e lidhjes si në drejtim të qendrës 
së qytetit, ashtu dhe daljes nga qyteti, duke marrë shumë shpejt autostradën që të lidh me Jugun së qytetit, ashtu dhe daljes nga qyteti, duke marrë shumë shpejt autostradën që të lidh me Jugun 
dhe me Veriun e vendit, dhe gjithashtu me aeroportin e Tiranës dhe portin e Durrësit që janë edhe dhe me Veriun e vendit, dhe gjithashtu me aeroportin e Tiranës dhe portin e Durrësit që janë edhe 
lidhjet kryesore ndërkombëtare të Shqipërisë.lidhjet kryesore ndërkombëtare të Shqipërisë.



36 Betahaus │ TIRANA



 Garazhi i Industrive Kreative 37

2.1.3 Konsiderata mjedisore

Pozicioni i objektit është i favorshëm nga prania e gjelbërimit që vështirësisht e gjejmë rutinë në Pozicioni i objektit është i favorshëm nga prania e gjelbërimit që vështirësisht e gjejmë rutinë në 
Tiranë dhe shumë interesante me një bimësi të ulët dhe të lartë.Tiranë dhe shumë interesante me një bimësi të ulët dhe të lartë.
Aksi gjatësor i godinës është veri-jug, element që favorizon diellzimin e objektit. Duke marrë në Aksi gjatësor i godinës është veri-jug, element që favorizon diellzimin e objektit. Duke marrë në 
konsideratë faktin se në të vërtetë Tirana është një qytet shumë i ndotur nga trafi ku dhe ndërtimet konsideratë faktin se në të vërtetë Tirana është një qytet shumë i ndotur nga trafi ku dhe ndërtimet 
e shumta në proces, vendi i propozuar duket i favorshëm në këtë aspekt.e shumta në proces, vendi i propozuar duket i favorshëm në këtë aspekt.

2.1.4 Verifikimi i pranisë së asbestit.

Rreth territorit të objektit, ndërtesat ekzistuese janë realizuar me struktura vertikale beton-arme ose Rreth territorit të objektit, ndërtesat ekzistuese janë realizuar me struktura vertikale beton-arme ose 
muraturë tulle dhe mbulesa me soleta betoni ose në raste të veçanta me çati me tjegulla.muraturë tulle dhe mbulesa me soleta betoni ose në raste të veçanta me çati me tjegulla.
Nga verifi kimi në terren rezultoi se nuk janë të pranishëm materiale ndërtimi prej asbesti.Nga verifi kimi në terren rezultoi se nuk janë të pranishëm materiale ndërtimi prej asbesti.

2.2  Sipërfaqja totale që zihet në mënyrë të përhershme ose të përkohshme 

Territori ku është e integruar objekti është një situatë komplekse ku mbizotërojnë aspektet Territori ku është e integruar objekti është një situatë komplekse ku mbizotërojnë aspektet 
pozitive. Terreni paraqitet i rrafshët. Objekti, brenda sipërfaqes së të cilit do të zhvillohet pozitive. Terreni paraqitet i rrafshët. Objekti, brenda sipërfaqes së të cilit do të zhvillohet 
propozimi i ri, zë një sipërfaqe prej 1092 m2, i zhvilluar në 1 (një) kat. Ndërsa territori ku do të propozimi i ri, zë një sipërfaqe prej 1092 m2, i zhvilluar në 1 (një) kat. Ndërsa territori ku do të 
përfshihen edhe rrugët që ishin dhe mbeten në funksionimin e strukturës është 4419 m2.përfshihen edhe rrugët që ishin dhe mbeten në funksionimin e strukturës është 4419 m2.
Ky territor është lehtësisht i aksesueshëm nga Unaza e vogël e Tiranës në një distancë prej 70 m.Ky territor është lehtësisht i aksesueshëm nga Unaza e vogël e Tiranës në një distancë prej 70 m.
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a. a. Jug. Aksi jugor i objektit është 11 m larg nga muri i rrethimit, i cili është në të njëjtën kohë . Aksi jugor i objektit është 11 m larg nga muri i rrethimit, i cili është në të njëjtën kohë 
dhe muri ndarës ndërmjet territorit tonë dhe atij të Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë dhe muri ndarës ndërmjet territorit tonë dhe atij të Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë 
së Ndërtimit të UPT.së Ndërtimit të UPT.
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b. b. Lindje. Në këtë aks, në një distancë prej 18m, ndodhet një godinë administrative prej 4 . Në këtë aks, në një distancë prej 18m, ndodhet një godinë administrative prej 4 
katesh, ku strehohen disa struktura administrative si AKPT etj. Kjo hapësire ndarëse karak-katesh, ku strehohen disa struktura administrative si AKPT etj. Kjo hapësire ndarëse karak-
terizohet nga dy parcela gjatësore të gjelbëruara dhe një rrugë e brendshme me gjerësi 3 m.terizohet nga dy parcela gjatësore të gjelbëruara dhe një rrugë e brendshme me gjerësi 3 m.
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c. c. Veri. Në këtë aks territori është relativisht i lirë dhe ka shërbyer si aksi rrugor i lidhjes së . Në këtë aks territori është relativisht i lirë dhe ka shërbyer si aksi rrugor i lidhjes së 
objektit me rrugët e qytetit. Në një distancë prej 6.5m ndodhet një ndërtesë një katërshe, ish objektit me rrugët e qytetit. Në një distancë prej 6.5m ndodhet një ndërtesë një katërshe, ish 
magazine e strukturës së dikurshme. magazine e strukturës së dikurshme. 
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d. d. Perëndim. Në këtë aks, përballë godinës sonë në një distancë prej 13.4m, shtrihet një . Në këtë aks, përballë godinës sonë në një distancë prej 13.4m, shtrihet një 
strukturë njëkatëshe, ish ambiente ndihmëse të ISTN. Gjithashtu në këtë hapësirë ndodhet strukturë njëkatëshe, ish ambiente ndihmëse të ISTN. Gjithashtu në këtë hapësirë ndodhet 
një vinç mbi shina, element i funksionimit të strukturës së mëparshme.një vinç mbi shina, element i funksionimit të strukturës së mëparshme.
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2.3  Statusi ligjor i tokës 

Trualli nën godinën dhe ai përreth, i përshkruar më sipër, është në pronësi të shtetit dhe në Trualli nën godinën dhe ai përreth, i përshkruar më sipër, është në pronësi të shtetit dhe në 
administrim të institutit të ndërtimit. administrim të institutit të ndërtimit. 

2.4  Pasuritë e tjera publike 

Aktiviteti i “Betahaus” do të ushtrohet brenda godinës së përmendur më sipër, ndërsa dy objektet Aktiviteti i “Betahaus” do të ushtrohet brenda godinës së përmendur më sipër, ndërsa dy objektet 
njëkatëshe ish kapanone shërbimi që shtrihen në akset perëndimor dhe verior të territorit do të njëkatëshe ish kapanone shërbimi që shtrihen në akset perëndimor dhe verior të territorit do të 
përdoren nga të tretët.përdoren nga të tretët.

3.  KUSHTET LOKALE

3.1  Klima dhe fenomenet natyrore specifike për zonën.

Klima që karakterizon zonën është ajo mesdhetare, me karakteristikë dimrin e lagësht me Klima që karakterizon zonën është ajo mesdhetare, me karakteristikë dimrin e lagësht me 
temperatura minimale që varjojnë nga 2, 3 deri ne 6-9 gradë dhe pak ditë karakterizohen me temperatura minimale që varjojnë nga 2, 3 deri ne 6-9 gradë dhe pak ditë karakterizohen me 
temperatura nën 0 grade Celsius. Vera është e thatë, me temperatura që varjojnë nga 30-36 gradë temperatura nën 0 grade Celsius. Vera është e thatë, me temperatura që varjojnë nga 30-36 gradë 
Celsius dhe rrallë herë arrijnë në 40 gradë Celsius.Celsius dhe rrallë herë arrijnë në 40 gradë Celsius.
 
3.2 Topografia

Territori paraqitet i rrafshët, sipas planimetrisë së mëposhtme.Territori paraqitet i rrafshët, sipas planimetrisë së mëposhtme.
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3.3  Gjeologjia dhe sizmiciteti

3.3.1 Studimi gjeologjik & konsideratat

Studimi gjeologjik i zonës përfaqësohet nga shtresa e tretë me ngjyrë në gri të mesme të ndryshkur, 
me ngjyrë kafe mbi argjilë. Përmban masë ngurtësim eklarat në ngjyrë të zezë që mund të lirohet 
lehtë, me pak lagështi.
Gjejmë në terren intervale të thella që varjojnë nga 2,0-3,5 m (S2) dhe nga 1.50 m deri 4.50m (S1) 
dhe një trashësi që shkon midis 1.5 m në 3.0m. Ngarkesa e lejueshme në shuarje është ë ] = 2,4 kg 
/ cm2.
Në bazë të këtyre studimeve arrijmë në përfundimin se themelet ekzistuese janë të bollshme për të 
siguruar qëndrueshmërinë e objektit.

3.3.2 Verifikimet sizmike

Objekti llogaritet për ballë tërmeti me intensitet 7 me PGA = 0.11g
Toka 1. klasifi kohet në Kategorinë B sipas EC8 (EC8,2004)
2.ag = 0.27g në thellësi -3.5m S = 1,383
3.TB (S) = 0,15 TC (S) = 0.5 TD (S) = 2.0
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3.4  Gjendja aktuale e rrjetit dhe e lidhjes së shërbimeve

3.4.1 Furnizimi me ujë

Furnizimi me ujë i ndërtesës, sipas projektit aktual, është bërë nëpërmjet një tubi çeliku me 
diametër Φ 108x4 (4 ‘’). Aktualisht, ndërtesa është duke u pajisur me ujë nga rrjeti ekzistues që 
nuk siguron furnizim 24 orësh, pra do të kërkohet për periudhën e parë të vendosen depozita. 
Llogaritjet e tyre do të bëhen në fazën e realizimit të projektit të zbatimit.

3.4.2 Sistemi i kanalizimeve

Rrjeti i ujërave të zeza të brendshme do të jetë krejtësisht i ri për shkak të ndryshimit të Rrjeti i ujërave të zeza të brendshme do të jetë krejtësisht i ri për shkak të ndryshimit të 
destinacionit të objektit dhe shpërndarjen e sistemit të vendndodhjes së nyjeve sanitare. (Meshkuj / destinacionit të objektit dhe shpërndarjen e sistemit të vendndodhjes së nyjeve sanitare. (Meshkuj / 
Femra). Lidhja me rrjetin e jashtëm do të bëhet në pikën ekzistuese.Femra). Lidhja me rrjetin e jashtëm do të bëhet në pikën ekzistuese.

3.4.3 Sistemi i mbrojtjes nga zjarri

Rrjeti i parandalimit nga zjarri pothuajse nuk ekziston, ai do tRrjeti i parandalimit nga zjarri pothuajse nuk ekziston, ai do të projektohet dhe realizohet nga e  projektohet dhe realizohet nga e 
para konform me Euro kodet npara konform me Euro kodet në fuqi. fuqi.

3.4.4 Sistemi i ngrohjes

Aktualisht godina nuk është parashikuar me sistem ngrohje.Aktualisht godina nuk është parashikuar me sistem ngrohje.

3.4.5 Sistemi elektrik

Rrjeti elektrik i realizuar i përket një strukture të karakterit industrial, i ndarë në:Rrjeti elektrik i realizuar i përket një strukture të karakterit industrial, i ndarë në:
a. rrjetin e ndriçimit;a. rrjetin e ndriçimit;
b. rrjetin teknologjik.b. rrjetin teknologjik.
(aktualisht rrjeti i brendshëm është tërësisht i dëmtuar)(aktualisht rrjeti i brendshëm është tërësisht i dëmtuar)

Rrjeti i ri do të realizohet konform teknologjisë së strukturës së ardhshme, i lidhur ky në pikën e Rrjeti i ri do të realizohet konform teknologjisë së strukturës së ardhshme, i lidhur ky në pikën e 
furnizimit të jashtëm që ekziston aktualisht dhe që është në funksion. (Godina njëkatëshe në aksin furnizimit të jashtëm që ekziston aktualisht dhe që është në funksion. (Godina njëkatëshe në aksin 
lindor është e furnizuar rregullisht nga rrjeti). lindor është e furnizuar rregullisht nga rrjeti). 

3.5  Disponueshmëria e rrugëve hyrëse

Në aksin verior te godinës ekziston rruga që lidh arteriet e qytetit me objektin. Distanca nga unaza Në aksin verior te godinës ekziston rruga që lidh arteriet e qytetit me objektin. Distanca nga unaza 
e vogël e Tiranës, rruga Muhamet Gjollesha, deri në objekt është 70 m. Rruga e brendshme e e vogël e Tiranës, rruga Muhamet Gjollesha, deri në objekt është 70 m. Rruga e brendshme e 
territorit qarkullon përgjatë perimetrit të godinës në formën e një unaze të mbyllur.territorit qarkullon përgjatë perimetrit të godinës në formën e një unaze të mbyllur.
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4. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT NGA ANA KONSTRUKTIVE, 
FUNKSIONALE DHE TEKNIKE

Analiza

Ndërtesa e Ish-ISTN që ne jemi duke analizuar sot, paraqet një projekt me pretendime shumë Ndërtesa e Ish-ISTN që ne jemi duke analizuar sot, paraqet një projekt me pretendime shumë 
modeste. Ndërtesa është realizuar në fi llim të viteve 80-të me një strukturë mbajtëse b/arme dhe modeste. Ndërtesa është realizuar në fi llim të viteve 80-të me një strukturë mbajtëse b/arme dhe 
me mure me tullë të plotë, dritare druri. me mure me tullë të plotë, dritare druri. 
Ndërtesa është realizuar në një plan të vetëm dhe me dy volume me lartësi të ndryshme me Ndërtesa është realizuar në një plan të vetëm dhe me dy volume me lartësi të ndryshme me 
dimensionet 42x16m dhe lartësi 11.2 m, dhe volumi i dyte perimetral me përmasa 6x 64m me dimensionet 42x16m dhe lartësi 11.2 m, dhe volumi i dyte perimetral me përmasa 6x 64m me 
lartësi 3.8m.lartësi 3.8m.
Ndriçimi natyral realizohet nëpërmjet dritareve industriale tip druri (plotësisht të shkatërruara).Ndriçimi natyral realizohet nëpërmjet dritareve industriale tip druri (plotësisht të shkatërruara).
Rifi niturat e brendshme dhe të jashtme janë realizuar me suva të zakonshme dhe lyer me bojë me Rifi niturat e brendshme dhe të jashtme janë realizuar me suva të zakonshme dhe lyer me bojë me 
bazë gëlqere.bazë gëlqere.
Mbulesa është realizuar me panele tip govatë beton-arme të paratensionuara dhe paraqiten në Mbulesa është realizuar me panele tip govatë beton-arme të paratensionuara dhe paraqiten në 
gjendje të mirë. Nga vëzhgimi me sy nuk dallohen shenja të infi ltrimit të ujërave të shiut.gjendje të mirë. Nga vëzhgimi me sy nuk dallohen shenja të infi ltrimit të ujërave të shiut.

ORGANIZIMI FUNKSIONAL DHE ARKITEKTONIK

E gjithë ndërtesa është e zhvilluar në një kat të vetëm dhe është konceptuar dhe realizuar si E gjithë ndërtesa është e zhvilluar në një kat të vetëm dhe është konceptuar dhe realizuar si 
laborator i analizave të strukturave beton-arme në kantieret e tërë vendit. Ne akset verior dhe laborator i analizave të strukturave beton-arme në kantieret e tërë vendit. Ne akset verior dhe 
lindor janë realizuar ambiente shërbimi dhe mjedise administrative.lindor janë realizuar ambiente shërbimi dhe mjedise administrative.

EXTERIERI – ASPEKTET ARKITEKTONIKE

Arkitektura e ndërtesës është një karakteristikë e ndërtesave industriale që karakterizoheshin nga Arkitektura e ndërtesës është një karakteristikë e ndërtesave industriale që karakterizoheshin nga 
arkitekturë modeste realizuar me materiale aktualisht të dobëta. Suvatimi është plotësuar me suva arkitekturë modeste realizuar me materiale aktualisht të dobëta. Suvatimi është plotësuar me suva 
me rërë shtufi , e brishtë ndaj lagështirës dhe ngricave.me rërë shtufi , e brishtë ndaj lagështirës dhe ngricave.
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4.1 Përshkrimi i punëve kryesore civile që do të realizohen



48 Betahaus │ TIRANA

KATI PËRDHE
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Kati përdhe, me dimensione 48x22, është parashikuar të strehojë aktivitetet e më poshtme me , me dimensione 48x22, është parashikuar të strehojë aktivitetet e më poshtme me 
sipërfaqe totale 1092 m2:sipërfaqe totale 1092 m2:

• holli i hyrjes  85 m• holli i hyrjes  85 m2

• salle polifunksionale   190 m• salle polifunksionale   190 m2

• literaturë kafe  250 m• literaturë kafe  250 m2 2 

• bar dhe restorant  260 m• bar dhe restorant  260 m2

• ambienti i impianteve ngrohje - ventilimit  30 m• ambienti i impianteve ngrohje - ventilimit  30 m2

• nyje sanitare  40 m• nyje sanitare  40 m2

 
Për të realizuar ndriçimin natyral do të kërkohet hapja e dritareve edhe në këtë kat, (pasi në Për të realizuar ndriçimin natyral do të kërkohet hapja e dritareve edhe në këtë kat, (pasi në 
godinën ekzistuese mungojnë).godinën ekzistuese mungojnë).
Komunikimi vertikal në të tre katet e objektit do të realizohet nëpërmjet një shkalle dhe një Komunikimi vertikal në të tre katet e objektit do të realizohet nëpërmjet një shkalle dhe një 
ashensori të vendosura në aksin perëndimor, në dy krahët e hyrjes qendrore. ashensori të vendosura në aksin perëndimor, në dy krahët e hyrjes qendrore. 
Për realizimin e mbulesës së hyrjes shfrytëzohet si strukturë mbajtëse vinçi ekzistues, duke realizuar Për realizimin e mbulesës së hyrjes shfrytëzohet si strukturë mbajtëse vinçi ekzistues, duke realizuar 
një konstruksion metalik 3 dimensional, mbuluar me xham opak. Ky propozim përkon dhe me një konstruksion metalik 3 dimensional, mbuluar me xham opak. Ky propozim përkon dhe me 
logjikën arkitektonike të arkeologjisë industriale.logjikën arkitektonike të arkeologjisë industriale.

Rifi niturat, të cilët do përcaktohen gjatë hartimit të projekt-zbatimit, do të jenë cilësore në Rifi niturat, të cilët do përcaktohen gjatë hartimit të projekt-zbatimit, do të jenë cilësore në 
përputhje me objektin e ri në proces.përputhje me objektin e ri në proces.

Kati i Parë

Në këtë kat do të strehohen një polivalencë aktivitetesh të karakterit të studimit, evente, Në këtë kat do të strehohen një polivalencë aktivitetesh të karakterit të studimit, evente, 
workshop, salla e takimit etj, të shpërndara si më poshtë me sipërfaqe totale 1075 mworkshop, salla e takimit etj, të shpërndara si më poshtë me sipërfaqe totale 1075 m2:

• salla e eventeve  190 m• salla e eventeve  190 m2 
• coworking  160 m• coworking  160 m2 
• klasa  50 m• klasa  50 m2 
• workshop  40 m• workshop  40 m2 
• salla e takimeve  50 m• salla e takimeve  50 m2 2 

• salla polifunksionale 90 m• salla polifunksionale 90 m2 
• kafe 112 m• kafe 112 m2 

Në katin e parë i është dhënë rëndësi e veçantë hapësirës dhe shfrytëzimit të saj për më shumë Në katin e parë i është dhënë rëndësi e veçantë hapësirës dhe shfrytëzimit të saj për më shumë 
socialitet, ku vihen në dispozicion hapësira të aksesueshme nga të rinjtë dhe studentët, duke qenë socialitet, ku vihen në dispozicion hapësira të aksesueshme nga të rinjtë dhe studentët, duke qenë 
se dhe pozicioni i godinës ndodhet i rrethuar nga Universitete.se dhe pozicioni i godinës ndodhet i rrethuar nga Universitete.

Kati i Dytë

Në këtë kat do të strehohen aktivitetet e mëposhtme me sipërfaqe totale 842 mNë këtë kat do të strehohen aktivitetet e mëposhtme me sipërfaqe totale 842 m2;

• qendra e biznesit  160 m• qendra e biznesit  160 m2 
• salla e eventeve  60 m• salla e eventeve  60 m2 
• salla e takimeve  40 m• salla e takimeve  40 m2 
• trajnime  40 m• trajnime  40 m2 
• hapësirë eksterieri  295 m• hapësirë eksterieri  295 m2
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KATI I PARË
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KATI I DYTË
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4.2 Metodat e ndërhyrjes

Ndërhyrja konsiston në fi lozofi në e respektimit të arkeologjisë industriale, duke shfrytëzuar në Ndërhyrja konsiston në fi lozofi në e respektimit të arkeologjisë industriale, duke shfrytëzuar në 
maksimum strukturën ekzistuese dhe duke ndërhyrë në mënyrë efi çente për arritjen e objektivit të maksimum strukturën ekzistuese dhe duke ndërhyrë në mënyrë efi çente për arritjen e objektivit të 
kësaj iniciative. kësaj iniciative. 
Është parashikuar që të konservohet struktura ndërtimore në tërësinë e saj, si ajo vertikale dhe Është parashikuar që të konservohet struktura ndërtimore në tërësinë e saj, si ajo vertikale dhe 
horizontale (mbulesa). horizontale (mbulesa). 

4.3 Teknikat dhe teknologjia e ndërtimit

Ndërhyrja do të realizohet si më poshtë:Ndërhyrja do të realizohet si më poshtë:
- struktura do të realizohet me konstruksion beton-arme të derdhur në vend dhe mure ndarëse - struktura do të realizohet me konstruksion beton-arme të derdhur në vend dhe mure ndarëse 

të brendshëm.të brendshëm.
- bazamentet janë konceptuar të tillë që të vendosen në hapësirat e ndërmjetme të kolonave - bazamentet janë konceptuar të tillë që të vendosen në hapësirat e ndërmjetme të kolonave 

ekzistuese që të mund të realizojnë ndarjen në maksimum të infl uencës së godinës së re tek e ekzistuese që të mund të realizojnë ndarjen në maksimum të infl uencës së godinës së re tek e 
vjetra (bëhet fjalë për cedimet).vjetra (bëhet fjalë për cedimet).

- struktura mbajtëse gjithashtu është distancuar nga muri mbajtës perimetral, dhe planet - struktura mbajtëse gjithashtu është distancuar nga muri mbajtës perimetral, dhe planet 
horizontale nga struktura në perimetër realizohen me konsol.horizontale nga struktura në perimetër realizohen me konsol.

- termoizolimi: është menduar që struktura në tërë perimetrin e saj nga ana e brendshme e - termoizolimi: është menduar që struktura në tërë perimetrin e saj nga ana e brendshme e 
objektit të vishet me kapot termoizoluese nga ana e interierit, që do të realizohet me stiropor objektit të vishet me kapot termoizoluese nga ana e interierit, që do të realizohet me stiropor 
termoizolues dhe kartonxhes.termoizolues dhe kartonxhes.

- gjithashtu mbulesa e valëzuar, e cila do të lihet në dukje e lexueshme nga interieri, do të - gjithashtu mbulesa e valëzuar, e cila do të lihet në dukje e lexueshme nga interieri, do të 
termozilohohet me të njëjtët materiale, pa ndryshuar konfi guracionin e saj.termozilohohet me të njëjtët materiale, pa ndryshuar konfi guracionin e saj.

- dritaret do të jenë me dopioxham, strukturë plastike, elementë karakteristik të termoziolomit.- dritaret do të jenë me dopioxham, strukturë plastike, elementë karakteristik të termoziolomit.
- ngrohja dhe ventilimi janë parashikuar qendrore, me vendosje të impiantit në katin përdhe - ngrohja dhe ventilimi janë parashikuar qendrore, me vendosje të impiantit në katin përdhe 

dhe rrjet shpërndarës në tërë katin.dhe rrjet shpërndarës në tërë katin.
- në komunikimin vertikal është menduar vendosja e një ashensori.- në komunikimin vertikal është menduar vendosja e një ashensori.
- në projektin elektrik të ndriçimit do të përdoret sistemi led.- në projektin elektrik të ndriçimit do të përdoret sistemi led.
- objekti do të suvatohet nga jashtë me grafi ato, por duke ruajtur kolorin ekzistues.- objekti do të suvatohet nga jashtë me grafi ato, por duke ruajtur kolorin ekzistues.

4.4  Periudha e vlerësuar e ndërtimit në muaj

Për realizimin e plotë të objektit kërkohet 6 muaj faza e ndërhyrjeve ndërtimore dhe realizimit Për realizimin e plotë të objektit kërkohet 6 muaj faza e ndërhyrjeve ndërtimore dhe realizimit 
te faciliteteve fi zike, tre muaj për “soft opening” dhe tre muaj të tjerë deri në “Grand Opening – te faciliteteve fi zike, tre muaj për “soft opening” dhe tre muaj të tjerë deri në “Grand Opening – 
Inaugurimin”.Inaugurimin”.
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4.5 Plani i vendndodhjes së zonës
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4.6 Plani i përgjithshëm
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4.7 Planimetritë e projektit, seksionet, fotot
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Seksionet
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KREU II

NDIKIMET MJEDISORE E SOCIALE

1. KARAKTERISTIKAT E ZONËS DHE 
VENDNDODHJA E PROJEKTIT TË PROPOZUAR

Zona e përzgjedhur për aplikimin e projektit BETAHAUS ndodhet në qytetin e Tiranës, në Zona e përzgjedhur për aplikimin e projektit BETAHAUS ndodhet në qytetin e Tiranës, në 
Rrugën “Muhamet Gjollesha”, prapa godinës së AKPT-së (Agjencia Kombëtare e Planifi kimit të Rrugën “Muhamet Gjollesha”, prapa godinës së AKPT-së (Agjencia Kombëtare e Planifi kimit të 
Territorit) me koordinata 41°19´N 19° 48´E.Territorit) me koordinata 41°19´N 19° 48´E.

Ndërtesa është e vendosur rreth 70 metra pranë Unazës së vogël të Tiranës, një arterie me tre korsi Ndërtesa është e vendosur rreth 70 metra pranë Unazës së vogël të Tiranës, një arterie me tre korsi 
të trafi kut në çdo drejtim, të ndarë nga një aks linear i gjelbëruar. Kjo arterie lidh lehtë ndërtesën të trafi kut në çdo drejtim, të ndarë nga një aks linear i gjelbëruar. Kjo arterie lidh lehtë ndërtesën 
me qendrën e qytetit dhe me aksin bazë rrugor Lindje-Perëndim në dy krahët e Lanës.me qendrën e qytetit dhe me aksin bazë rrugor Lindje-Perëndim në dy krahët e Lanës.

Pra, kjo është një situatë shumë e favorshme e vendndodhjes dhe e lidhjes si në drejtim të qendrës Pra, kjo është një situatë shumë e favorshme e vendndodhjes dhe e lidhjes si në drejtim të qendrës 
së qytetit, ashtu edhe në dalje nga qyteti, duke marrë shumë shpejt autostradën që të lidh me Jugun së qytetit, ashtu edhe në dalje nga qyteti, duke marrë shumë shpejt autostradën që të lidh me Jugun 
dhe me Veriun e vendit dhe me aeroportin e Tiranës dhe portin e Durrësit, si lidhjet kryesore dhe me Veriun e vendit dhe me aeroportin e Tiranës dhe portin e Durrësit, si lidhjet kryesore 
ndërkombëtare të Shqipërisë.ndërkombëtare të Shqipërisë.

Pozicioni i objektit është i favorshëm nga prania e gjelbërimit që vështirësisht e gjejmë në Tiranë Pozicioni i objektit është i favorshëm nga prania e gjelbërimit që vështirësisht e gjejmë në Tiranë 
dhe shumë interesante me një bimësi të ulët dhe të lartë.dhe shumë interesante me një bimësi të ulët dhe të lartë.
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Aksi gjatësor i godinës është veri-jug, element që favorizon diellzimin e objektit. Duke marrë në Aksi gjatësor i godinës është veri-jug, element që favorizon diellzimin e objektit. Duke marrë në 
konsideratë faktin se në të vërtetë Tirana është një qytet shumë i ndotur nga trafi ku dhe ndërtimet konsideratë faktin se në të vërtetë Tirana është një qytet shumë i ndotur nga trafi ku dhe ndërtimet 
e shumta në proces, vendi i propozuar duket i favorshëm në këtë aspekt.e shumta në proces, vendi i propozuar duket i favorshëm në këtë aspekt.

Godina është pjesë e trashëgimisë së ndërtesave industriale, konkretisht një ish-laborator i analizave Godina është pjesë e trashëgimisë së ndërtesave industriale, konkretisht një ish-laborator i analizave 
të strukturave beton-arme në kantieret e tërë vendit, i cili sot është jashtë përdorimit, i quajtur të strukturave beton-arme në kantieret e tërë vendit, i cili sot është jashtë përdorimit, i quajtur 
ndryshe si zona “brownfi eld”. Këto zona, të shtrira në të gjithë territorin e vendit, janë hapësira ndryshe si zona “brownfi eld”. Këto zona, të shtrira në të gjithë territorin e vendit, janë hapësira 
ish-industriale të para viteve ’90, të cilat janë jashtë funksionit duke shkaktuar në kohë ndikime në ish-industriale të para viteve ’90, të cilat janë jashtë funksionit duke shkaktuar në kohë ndikime në 
mjedis nga teknologjia e përdorur.mjedis nga teknologjia e përdorur.
Ndërtesa është e pozicionuar në një zonë shumë dinamike të kryeqytetit, ku ndërthuren si Ndërtesa është e pozicionuar në një zonë shumë dinamike të kryeqytetit, ku ndërthuren si 
aspektet arsimore (prania e kampusit të Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë Ndërtimit dhe aspektet arsimore (prania e kampusit të Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë Ndërtimit dhe 
Universitetit të Sporteve “Vojo Kushi”), si institucionet shtetërore, si ai i AKPT-së (Agjencisë Universitetit të Sporteve “Vojo Kushi”), si institucionet shtetërore, si ai i AKPT-së (Agjencisë 
Kombëtare të Planifi kimit të Territorit), dhe ato ekonomike (degët e bankave të ndryshme dhe Kombëtare të Planifi kimit të Territorit), dhe ato ekonomike (degët e bankave të ndryshme dhe 
baret).baret).
Objekti është i rrethuar nga ndërtesa që nuk kanë përbërje asbesti në materialet e ndërtimit.Objekti është i rrethuar nga ndërtesa që nuk kanë përbërje asbesti në materialet e ndërtimit.

2. PËRSHKRIMI I TEKNOLOGJISË SË PROJEKTIT TË PROPOZUAR 

Ndërhyrjet në projekt do të konsistojnë në ruajtjen e fi lozofi së së arkeologjisë industriale, ku Ndërhyrjet në projekt do të konsistojnë në ruajtjen e fi lozofi së së arkeologjisë industriale, ku 
struktura ekzistuese do të shfrytëzohet në maksimum, duke ndërhyrë në mënyrë sa më efi ciente. struktura ekzistuese do të shfrytëzohet në maksimum, duke ndërhyrë në mënyrë sa më efi ciente. 
Struktura ndërtimore është parashikuar që të ruhet në tërësinë e saj vertikale dhe horizontale.Struktura ndërtimore është parashikuar që të ruhet në tërësinë e saj vertikale dhe horizontale.
Teknikat e ndërtimit që do të përdoren kryesisht do të fokusohen në elementë që marrin në Teknikat e ndërtimit që do të përdoren kryesisht do të fokusohen në elementë që marrin në 
konsideratë ndjeshmërinë mjedisore sipas detajeve të përcaktuara në paragrafi n 4.3 të këtij kreu.konsideratë ndjeshmërinë mjedisore sipas detajeve të përcaktuara në paragrafi n 4.3 të këtij kreu.
Ndërtesa e re e propozuar do të marrë në konsideratë konceptin e efi ciencës së energjisë në Ndërtesa e re e propozuar do të marrë në konsideratë konceptin e efi ciencës së energjisë në 
ndërtesa, duke parashikuar termoizolimin e të gjithë hapësirës së ndërtesës sipas sistemit kapot, dhe ndërtesa, duke parashikuar termoizolimin e të gjithë hapësirës së ndërtesës sipas sistemit kapot, dhe 
të gjitha dritaret do të jenë PVC. Kjo ndërhyrje që propozohet do të mund të sigurojë kushte të gjitha dritaret do të jenë PVC. Kjo ndërhyrje që propozohet do të mund të sigurojë kushte 
komforti gjatë gjithë vitit, ku në sajë të një koefi cienti të ulët të transmetimit të nxehtësisë, do të komforti gjatë gjithë vitit, ku në sajë të një koefi cienti të ulët të transmetimit të nxehtësisë, do të 
sigurojë që nxehtësia të mos dalë jashtë gjatë stinës së dimrit dhe të mos hyjë brenda gjatë stinës sigurojë që nxehtësia të mos dalë jashtë gjatë stinës së dimrit dhe të mos hyjë brenda gjatë stinës 
së verës. Në ndërtesë do të sigurohet një temperaturë komforti gjatë stinës së dimrit 18-20ºC dhe së verës. Në ndërtesë do të sigurohet një temperaturë komforti gjatë stinës së dimrit 18-20ºC dhe 
gjatë stinës së verës rreth 25ºC.gjatë stinës së verës rreth 25ºC.
Përveç aplikimit të sistemit pasiv për efi ciencën e energjisë, në ndërtesë do të aplikohet edhe Përveç aplikimit të sistemit pasiv për efi ciencën e energjisë, në ndërtesë do të aplikohet edhe 
një sistem ngrohje ventilimi, i cili do të sigurojë një temperaturë optimale dhe ventilim të një sistem ngrohje ventilimi, i cili do të sigurojë një temperaturë optimale dhe ventilim të 
mjaftueshëm, duke respektuar normat e parametrave të cilësisë së ajrit të brendshëm (lagështi, mjaftueshëm, duke respektuar normat e parametrave të cilësisë së ajrit të brendshëm (lagështi, 
oksigjen, temperaturë dhe presion). Sistemi pasiv, veshja me kapotë dhe dritaret PVC do të oksigjen, temperaturë dhe presion). Sistemi pasiv, veshja me kapotë dhe dritaret PVC do të 
ndihmojnë në ruajtjen e një temperature sa më optimale në ndërtesë dhe efi cientimin e përdorimit ndihmojnë në ruajtjen e një temperature sa më optimale në ndërtesë dhe efi cientimin e përdorimit 
të sistemit të ngrohjes, kryesisht gjatë stinës së dimrit. të sistemit të ngrohjes, kryesisht gjatë stinës së dimrit. 

Kati përdhe, me një sipërfaqe 1092 m me një sipërfaqe 1092 m2, do të akomodojë këto shërbime kryesore: i) holli kryesor; , do të akomodojë këto shërbime kryesore: i) holli kryesor; 
ii) kinema; iii) literaturë kafe; iv) bar dhe restorant; v) zona e vendosjes së impiantit të ngrohje-ii) kinema; iii) literaturë kafe; iv) bar dhe restorant; v) zona e vendosjes së impiantit të ngrohje-
ventilimit; vi) si dhe vendosja e nyjeve sanitare. ventilimit; vi) si dhe vendosja e nyjeve sanitare. 

Në lidhje me ndriçimin, projekti i ri do të kërkojë hapjen e dritareve të reja për të siguruar dritën Në lidhje me ndriçimin, projekti i ri do të kërkojë hapjen e dritareve të reja për të siguruar dritën 
e nevojshme gjatë orëve të dritës dhe ngrohtësinë e nevojshme natyrale nga dielli gjatë periudhave e nevojshme gjatë orëve të dritës dhe ngrohtësinë e nevojshme natyrale nga dielli gjatë periudhave 
jo shumë të nxehta të vitit. Gjithashtu, ndonëse do të ketë një sistem ventilimi, fakti që do të ketë jo shumë të nxehta të vitit. Gjithashtu, ndonëse do të ketë një sistem ventilimi, fakti që do të ketë 
më shumë dritare do të mundësojë edhe ventilimin natyral në varësi të nevojave të ambientit dhe më shumë dritare do të mundësojë edhe ventilimin natyral në varësi të nevojave të ambientit dhe 
funksionit të tij përkatës. funksionit të tij përkatës. 
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Gjithashtu, në lidhje me lëvizshmërinë në ndërtesë, do të ketë shkallë statike dhe një ashensor, i Gjithashtu, në lidhje me lëvizshmërinë në ndërtesë, do të ketë shkallë statike dhe një ashensor, i 
cili do të mundësojë edhe lëvizshmërinë e njerëzve me aftësi të kufi zuara në të gjitha ambientet e cili do të mundësojë edhe lëvizshmërinë e njerëzve me aftësi të kufi zuara në të gjitha ambientet e 
ndërtesës.ndërtesës.

Kati i parë, me një sipërfaqe 1075 m me një sipërfaqe 1075 m2, do të jetë kryesisht i dedikuar të akomodojë aktivitete me , do të jetë kryesisht i dedikuar të akomodojë aktivitete me 
karakter studimi, si: i) salla eventesh; ii) hapësira të përbashkëta pune; iii) klasa; iv) salla takimesh karakter studimi, si: i) salla eventesh; ii) hapësira të përbashkëta pune; iii) klasa; iv) salla takimesh 
apo seminaresh; v) salla polifunskionale dhe kafene.apo seminaresh; v) salla polifunskionale dhe kafene.

Ky kat kryesisht është projektuar për të shfrytëzuar hapësirat për të rritur socialitetin midis Ky kat kryesisht është projektuar për të shfrytëzuar hapësirat për të rritur socialitetin midis 
përdoruesve të tij, duke i dhënë mundësi më shumë hapësirave të dedikuara për studimin dhe përdoruesve të tij, duke i dhënë mundësi më shumë hapësirave të dedikuara për studimin dhe 
zhvillimin e aktiviteteve informuese. Nisur nga fakti që ndërtesa është shumë pranë kampuseve zhvillimin e aktiviteteve informuese. Nisur nga fakti që ndërtesa është shumë pranë kampuseve 
të dy institucioneve arsimore, studentët do të mund të shfrytëzojnë lehtësisht ambientet e të dy institucioneve arsimore, studentët do të mund të shfrytëzojnë lehtësisht ambientet e 
BETAHAUS për të studiuar apo për të kryer aktivitete të ndryshme akademike në funksion të BETAHAUS për të studiuar apo për të kryer aktivitete të ndryshme akademike në funksion të 
rritjes së tyre profesionale. rritjes së tyre profesionale. 

Ndërsa Ndërsa kati i dytë, me një sipërfaqe prej 842 m me një sipërfaqe prej 842 m2, kryesisht do të akomodojë në hapësirat e tij një , kryesisht do të akomodojë në hapësirat e tij një 
diversitet aktivitetesh ekonomike, duke krijuar hapësira për zhvillimin e bizneseve të ndryshme etj., diversitet aktivitetesh ekonomike, duke krijuar hapësira për zhvillimin e bizneseve të ndryshme etj., 
si: i) qendra biznesi; ii) salla e eventeve dhe salla e takimeve; iii) trajnime të ndryshme; iv) hapësirë si: i) qendra biznesi; ii) salla e eventeve dhe salla e takimeve; iii) trajnime të ndryshme; iv) hapësirë 
eksterieri. eksterieri. 

3. MJEDISI NATYROR DHE GJENDJA EKZISTUESE

Para fi llimit të punimeve bëhet përditësimi i plotë i projektit me gjendjen në terren. Evidentohen Para fi llimit të punimeve bëhet përditësimi i plotë i projektit me gjendjen në terren. Evidentohen 
të gjitha ndryshimet e mundshme dhe i paraqiten ato inxhinierit (mbikëqyrësit të punimeve), i cili të gjitha ndryshimet e mundshme dhe i paraqiten ato inxhinierit (mbikëqyrësit të punimeve), i cili 
i pasqyron dhe i aprovon tek projektuesi dhe investitori. Leximi i projektit do të bëhet në bazë të i pasqyron dhe i aprovon tek projektuesi dhe investitori. Leximi i projektit do të bëhet në bazë të 
planimetrisë, profi lit gjatësor dhe të numrave të seksioneve. planimetrisë, profi lit gjatësor dhe të numrave të seksioneve. 

Aksi i vijës së projektit është dhënë me koordinata lokale tre dimensionale. Duke qenë se pikat Aksi i vijës së projektit është dhënë me koordinata lokale tre dimensionale. Duke qenë se pikat 
janë në pozicionin ku do të kryhen punimet, është e nevojshme që para fi llimit të punimeve të janë në pozicionin ku do të kryhen punimet, është e nevojshme që para fi llimit të punimeve të 
bëhet spostimi i tyre nga topografë të specializuar. bëhet spostimi i tyre nga topografë të specializuar. 
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3.1 Relievi

Territori në të cilin ndodhet aktualisht ndërtesa ekzistuese ndodhet në një terren të rrafshët. Territori në të cilin ndodhet aktualisht ndërtesa ekzistuese ndodhet në një terren të rrafshët. 
Studimi gjeologjik i zonës përfaqësohet nga shtresa e tretë me ngjyrë gri të mesme të ndryshkur, Studimi gjeologjik i zonës përfaqësohet nga shtresa e tretë me ngjyrë gri të mesme të ndryshkur, 
me ngjyrë kafe mbi argjilë. Përmban masë ngurtësimi eklarat në ngjyrë të zezë që mund të lirohet me ngjyrë kafe mbi argjilë. Përmban masë ngurtësimi eklarat në ngjyrë të zezë që mund të lirohet 
lehtë, me pak lagështi.lehtë, me pak lagështi.

Në terren gjejmë intervale të thella që varjojnë nga 2,0-3,5 m (S2) dhe nga 1.50 m deri 4.50 m (S1) Në terren gjejmë intervale të thella që varjojnë nga 2,0-3,5 m (S2) dhe nga 1.50 m deri 4.50 m (S1) 
dhe një trashësi që shkon midis 1.5 m në 3.0 m. Ngarkesa e lejueshme në shuarje është ëdhe një trashësi që shkon midis 1.5 m në 3.0 m. Ngarkesa e lejueshme në shuarje është ëσ] = 2,4 kg ] = 2,4 kg 
/ cm/ cm2. Nisur nga studimi gjeologjik i zonës dhe projekti i ri që do të zbatohet në godinë, mund të . Nisur nga studimi gjeologjik i zonës dhe projekti i ri që do të zbatohet në godinë, mund të 
themi se themelet ekzistuese janë të bollshme për të siguruar qëndrueshmërinë e objektit të ri.themi se themelet ekzistuese janë të bollshme për të siguruar qëndrueshmërinë e objektit të ri.

Në lidhje me verifi kimet sizmike, objekti llogaritet të jetë për ballë tërmeti me intensitet 7 me Në lidhje me verifi kimet sizmike, objekti llogaritet të jetë për ballë tërmeti me intensitet 7 me 
PGA =0.11g. PGA =0.11g. 

Në lidhje me tokën, mund të themi se klasifi kohet në kategorinë B (detajet në paragrafi n 3.3 të Në lidhje me tokën, mund të themi se klasifi kohet në kategorinë B (detajet në paragrafi n 3.3 të 
këtij kreu)këtij kreu)

3.2 Klima

Qyteti i Tiranës, ku është lokalizuar edhe zona e përzgjedhur, karakterizohet nga një klimë nën Qyteti i Tiranës, ku është lokalizuar edhe zona e përzgjedhur, karakterizohet nga një klimë nën 
tropikale mesdhetare me dimër të butë dhe të lagësht, me temperatura mesatare që variojnë nga tropikale mesdhetare me dimër të butë dhe të lagësht, me temperatura mesatare që variojnë nga 
2-3 deri në 6-9 gradë celcius, ndërsa vera është e thatë dhe e nxehtë, me temperatura mesatare që 2-3 deri në 6-9 gradë celcius, ndërsa vera është e thatë dhe e nxehtë, me temperatura mesatare që 
variojnë nga 30-36 gradë celcius. Mesatarisht në vit bie rreth 1,200 mm reshje shi.variojnë nga 30-36 gradë celcius. Mesatarisht në vit bie rreth 1,200 mm reshje shi.

3.3 Burimet ujore

Zona e Tiranës ku gjendet ndërtesa, nuk ndodhet pranë ndonjë burimi ujor apo rrjedhje ujore që Zona e Tiranës ku gjendet ndërtesa, nuk ndodhet pranë ndonjë burimi ujor apo rrjedhje ujore që 
mund të dëmtohet gjatë punimeve që do të kryhen në ndërtesë.mund të dëmtohet gjatë punimeve që do të kryhen në ndërtesë.

Sistemi i kanalizimeve të ujërave

Ndërtesa aktualisht është e lidhur me rrjetin ekzistues të furnizimit me ujë, i cili nuk siguron ujë 24 Ndërtesa aktualisht është e lidhur me rrjetin ekzistues të furnizimit me ujë, i cili nuk siguron ujë 24 
orë dhe për këtë arsye gjatë fazës së parë të projektit do të sigurohet vendosja e depozitave uji. Do orë dhe për këtë arsye gjatë fazës së parë të projektit do të sigurohet vendosja e depozitave uji. Do 
të merren masa që të sigurohet ujë 24 orë edhe gjatë punimeve që do të kryhen në ndërtesë.të merren masa që të sigurohet ujë 24 orë edhe gjatë punimeve që do të kryhen në ndërtesë.

Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza do të ndërtohet nga fi llimi për shkak të ndryshimit të Sistemi i kanalizimeve të ujërave të zeza do të ndërtohet nga fi llimi për shkak të ndryshimit të 
destinacionit të objektit dhe lidhja do të bëhet në nyjen ekzistuese.destinacionit të objektit dhe lidhja do të bëhet në nyjen ekzistuese.

Në ndërtesën ekzistuese nuk ka pasur një sistem të mbrojtjes nga zjarri, i cili me ndërhyrjen e re në Në ndërtesën ekzistuese nuk ka pasur një sistem të mbrojtjes nga zjarri, i cili me ndërhyrjen e re në 
ndërtesë do të ndërtohet nga fi llimi.ndërtesë do të ndërtohet nga fi llimi.

Gjatë zhvillimit të punimeve në kantier, nëse do të ketë shpime në terren, do të studiohet skema Gjatë zhvillimit të punimeve në kantier, nëse do të ketë shpime në terren, do të studiohet skema 
e kanalizimeve të ujërave dhe e rrjetit elektrik (nëse ka nëntokë) për të mos shkaktuar dëmtime të e kanalizimeve të ujërave dhe e rrjetit elektrik (nëse ka nëntokë) për të mos shkaktuar dëmtime të 
panevojshme. panevojshme. 
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3.4 Cilësia e ajrit 

Zona e ndërtesës është e pozicionuar në një nga zonat më të urbanizuara të Tiranës, pranë Zona e ndërtesës është e pozicionuar në një nga zonat më të urbanizuara të Tiranës, pranë 
kryqëzimit të sheshit “Mustafa Kemal Ataturk”, ku nivelet e ndotësve të ajrit janë shumë të larta kryqëzimit të sheshit “Mustafa Kemal Ataturk”, ku nivelet e ndotësve të ajrit janë shumë të larta 
pothuajse gjatë gjithë orëve të pikut të ditës. pothuajse gjatë gjithë orëve të pikut të ditës. 
Ndër ndotësit kryesorë të ajrit që janë përgjegjës edhe për shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme, Ndër ndotësit kryesorë të ajrit që janë përgjegjës edhe për shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme, 
përmendim:përmendim:

CO2 (dioksidi i karbonit): Gazi dioksid i karbonit është një ndër gazet kryesorë që ndikojnë në CO2 (dioksidi i karbonit): Gazi dioksid i karbonit është një ndër gazet kryesorë që ndikojnë në 
efektin serë. Burimet kryesore të emetimeve të gazit CO2 në atmosferë janë nga djegia e lëndëve efektin serë. Burimet kryesore të emetimeve të gazit CO2 në atmosferë janë nga djegia e lëndëve 
fossile nga automjetet apo procese të tjera të djegies fossile nga automjetet apo procese të tjera të djegies 

Troposfera është shtresa më ulët e atmosferës në një lartësi rreth 10-15 km nga sipërfaqja e tokës. Troposfera është shtresa më ulët e atmosferës në një lartësi rreth 10-15 km nga sipërfaqja e tokës. 
Në troposferë janë disa gaze që njihen me termin gaze të efektit serë, të cilët në prani të dritës Në troposferë janë disa gaze që njihen me termin gaze të efektit serë, të cilët në prani të dritës 
së diellit çlirojnë nxehtësi. Efekti pozitiv i gazeve të efektit serë është absorbimi i një pjese të së diellit çlirojnë nxehtësi. Efekti pozitiv i gazeve të efektit serë është absorbimi i një pjese të 
nxehtësisë diellore në sipërfaqen e tokës, duke siguruar ngrohjen e planetit tonë. Por zhvillimi nxehtësisë diellore në sipërfaqen e tokës, duke siguruar ngrohjen e planetit tonë. Por zhvillimi 
industrial pati edhe efektin negativ në rritjen e sasisë së emetimeve të gazeve të efektit serë në industrial pati edhe efektin negativ në rritjen e sasisë së emetimeve të gazeve të efektit serë në 
atmosferë, të cilat sollën rritjen e temperaturës në shtresat e ulëta të atmosferës dhe si pasojë atmosferë, të cilat sollën rritjen e temperaturës në shtresat e ulëta të atmosferës dhe si pasojë 
ndryshimin e klimës në planetin tonë. Ky fenomen që sot njihet me termin ngrohja globale, nga ndryshimin e klimës në planetin tonë. Ky fenomen që sot njihet me termin ngrohja globale, nga 
prova të shumta që janë kryer mund të jetë një ndër faktorët kryesorë të rritjes së aktivitetit të prova të shumta që janë kryer mund të jetë një ndër faktorët kryesorë të rritjes së aktivitetit të 
stuhive (shtrëngatave), të shkrirjes së akullnajave në pole duke sjelle përmbytje të sipërfaqeve të tëra stuhive (shtrëngatave), të shkrirjes së akullnajave në pole duke sjelle përmbytje të sipërfaqeve të tëra 
të kontinenteve, si dhe probleme të tjera mjedisore. Rritja e emetimeve të CO2 në ajër shkakton të kontinenteve, si dhe probleme të tjera mjedisore. Rritja e emetimeve të CO2 në ajër shkakton 
(50-60)% të ngrohjes globale, dhe ky gaz qëndron në shtresat e ulëta të atmosferës (troposferë) për (50-60)% të ngrohjes globale, dhe ky gaz qëndron në shtresat e ulëta të atmosferës (troposferë) për 
rreth 50 deri në 200 vjet. rreth 50 deri në 200 vjet. 

Efektet në shëndetin e njerëzve: CO2 është gazi kryesor që merr pjesë në frymëmarrjen e Efektet në shëndetin e njerëzve: CO2 është gazi kryesor që merr pjesë në frymëmarrjen e 
brendshme (ku shkëmbehet oksigjeni që hyn në organizëm dhe dioksidi i karbonit që del nga brendshme (ku shkëmbehet oksigjeni që hyn në organizëm dhe dioksidi i karbonit që del nga 
organizmi), si dhe ruan nivelin e pH në gjak. Ndonëse CO2 është një ndër gazet me vlera jetike organizmi), si dhe ruan nivelin e pH në gjak. Ndonëse CO2 është një ndër gazet me vlera jetike 
për organizmin e njeriut, nëse kalon normat e përqendrimit në ajër, problemet që ai sjell në për organizmin e njeriut, nëse kalon normat e përqendrimit në ajër, problemet që ai sjell në 
shëndet janë shumë serioze: shëndet janë shumë serioze: 

• Asfi ksimi: Shkaktohet nga emetimi i një sasie shumë të madhe të CO2 në një zonë pa • Asfi ksimi: Shkaktohet nga emetimi i një sasie shumë të madhe të CO2 në një zonë pa 
ajrosje, duke ulur ndjeshëm përqendrimin e oksigjenit në organizmin e njeriut;ajrosje, duke ulur ndjeshëm përqendrimin e oksigjenit në organizmin e njeriut;

• Morth: Dioksidi i karbonit në temperatura më të ulëta se -78ºC në trysni atmosferike, është • Morth: Dioksidi i karbonit në temperatura më të ulëta se -78ºC në trysni atmosferike, është 
në gjendje të ngurtë dhe nëse ai bie në kontakt me lëkurën për më shumë se 1 sek mund të në gjendje të ngurtë dhe nëse ai bie në kontakt me lëkurën për më shumë se 1 sek mund të 
shkaktojë fshikje të saj dhe efekte të tjera të pa këndshme.shkaktojë fshikje të saj dhe efekte të tjera të pa këndshme.

• Probleme me veshkat apo deri në koma: Këto janë efekte që shfaqen në ato raste kur kemi • Probleme me veshkat apo deri në koma: Këto janë efekte që shfaqen në ato raste kur kemi 
një çrregullim kimik të sasisë së CO2 në frymëmarrjen e brendshme (transportin e CO2 në një çrregullim kimik të sasisë së CO2 në frymëmarrjen e brendshme (transportin e CO2 në 
organe të ndryshme dhe nxjerrjen e CO2 jashtë).organe të ndryshme dhe nxjerrjen e CO2 jashtë).

CO (oksid karboni)CO (oksid karboni)1: Sasi të mëdha të CO janë shkaktare të smogut në qytet. Një karakteristikë : Sasi të mëdha të CO janë shkaktare të smogut në qytet. Një karakteristikë 
e CO është fakti se ai, duke depërtuar në rrugët e frymëmarrjes, në mushkri, bashkohet me e CO është fakti se ai, duke depërtuar në rrugët e frymëmarrjes, në mushkri, bashkohet me 
hemoglobinën dhe krijon një komponim të ri CoHb. Ky komponim sjell probleme në qarkullimin hemoglobinën dhe krijon një komponim të ri CoHb. Ky komponim sjell probleme në qarkullimin 
e gjakut dhe sëmundje kardiovaskulare. Probleme të tjera në shëndetin e njerëzve janë edhe e gjakut dhe sëmundje kardiovaskulare. Probleme të tjera në shëndetin e njerëzve janë edhe 
çrregullimet nervore, reduktime të pamjes vizuale, dobësimi i aftësisë për të punuar, lexuar apo çrregullimet nervore, reduktime të pamjes vizuale, dobësimi i aftësisë për të punuar, lexuar apo 

1) http://www.lenntech.com/carbon-dioxide.htm#ixzz0cU2rmbgY
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aktivitete të tjera të përditshme. Sasi shumë të mëdha të CO (që i tejkalojnë normat) në ajër mund aktivitete të tjera të përditshme. Sasi shumë të mëdha të CO (që i tejkalojnë normat) në ajër mund 
të kenë efekte vdekjeprurëse për njerëzit.të kenë efekte vdekjeprurëse për njerëzit.

SO2SO2 (dioksid squfuri): është një element që shkakton një sërë sëmundjesh tek njerëzit dhe impakte  (dioksid squfuri): është një element që shkakton një sërë sëmundjesh tek njerëzit dhe impakte 
në mjedis si pasojë e ndërveprimit me substanca të tjera në ajër. Sasi shumë të mëdha të SO2 në në mjedis si pasojë e ndërveprimit me substanca të tjera në ajër. Sasi shumë të mëdha të SO2 në 
ajër mund të shkaktojnë vështirësi në frymëmarrje, sidomos tek njerëzit që vuajnë nga azma. SO2 ajër mund të shkaktojnë vështirësi në frymëmarrje, sidomos tek njerëzit që vuajnë nga azma. SO2 
hyn në reaksion me elementë të tjerë në atmosferë duke krijuar grimca elementare me përmbajtje hyn në reaksion me elementë të tjerë në atmosferë duke krijuar grimca elementare me përmbajtje 
sulfati, të cilat kanë një sërë efektesh: vështirësi në rrugët e frymëmarrjes deri në vdekje të sulfati, të cilat kanë një sërë efektesh: vështirësi në rrugët e frymëmarrjes deri në vdekje të 
parakohshme, vështirësi vizuale në qytet, si dhe përshpejtimin e degradimit të fasadave të godinave, parakohshme, vështirësi vizuale në qytet, si dhe përshpejtimin e degradimit të fasadave të godinave, 
monumenteve të kulturës, trashëgimive kulturore etj.monumenteve të kulturës, trashëgimive kulturore etj.

NOxNOx (okside të azotit): Ozoni në shtresat e ulëta të atmosferës (smogu) krijohet atëherë kur  (okside të azotit): Ozoni në shtresat e ulëta të atmosferës (smogu) krijohet atëherë kur 
komponime të NOx dhe VOCs (Komponimet organike të paqëndrueshme/ avullueshme) hyjnë komponime të NOx dhe VOCs (Komponimet organike të paqëndrueshme/ avullueshme) hyjnë 
në reaksion në prani të rrezeve të diellit. Nëse fëmijët janë të ekspozuar për një kohë të gjatë në reaksion në prani të rrezeve të diellit. Nëse fëmijët janë të ekspozuar për një kohë të gjatë 
në ambiente me përqindje të lartë NOx, mund të shfaqin simptoma në rrugët e frymëmarrjes në ambiente me përqindje të lartë NOx, mund të shfaqin simptoma në rrugët e frymëmarrjes 
dhe mushkëritë, si kollë kronike, bronkit etj. Grimca të nitrateve dhe dioksidit të azotit (NO2) dhe mushkëritë, si kollë kronike, bronkit etj. Grimca të nitrateve dhe dioksidit të azotit (NO2) 
pengojnë transmetimin e dritës duke reduktuar vizibilitetin në zonat urbane. Komponimet pengojnë transmetimin e dritës duke reduktuar vizibilitetin në zonat urbane. Komponimet 
e oksideve të azotit (NOx) hyjnë në reaksion me komponime organike edhe me ozonin, duke e oksideve të azotit (NOx) hyjnë në reaksion me komponime organike edhe me ozonin, duke 
formuar një sërë produktesh toksike që mund të shkaktojnë mutacione biologjike. Një ndër formuar një sërë produktesh toksike që mund të shkaktojnë mutacione biologjike. Një ndër 
oksidet e azotit është edhe N2O (gaz i efektit serë), i cili ndikon në rritjen e temperaturës së oksidet e azotit është edhe N2O (gaz i efektit serë), i cili ndikon në rritjen e temperaturës së 
tokës duke rritur rrezikun në shëndetin e njerëzve, ngrohjen e planetit, prishjen e klimës, si dhe tokës duke rritur rrezikun në shëndetin e njerëzve, ngrohjen e planetit, prishjen e klimës, si dhe 
çrregullime të ekosistemeve në planetin tonë. çrregullime të ekosistemeve në planetin tonë. 

PM10, PM2.5 dhe LNPPM10, PM2.5 dhe LNP (Lënda e ngurtë pezull): Në ajër ndodhen disa grimca elementare me  (Lënda e ngurtë pezull): Në ajër ndodhen disa grimca elementare me 
përmasa 10µm, të cilat njihen me termin PM10 dhe nuk mund të shihen me sy të lirë, vetëm përmasa 10µm, të cilat njihen me termin PM10 dhe nuk mund të shihen me sy të lirë, vetëm 
në rastet kur janë në një përqendrim shumë të lartë, në formën e një mjegulle tymi të dendur. në rastet kur janë në një përqendrim shumë të lartë, në formën e një mjegulle tymi të dendur. 
Fraksione të PM10, të cilat konsiderohen si grimca helmuese, janë me përmasa 2.5µm dhe Fraksione të PM10, të cilat konsiderohen si grimca helmuese, janë me përmasa 2.5µm dhe 
njihen me termin PM2.5. Kimia e grimcave elementare në ajër është e ndryshme dhe varion në njihen me termin PM2.5. Kimia e grimcave elementare në ajër është e ndryshme dhe varion në 
sajë të burimit të tyre, si elementë të karbonit, nitrateve, sulfateve, metaleve dhe hidrokarbureve sajë të burimit të tyre, si elementë të karbonit, nitrateve, sulfateve, metaleve dhe hidrokarbureve 
aromatike. Burimet më të mëdha të grimcave PM10 dhe PM2.5 janë më origjinë antropogjene aromatike. Burimet më të mëdha të grimcave PM10 dhe PM2.5 janë më origjinë antropogjene 
nga aktivitetet e ndryshme me bazë djegiet, minierat apo guroret. nga aktivitetet e ndryshme me bazë djegiet, minierat apo guroret. 

Efektet në shëndetin e njerëzve: Grimcat PM10 kalojnë lehtësisht në rrugët e frymëmarrjes dhe Efektet në shëndetin e njerëzve: Grimcat PM10 kalojnë lehtësisht në rrugët e frymëmarrjes dhe 
falë përmasave të tyre shumë të vogla shkaktojnë dëmtime të ndryshme në sistemin kardiovaskular. falë përmasave të tyre shumë të vogla shkaktojnë dëmtime të ndryshme në sistemin kardiovaskular. 
Ndërsa grimcat PM2.5, falë përmasave të tyre shumë të vogla, kanë aftësi të depërtojnë më thellë Ndërsa grimcat PM2.5, falë përmasave të tyre shumë të vogla, kanë aftësi të depërtojnë më thellë 
duke shkaktuar sëmundje të ndryshme në rrugët e frymëmarrjes, deri edhe vdekje. Grimcat duke shkaktuar sëmundje të ndryshme në rrugët e frymëmarrjes, deri edhe vdekje. Grimcat 
elementare depërtojnë lehtësisht në rrugët e qarkullimit të gjakut duke shkaktuar sëmundje të elementare depërtojnë lehtësisht në rrugët e qarkullimit të gjakut duke shkaktuar sëmundje të 
zemrës, deri edhe vdekje. Grimcat elementare janë bartësit kryesorë të kimikateve të ndryshme zemrës, deri edhe vdekje. Grimcat elementare janë bartësit kryesorë të kimikateve të ndryshme 
që depozitohen lehtësisht në organe të ndryshme, duke u bërë shkaktarë kryesorë të një sërë që depozitohen lehtësisht në organe të ndryshme, duke u bërë shkaktarë kryesorë të një sërë 
sëmundjesh, si kancerin e mushkërive, dëmtime në tru dhe dëmtime të foshnjave gjatë shtatzënisë. sëmundjesh, si kancerin e mushkërive, dëmtime në tru dhe dëmtime të foshnjave gjatë shtatzënisë. 
Efektet e tyre në shëndetin e njerëzve shkojnë deri në vdekje.Efektet e tyre në shëndetin e njerëzve shkojnë deri në vdekje.

Gjatë zhvillimit të punimeve në ndërtesë do të merren masa për rrethimin e zonës me tenda Gjatë zhvillimit të punimeve në ndërtesë do të merren masa për rrethimin e zonës me tenda 
mbrojtëse ndaj pluhurave që mund të shkaktohen nga punimet në objekt. Ndërkohë, vendi i mbrojtëse ndaj pluhurave që mund të shkaktohen nga punimet në objekt. Ndërkohë, vendi i 
punimeve do të laget rregullisht me ujë për të ulur sa më shumë mundësinë e ngritjes së pluhurit punimeve do të laget rregullisht me ujë për të ulur sa më shumë mundësinë e ngritjes së pluhurit 
në ajër dhe ndotjes së zonës përreth.në ajër dhe ndotjes së zonës përreth.
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Mjetet e transportit që do të punojnë në kantier do të tregojnë kujdes në pastrimin e gomave sa Mjetet e transportit që do të punojnë në kantier do të tregojnë kujdes në pastrimin e gomave sa 
herë hyjnë dhe dalin nga kantieri i ndërtimit.herë hyjnë dhe dalin nga kantieri i ndërtimit.

3.5 Zhurmat

Zona e përzgjedhur ndodhet në një nga zonat më të urbanizuara të kryeqytetit, dhe materialet e Zona e përzgjedhur ndodhet në një nga zonat më të urbanizuara të kryeqytetit, dhe materialet e 
ndërtimit që do të përdoren do të jenë të tilla që të eliminojnë sa më shumë zhurmat nga jashtë në ndërtimit që do të përdoren do të jenë të tilla që të eliminojnë sa më shumë zhurmat nga jashtë në 
normat 45-55 dB.normat 45-55 dB.
Ndërkohë, gjatë zhvillimit të punimeve në kantier do të përdoren silenciatorë, dhe punimet e Ndërkohë, gjatë zhvillimit të punimeve në kantier do të përdoren silenciatorë, dhe punimet e 
rënda do të evitohen të zhvillohen gjatë orëve të paradites.rënda do të evitohen të zhvillohen gjatë orëve të paradites.

3.6 Përmirësim i peizazhit dhe infrastrukturës 

Kjo ndërhyrje do të përmirësojë peizazhin dhe infrastrukturën e ndërtesës dhe të zonës përreth, Kjo ndërhyrje do të përmirësojë peizazhin dhe infrastrukturën e ndërtesës dhe të zonës përreth, 
duke krijuar një sinergji me dy kampuset universitare aty pranë dhe institucionet shtetërore.duke krijuar një sinergji me dy kampuset universitare aty pranë dhe institucionet shtetërore.

3.7 Mbetjet e ngurta provizore, mirëmenaxhimi i tyre

Nga punimet që do të kryhen në zonë do të gjenerohen mbetje të ngurta, të cilat do të përdoren Nga punimet që do të kryhen në zonë do të gjenerohen mbetje të ngurta, të cilat do të përdoren 
ose për materiale ndërtimi për mbushjen, ose si materiale të tjera ndërtimi në ndërhyrje të tjera. ose për materiale ndërtimi për mbushjen, ose si materiale të tjera ndërtimi në ndërhyrje të tjera. 
Nga kompania që do të merret me punimet do të sigurohet që mbetjet e ngurta që nuk do të Nga kompania që do të merret me punimet do të sigurohet që mbetjet e ngurta që nuk do të 
përdoren të dërgohen për trajtim fi nal në landfi llin e Sharrës, si i vetmi vend që bën trajtimin përdoren të dërgohen për trajtim fi nal në landfi llin e Sharrës, si i vetmi vend që bën trajtimin 
përfundimtar të mbetjeve në qytetin e Tiranës.përfundimtar të mbetjeve në qytetin e Tiranës.

3.8 Arkeologjia

Nuk është identifi kuar si një terren i pritshëm për nxjerrjen e ndonjë rrënoje arkeologjike. Nuk është identifi kuar si një terren i pritshëm për nxjerrjen e ndonjë rrënoje arkeologjike. 
Megjithatë, nëse gjatë gërmimeve të mundshme mund të evidentohen rrënoja arkeologjike, Megjithatë, nëse gjatë gërmimeve të mundshme mund të evidentohen rrënoja arkeologjike, 
punimet do të ndalojnë menjëherë dhe askush nuk do lejohet të lëvizë apo të marrë ndonjë send punimet do të ndalojnë menjëherë dhe askush nuk do lejohet të lëvizë apo të marrë ndonjë send 
të gjetur dhe do të njoftohen menjëherë autoritetet përkatëse. Punimet do të rinisin vetëm pasi të gjetur dhe do të njoftohen menjëherë autoritetet përkatëse. Punimet do të rinisin vetëm pasi 
të jenë bërë matjet përkatëse në mënyrën që është kërkuar dhe të jetë lëshuar konfi rmimi nga të jenë bërë matjet përkatëse në mënyrën që është kërkuar dhe të jetë lëshuar konfi rmimi nga 
autoritetet që puna të vazhdojë sërish. Gjatë gërmimeve në këto zona me rëndësi arkeologjike autoritetet që puna të vazhdojë sërish. Gjatë gërmimeve në këto zona me rëndësi arkeologjike 
duhet të kushtohet një vëmendje e veçantë nga autoritetet shtetërore apo nga një arkeolog duhet të kushtohet një vëmendje e veçantë nga autoritetet shtetërore apo nga një arkeolog 
shtetëror mbikëqyrës. shtetëror mbikëqyrës. 

3.9  Gjelbërimi 

Pjesë e rikualifi kimit të parkut do të jenë edhe mbjellja e pemëve dhe luleve dekorative gjatë gjithë Pjesë e rikualifi kimit të parkut do të jenë edhe mbjellja e pemëve dhe luleve dekorative gjatë gjithë 
sheshit dhe në vendet e përcaktuara mbi trotuar. Lloji i gjelbërimit në këtë segment do të zgjidhet i sheshit dhe në vendet e përcaktuara mbi trotuar. Lloji i gjelbërimit në këtë segment do të zgjidhet i 
tillë nga inxhinieri i gjelbërimit që t’i përshtatet ambientit rrethues. tillë nga inxhinieri i gjelbërimit që t’i përshtatet ambientit rrethues. 
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4. ANALIZA SOCIALE DHE LIGJORE

4.1 Ndikimet sociale

Projekti i Betahaus Tiranë ka si objektiv ngritjen e një qendre ku profesionistë, studentë, Projekti i Betahaus Tiranë ka si objektiv ngritjen e një qendre ku profesionistë, studentë, 
sipërmarrës, organizata jofi timprurëse e institucione publike, të kenë mundësinë të komunikojnë e sipërmarrës, organizata jofi timprurëse e institucione publike, të kenë mundësinë të komunikojnë e 
të punojnë me njëri-tjetrin, duke rritur mundësitë e socializimit dhe shkëmbimit të njohurive drejt të punojnë me njëri-tjetrin, duke rritur mundësitë e socializimit dhe shkëmbimit të njohurive drejt 
lindjes së ideve inovative e industrisë kreative.lindjes së ideve inovative e industrisë kreative.
Projekti propozohet të realizohet në një ndër zonat më të njohura të Tiranës, e cila ndodhet vetëm Projekti propozohet të realizohet në një ndër zonat më të njohura të Tiranës, e cila ndodhet vetëm 
5 minuta (me mjete të transportit publik) nga qendra e Tiranës dhe përfshin në vetvete institucione 5 minuta (me mjete të transportit publik) nga qendra e Tiranës dhe përfshin në vetvete institucione 
të rëndësishme arsimore e të administratës publiketë rëndësishme arsimore e të administratës publike2, një zonë me dendësi popullsie ndër më të , një zonë me dendësi popullsie ndër më të 
lartat në Tiranë. Impakti social i projektit pritet në rritjen e mundësive të zhvillimit profesional, lartat në Tiranë. Impakti social i projektit pritet në rritjen e mundësive të zhvillimit profesional, 
vetëpunësimit e punësimit të studentëve dhe profesionistëve, duke krijuar lidhjet e nevojshme vetëpunësimit e punësimit të studentëve dhe profesionistëve, duke krijuar lidhjet e nevojshme 
midis tyre dhe ndërmjet tyre e sipërmarrësve të interesuar për ekspertë të fushave të ndryshme midis tyre dhe ndërmjet tyre e sipërmarrësve të interesuar për ekspertë të fushave të ndryshme 
ose për gjetjen e mbështetjen e ideve inovative. Tarifat ekonomike dhe elastike që ofron projekti ose për gjetjen e mbështetjen e ideve inovative. Tarifat ekonomike dhe elastike që ofron projekti 
pritet të kenë impakt social pozitiv në rritjen e mundësive të punësimit, duke krijuar ambientin për pritet të kenë impakt social pozitiv në rritjen e mundësive të punësimit, duke krijuar ambientin për 
nxitjen e garantimin e lirive e të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore të përcaktuaranxitjen e garantimin e lirive e të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore të përcaktuara3, si dhe , si dhe 
ndjekjen e objektivave sociale drejt punësimit në kushte të përshtatshmendjekjen e objektivave sociale drejt punësimit në kushte të përshtatshme4.

Objekti ku do të realizohet projekti gjendet aktualisht në një situatë degradimi nga mungesa e Objekti ku do të realizohet projekti gjendet aktualisht në një situatë degradimi nga mungesa e 
investimeve të mirëmbajtjes dhe nga mos shfrytëzimi për një kohë të gjatë. Kjo godinë mbart investimeve të mirëmbajtjes dhe nga mos shfrytëzimi për një kohë të gjatë. Kjo godinë mbart 
karakteristikat e një godine industriale të periudhës së para viteve 90’, por nuk shfaq vlera përsa karakteristikat e një godine industriale të periudhës së para viteve 90’, por nuk shfaq vlera përsa 
i përket trashëgimisë kulturore të qytetit të Tiranësi përket trashëgimisë kulturore të qytetit të Tiranës5. Megjithatë, vlerat e saj lidhen në mënyrë të . Megjithatë, vlerat e saj lidhen në mënyrë të 
pandashme me kompleksin e institucioneve përreth dhe përfshirjen e saj në një kontekst më të pandashme me kompleksin e institucioneve përreth dhe përfshirjen e saj në një kontekst më të 
gjerë urban, duke u vendosur si qendër e rëndësishme dhe unike në kryeqytet mbas realizimit të gjerë urban, duke u vendosur si qendër e rëndësishme dhe unike në kryeqytet mbas realizimit të 
projektit të “Betahaus Tiranë” dhe restaurimit të kompleksit institucional përreth. Mbrojtja dhe projektit të “Betahaus Tiranë” dhe restaurimit të kompleksit institucional përreth. Mbrojtja dhe 
rigjenerimi i hapësirave të gjelbra përreth objektit do të ketë impakt pozitiv në rritjen e cilësisë së rigjenerimi i hapësirave të gjelbra përreth objektit do të ketë impakt pozitiv në rritjen e cilësisë së 
zonës, duke ndikuar pozitivisht në cilësinë e ajrit në një prej zonave më të ndotura të Tiranëszonës, duke ndikuar pozitivisht në cilësinë e ajrit në një prej zonave më të ndotura të Tiranës6. . 

4.2 Analiza ligjore 

Baza ligjore kryesore ku mbështetet projekt propozimi:Baza ligjore kryesore ku mbështetet projekt propozimi:
• Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.• Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.
• Ligji nr.124/2013, “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”.• Ligji nr.124/2013, “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”.
• Ligji nr.8743, datë 22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, i ndryshuar.• Ligji nr.8743, datë 22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, i ndryshuar.
• Ligji nr.93/2014, “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufi zuar”.• Ligji nr.93/2014, “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufi zuar”.
• Ligji nr.8766, datë 05.04.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin”, i ndryshuar.• Ligji nr.8766, datë 05.04.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin”, i ndryshuar.
• Ligji nr.9379, datë 28.04.2005 “Për efi çencën energjetike”.• Ligji nr.9379, datë 28.04.2005 “Për efi çencën energjetike”.
• Ligji nr.10 440, datë 07.07.2001 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.• Ligji nr.10 440, datë 07.07.2001 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.
• Ligji nr.162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”.• Ligji nr.162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”.
• Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.• Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.

2) Plani i përgjithshëm vendor i Tiranës, gjendja ekzistuese sipas lartësisë dhe funksioneve.
3) Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 49.
4) Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 59 paragrafi  1/a.
5) Plani i përgjithshëm vendor i Tiranës, harta e trashëgimisë kulturore dhe historike.
6) Agjencia Kombëtare e Mjedisit, cilësia e mjedisit, monitorime; www.akm.gov.al.
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• Ligji nr.107/2014, “Për planifi kimin dhe zhvillimin e territorit”.• Ligji nr.107/2014, “Për planifi kimin dhe zhvillimin e territorit”.
• Ligji nr.9048, datë 07.04.2003, “Për trashëgiminë kulturore”, i ndryshuar.• Ligji nr.9048, datë 07.04.2003, “Për trashëgiminë kulturore”, i ndryshuar.
• Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.575, datë 10.7.2013, “Për miratimin e rregullave për • Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.575, datë 10.7.2013, “Për miratimin e rregullave për 

vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat”.vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat”.

“Betahaus Tirana” është një projekt që propozohet për t’u realizuar në partneritet me Ministrinë “Betahaus Tirana” është një projekt që propozohet për t’u realizuar në partneritet me Ministrinë 
e Zhvillimit Urban, bazuar në përcaktimet e nenit 4 pika 1/ll të ligjit për koncesionet e PPP-të e Zhvillimit Urban, bazuar në përcaktimet e nenit 4 pika 1/ll të ligjit për koncesionet e PPP-të 
(i cituar), i cili përcakton realizimin e koncesionit ose PPP-së në fushën e rehabilimit urban dhe (i cituar), i cili përcakton realizimin e koncesionit ose PPP-së në fushën e rehabilimit urban dhe 
suburan, si dhe të nenit 8 të po të njëjtit ligj, i cili përcakton elementët e marrëdhënies midis suburan, si dhe të nenit 8 të po të njëjtit ligj, i cili përcakton elementët e marrëdhënies midis 
autoritetit publik e subjektit privat në realizimin e partneritetit. autoritetit publik e subjektit privat në realizimin e partneritetit. 

Ky projekt i paraqitet nga ana e subjektit privat Vistas Enterprises sha, ministrisë kompetente të Ky projekt i paraqitet nga ana e subjektit privat Vistas Enterprises sha, ministrisë kompetente të 
linjës, si një propozim i pa kërkuar në formën e një studimi fi zibiliteti të zhvilluar plotësisht, në linjës, si një propozim i pa kërkuar në formën e një studimi fi zibiliteti të zhvilluar plotësisht, në 
përputhje me nenin 25 të ligjit si dhe përcaktimet e nenit 10 pika 3/c të vendimit të Këshillit të përputhje me nenin 25 të ligjit si dhe përcaktimet e nenit 10 pika 3/c të vendimit të Këshillit të 
Ministrave nr.575, i cituar.Ministrave nr.575, i cituar.

Studimi i fi zibilitetit i projektit “Betahaus Tirana” është i hartuar në formë të plotë, duke u Studimi i fi zibilitetit i projektit “Betahaus Tirana” është i hartuar në formë të plotë, duke u 
fokusuar tek një analizë e detajuar teknike, mjedisore, sociale e ekonomiko-fi nanciare, i synuar fokusuar tek një analizë e detajuar teknike, mjedisore, sociale e ekonomiko-fi nanciare, i synuar 
kështu të jetë shterues në parashtrimin e elementëve që përmban projekti dhe përfi timeve kështu të jetë shterues në parashtrimin e elementëve që përmban projekti dhe përfi timeve 
ekonomike e sociale që sjell realizimi i tij në Tiranë. Standardet e hartimit të tij marrin parasysh ekonomike e sociale që sjell realizimi i tij në Tiranë. Standardet e hartimit të tij marrin parasysh 
modele ndërkombëtarë në hartimin e studimeve të fi zibilitetit, duke synuar gjithashtu përmbushjen modele ndërkombëtarë në hartimin e studimeve të fi zibilitetit, duke synuar gjithashtu përmbushjen 
e kritereve që përcaktohen në nenet 5-7 të vendimit nr. 575, i cituar.e kritereve që përcaktohen në nenet 5-7 të vendimit nr. 575, i cituar.

Realizimi i projektit në objektin e propozuar merr parasysh aksesin në objekt dhe ofrimin e Realizimi i projektit në objektin e propozuar merr parasysh aksesin në objekt dhe ofrimin e 
shërbimeve edhe për personat me aftësi të kufi zuar, duke ndjekur parimin e mosdiskriminimit, shërbimeve edhe për personat me aftësi të kufi zuar, duke ndjekur parimin e mosdiskriminimit, 
në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet me të mira ndërkombëtare. Garantimi i të në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet me të mira ndërkombëtare. Garantimi i të 
drejtave të personave me aftësi të kufi zuar është pjesë e projektit të propozuar si përsa i përket drejtave të personave me aftësi të kufi zuar është pjesë e projektit të propozuar si përsa i përket 
pjesës së jashtme të objektit, ashtu edhe përsa i përket përdorimit, nga ana e tyre, e hapësirave të pjesës së jashtme të objektit, ashtu edhe përsa i përket përdorimit, nga ana e tyre, e hapësirave të 
brendshme, duke parashikuar mënjanimin e pengesave infrastrukturore në përputhje me ligjin për brendshme, duke parashikuar mënjanimin e pengesave infrastrukturore në përputhje me ligjin për 
aksesueshmërinëaksesueshmërinë7 dhe Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuar, si dhe duke  dhe Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufi zuar, si dhe duke 
ndjekur objektivat socialë lidhur me integrimin e tyre në shoqërindjekur objektivat socialë lidhur me integrimin e tyre në shoqëri8.

Projektimi, rikonstruksioni dhe vënia në shfrytëzim e objektit ku do të zbatohet projekti, do të jetë Projektimi, rikonstruksioni dhe vënia në shfrytëzim e objektit ku do të zbatohet projekti, do të jetë 
në përputhje me standardet e kërkuara kombëtare e ndërkombëtare për mbrojtjen nga zjarri dhe në përputhje me standardet e kërkuara kombëtare e ndërkombëtare për mbrojtjen nga zjarri dhe 
shpëtimin, duke parashikuar edhe realizimin e një projekti të posaçëmshpëtimin, duke parashikuar edhe realizimin e një projekti të posaçëm9 e duke garantuar në këtë  e duke garantuar në këtë 
mënyrë mbrojtjen efektive të jetës e pronësmënyrë mbrojtjen efektive të jetës e pronës1010 së njerëzve nga rreziku i zjarrit dhe fatkeqësive të  së njerëzve nga rreziku i zjarrit dhe fatkeqësive të 
tjera në rastet e emergjencave.tjera në rastet e emergjencave.

Objekti aktualisht është nën administrim publik nga ana e Institutit të Ndërtimit. Në bashkëpunim Objekti aktualisht është nën administrim publik nga ana e Institutit të Ndërtimit. Në bashkëpunim 
me ministrinë përkatëse, propozohet realizimi i këtij Partneriteti Publik Privat, duke parashikuar me ministrinë përkatëse, propozohet realizimi i këtij Partneriteti Publik Privat, duke parashikuar 
dhe ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme proceduriale për realizimin e tij në kohë dhe dhe ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme proceduriale për realizimin e tij në kohë dhe 
brenda standardeve e specifi kimeve që do të kërkohen nga institucioni publik.brenda standardeve e specifi kimeve që do të kërkohen nga institucioni publik.

7) Ligji nr.93/2014, “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufi zuar”.
8) Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 59 pargrafi  1/f.
9) Ligji nr.8766, datë 5.4.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin”,i ndryshuar, neni 27 e në vijim.
10) Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nenet 21 dhe 41.
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KREU III

ANALIZA EKONOMIKE DHE FINANCIARE 

1.  KOSTOT E PROJEKTIT

1.1  Kostot e ndërtimit

Iniciativa dhe organizimi Betahaus Tirana dhe ngjashmëria me simotrat Betahaus Berlin, Iniciativa dhe organizimi Betahaus Tirana dhe ngjashmëria me simotrat Betahaus Berlin, 
Gjermani dhe Sofi e, Bullgari, parashikohet të realizohet në mjediset e godinës së ish ISTN-së, Gjermani dhe Sofi e, Bullgari, parashikohet të realizohet në mjediset e godinës së ish ISTN-së, 
aktualisht godinë me pronësi shtetërore. Kjo godinë do të përdoret nga Betahaus Tirana për një aktualisht godinë me pronësi shtetërore. Kjo godinë do të përdoret nga Betahaus Tirana për një 
periudhë prej 35 vitesh, gjatë të cilës godina do të ristrukturohet për t’u përshtatur për qëllime të periudhë prej 35 vitesh, gjatë të cilës godina do të ristrukturohet për t’u përshtatur për qëllime të 
materializimit në praktikë të idesë inovative të një shërbimi shumëdimensional, konkurrues dhe të materializimit në praktikë të idesë inovative të një shërbimi shumëdimensional, konkurrues dhe të 
aksesueshëm për shumë profesioniste dhe individë të tjerë të interesuar. aksesueshëm për shumë profesioniste dhe individë të tjerë të interesuar. 

Parashikohet që godina t’i jepet qendrës Betahaus Tirana (BhT) përmes një qiraje me çmim të ulët, Parashikohet që godina t’i jepet qendrës Betahaus Tirana (BhT) përmes një qiraje me çmim të ulët, 
e cila do të jetë dukshëm nën nivelin e tregut. Shuma mujore që do t`i faturohet kësaj veprimtarie e cila do të jetë dukshëm nën nivelin e tregut. Shuma mujore që do t`i faturohet kësaj veprimtarie 
është llogaritur në masën 700 Euro në muaj. Megjithatë, në funksion të zhvillimit dhe jetësimit është llogaritur në masën 700 Euro në muaj. Megjithatë, në funksion të zhvillimit dhe jetësimit 
në praktikë të ideve të reja inovative, në kuadër të Partneritetit Publik Privat (PPP), akordimi i në praktikë të ideve të reja inovative, në kuadër të Partneritetit Publik Privat (PPP), akordimi i 
godinës për një periudhë kohe të caktuar mund të konsiderohet edhe si kontribut apo investim godinës për një periudhë kohe të caktuar mund të konsiderohet edhe si kontribut apo investim 
fi llestar i autoritetit publik në BhT, çka mundëson që shuma e parashikuar e qirasë të mos paguhet, fi llestar i autoritetit publik në BhT, çka mundëson që shuma e parashikuar e qirasë të mos paguhet, 
dhe për rrjedhojë të rriten si të ardhurat (përmes pakësimit të shpenzimeve për qiranë) ashtu edhe dhe për rrjedhojë të rriten si të ardhurat (përmes pakësimit të shpenzimeve për qiranë) ashtu edhe 
fl ukset disponibël të parasë. Kryerja e kësaj veprimtarie nuk ka parashikuar ndërtimin nga fi llimi të fl ukset disponibël të parasë. Kryerja e kësaj veprimtarie nuk ka parashikuar ndërtimin nga fi llimi të 
një godine të re, por vetëm një rikonstruksion të godinës ekzistuese që do ti vihet në dispozicion një godine të re, por vetëm një rikonstruksion të godinës ekzistuese që do ti vihet në dispozicion 
këtij aktiviteti. Shuma për rikonstruksionin dhe përshtatjen e godinës (mjediseve) në funksion këtij aktiviteti. Shuma për rikonstruksionin dhe përshtatjen e godinës (mjediseve) në funksion 
të idesë inovative parashikohet të arrijë në 310,000 Euro. Kjo shumë dhe do të përballohet të idesë inovative parashikohet të arrijë në 310,000 Euro. Kjo shumë dhe do të përballohet 
respektivisht nga autoriteti publik në shumën 260,000 Euro dhe nga partneri privat në shumën prej respektivisht nga autoriteti publik në shumën 260,000 Euro dhe nga partneri privat në shumën prej 
50,000 Euro. 50,000 Euro. 

Rikonstruksioni dhe ristrukturimi i godinës ekzistuese do të parashikoje ridizanjimin e mjediseve, Rikonstruksioni dhe ristrukturimi i godinës ekzistuese do të parashikoje ridizanjimin e mjediseve, 
rindërtimin e sistemit hidraulik dhe elektrik, sistemin e telefonisë, citofonisë, internetit, ruajtjes rindërtimin e sistemit hidraulik dhe elektrik, sistemin e telefonisë, citofonisë, internetit, ruajtjes 
elektronike te ambienteve etj. Hapi i parë i këtij procesi është hartimi i një projekti të plotë dhe elektronike te ambienteve etj. Hapi i parë i këtij procesi është hartimi i një projekti të plotë dhe 
në përputhje me vizionin e idesë inovative. Do të tentohet të përdoren inpute të dobishme dhe që në përputhje me vizionin e idesë inovative. Do të tentohet të përdoren inpute të dobishme dhe që 
nuk konsumojnë shumë mjete fi nanciare.nuk konsumojnë shumë mjete fi nanciare.

1.2  Kostot e mirëmbajtjes

Kostot për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e ndërtesës do te jepen në “outsource” shoqërive të jashtme Kostot për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e ndërtesës do te jepen në “outsource” shoqërive të jashtme 
të specializuara me një tarifë vjetore prej 8000 dhe 6000 euro. të specializuara me një tarifë vjetore prej 8000 dhe 6000 euro. 
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Kosto e ruajtjes dhe mirëmbajtjes 14,000.00

në mënyrë të externalizuar 8,000.00  

në mënyrë të externalizuar 6,000.00  

1.3 Kostot e drejtpërdrejta operative dhe kostot indirekte 

Kostot operative kanë të bëjnë me kostot për personelin e qendrës, kostot për kontributet Kostot operative kanë të bëjnë me kostot për personelin e qendrës, kostot për kontributet 
shoqërore, kostot e domosdoshme për funksionimin e qendrës, si energji, internet, marketing, shoqërore, kostot e domosdoshme për funksionimin e qendrës, si energji, internet, marketing, 
publikime etj. Tabela e mëposhtme jep në detaje kostot e drejtpërdrejta të qendrës.publikime etj. Tabela e mëposhtme jep në detaje kostot e drejtpërdrejta të qendrës.

Betahaus TIRANA

viti  I-rë 2016,

I Llogaritja e kostove 
bazuar në akti vitetet e 
qendrës

  

   Shuma në 
Euro

1 Kosto e administrimit   

  Pagat e punonjësve të administrimit 120.000,00

  Përcaktohet paga për drejtuesin, për 
administratorët sipas akti viteteve: një 
drejtues me 1000 Euro page bruto, 5 
administratorë programesh me 800 Euro 
bruto, 10 punonjës të tjerë me 500 Euro 
bruto.

120.000,00

  Kontribute shoqërore dhe shëndetësore 18.600,00

  Kontributi  i sigurimeve shoqërore nga BhT 16.600,00

  Kontributi  për sigurimet shëndetësore nga 
BhT

2.000,00

  Kosto e ruajtjes dhe mirëmbajtjes 14.000,00

   në mënyrë të externalizuar 8.000,00

  në mënyrë të externalizuar 6.000,00

   

2 Amorti zimi i akti veve  76.500,00

  Ndërtesa - 35 vjet

  Studimi për nisjen e akti viteti t 10.000,00

  Rikonstruksioni i godinës 15.500,00

  Sistemi hidraulik, ndriçimi, ngrohja, 
kondicionimi, telefonia, etj

26.000,00

  Pajisje zyrash dhe informati ke 25.000,00

3 Energji dhe ujë  5.000,00

4 Internet dhe telefon  1.500,00
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5 Reklama/ Publicitet  55.000,00

6 Kancelari 
shtypshkrime

 
1.500,00

7 Publikime dhe 
abonime revista e 
media tjetër

 
2.000,00

8 Printi me dhe 
fotokopjime

 
2.000,00

9 Shërbime të tjera të 
externalizuara

 
9.000,00

  Mbajtje kontabiliteti  dhe përgati tje e 
pasqyrave fi nanciare

3.000,00

  Rishikime dhe shërbime të sigurisë 3.000,00

  Vlerësime performance 3.000,00

10 Shpenzime të tjera  

   

11 Kosto e akti viteteve që 
kryhen nga vetë BhT

 

  Kryerje akti vitetesh specifi ke, si regjistrime 
për bizneset, ofrimi i leksioneve trajnuese etj.

28.000,00

12 Qiraja e godinës (700 
Euro ne muaj)

 
8.400,00

 Gjithsej kosto vjetore 
e akti viteti t

 
341.500,00

2.  TË ARDHURAT E PROJEKTIT

Modeli i të ardhurave të qendrës bazohet në të ardhurat që do të realizohen nga dhënia me qira e Modeli i të ardhurave të qendrës bazohet në të ardhurat që do të realizohen nga dhënia me qira e 
hapësirave të ndryshme si dhe nga shërbimet e ndryshme që do të ofrohen sipas detajeve në tabelën hapësirave të ndryshme si dhe nga shërbimet e ndryshme që do të ofrohen sipas detajeve në tabelën 
e pasqyrës së të ardhurave. e pasqyrës së të ardhurave. 

3.  REALIZUESHMËRIA EKONOMIKE 

Sikurse është parashtruar edhe më sipër, realizueshmëria ekonomike e projektit do të bazohet Sikurse është parashtruar edhe më sipër, realizueshmëria ekonomike e projektit do të bazohet 
kryesisht në mbështetjen fi nanciare dhe mbulimin e shpenzimeve fi llestare nga partneri publik dhe kryesisht në mbështetjen fi nanciare dhe mbulimin e shpenzimeve fi llestare nga partneri publik dhe 
kontributi i partnerit privat, si dhe nga granti që do të akordohet nga partneri GIZ, i cili do të kontributi i partnerit privat, si dhe nga granti që do të akordohet nga partneri GIZ, i cili do të 
mbulojë koston e farnchizes së brandit Betahaus për vitin e parë në shumën 100.000 euro. Po mbulojë koston e farnchizes së brandit Betahaus për vitin e parë në shumën 100.000 euro. Po 
ashtu një element thelbësor për realizueshmërinë dhe kthimin e investimit përbën vetë modeli i të ashtu një element thelbësor për realizueshmërinë dhe kthimin e investimit përbën vetë modeli i të 
ardhurave që parashikohet të zbatohet për BhT. ardhurave që parashikohet të zbatohet për BhT. 

Të ardhurat e BhT do te realizohen kryesisht nga dhënia me qira e ambienteve që do të Të ardhurat e BhT do te realizohen kryesisht nga dhënia me qira e ambienteve që do të 
realizohen, si coworking fi kse dhe fl eksile, kinemaja, sallat e eventeve dhe workshopeve, restoranti, realizohen, si coworking fi kse dhe fl eksile, kinemaja, sallat e eventeve dhe workshopeve, restoranti, 
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kafenetë si dhe qendra e biznesit. Një pjesë e të ardhurave po ashtu do të realizohet nga shërbimet kafenetë si dhe qendra e biznesit. Një pjesë e të ardhurave po ashtu do të realizohet nga shërbimet 
qe do të kryejë vetë qendra.qe do të kryejë vetë qendra.

Tarifat e parashikuara për këto hapësira janë bazuar në një analizë të çmimeve të tregut, duke Tarifat e parashikuara për këto hapësira janë bazuar në një analizë të çmimeve të tregut, duke 
synuar të ofrohen çmime sa më të përshtatshme për targetin e konsumatorëve dhe duke synuar synuar të ofrohen çmime sa më të përshtatshme për targetin e konsumatorëve dhe duke synuar 
edhe realizimin e një oferte të diferencuar të produkteve dhe shërbimeve (shiko seksionin 1.4.4.3 edhe realizimin e një oferte të diferencuar të produkteve dhe shërbimeve (shiko seksionin 1.4.4.3 
Strategjia e çmimit për produktet dhe shërbimet).Strategjia e çmimit për produktet dhe shërbimet).

Duke u bazuar në këto parashikime, te ardhurat e pritshme për t’u realizuar në vitin e parë do të Duke u bazuar në këto parashikime, te ardhurat e pritshme për t’u realizuar në vitin e parë do të 
jenë 212.500 euro, ndërsa shpenzimet fi kse dhe variabile për vitin e parë operativ do të jenë rreth jenë 212.500 euro, ndërsa shpenzimet fi kse dhe variabile për vitin e parë operativ do të jenë rreth 
341.500 euro (shih pasqyrën e të ardhurave). Si rrjedhojë, për vitin e parë BhT do të rezultojë me 341.500 euro (shih pasqyrën e të ardhurave). Si rrjedhojë, për vitin e parë BhT do të rezultojë me 
humbje 129.000 euro, por kjo do të mbulohet nga fl uksi i arkës (shih tabelën) për vitin e parë, humbje 129.000 euro, por kjo do të mbulohet nga fl uksi i arkës (shih tabelën) për vitin e parë, 
sepse, siç u theksua më lart, VISTAS enterprises do të kontribuojnë me 150.000 euro si investim sepse, siç u theksua më lart, VISTAS enterprises do të kontribuojnë me 150.000 euro si investim 
fi llestar, si dhe do rikuperohet amortizimi i ndërtesës që faktikisht do të fi llojë të paguhet pas vitit fi llestar, si dhe do rikuperohet amortizimi i ndërtesës që faktikisht do të fi llojë të paguhet pas vitit 
të 5-të. Ndërsa për vitin e dytë performanca fi nanciare e BhT do të rezultojë me një humbje prej të 5-të. Ndërsa për vitin e dytë performanca fi nanciare e BhT do të rezultojë me një humbje prej 
12.883 euro, e cila do të mbulohet nga pjesa e pakthyer e amortizimit të ndërtesës (76.500 euro 12.883 euro, e cila do të mbulohet nga pjesa e pakthyer e amortizimit të ndërtesës (76.500 euro 
që do të paguhet pas vitit të 5-të) si dhe të ardhurat që do të gjenerohen direkt nga aktivitetet që do të paguhet pas vitit të 5-të) si dhe të ardhurat që do të gjenerohen direkt nga aktivitetet 
e qendrës (63.617 euro) (shih tabelën e fl uksit të arkës). Duke ju referuar këtyre projeksioneve, e qendrës (63.617 euro) (shih tabelën e fl uksit të arkës). Duke ju referuar këtyre projeksioneve, 
i njëjti trend do të vazhdojë deri në vitin e 5-të, kur edhe parashikohet të realizohet ‘Breakeven i njëjti trend do të vazhdojë deri në vitin e 5-të, kur edhe parashikohet të realizohet ‘Breakeven 
Point’ (viti 4-5) dhe periudha e vetëshlyerjes (PBP) (shih pasqyrën e të ardhurave). Pas kësaj Point’ (viti 4-5) dhe periudha e vetëshlyerjes (PBP) (shih pasqyrën e të ardhurave). Pas kësaj 
periudhe, do të fi llojë kthimi i shumave të investuar për agjencinë shtetërore dhe private (shih periudhe, do të fi llojë kthimi i shumave të investuar për agjencinë shtetërore dhe private (shih 
tabelën). tabelën). 

Tabela e Fluksit të Arkës

Flukset e parashikuara per vitet e para   

 Vitet 2016 2017

Kontributi  në para nga VISTAS enterprises në nisje të akti viteti t 150.000,00

Fiti mi neto (129.000,00) (12.883,00)

Axhustohet Amorti zimi vjetor i llogaritur 76.500,00 76.500,00

Flukse të parasë të krijuara nga akti viteti (52.500) 63.617

Gjithsej fl ukse parash progresive të krijuara dhe të furnizuara 97.500,00 161.117,00

4.  QËNDRUESHMËRIA FINANCIARE 

Modeli i të ardhurave dhe përcaktimi i çmimeve për hapësirat dhe shërbimet e ndryshme të Modeli i të ardhurave dhe përcaktimi i çmimeve për hapësirat dhe shërbimet e ndryshme të 
qendrës janë lehtësisht të përballueshme nga target grupi i konsumatorëve që synohet të tërhiqen. qendrës janë lehtësisht të përballueshme nga target grupi i konsumatorëve që synohet të tërhiqen. 
Kjo për faktin se çmimet janë më të ulëta se solucionet e tjera konkurruese dhe oferta që do të Kjo për faktin se çmimet janë më të ulëta se solucionet e tjera konkurruese dhe oferta që do të 
vihet në dispozicion të konsumatorëve ofron fl eksibilitet, dinamicitet dhe zgjidhje inovative të të vihet në dispozicion të konsumatorëve ofron fl eksibilitet, dinamicitet dhe zgjidhje inovative të të 
punuarit dhe të ndërvepruarit. punuarit dhe të ndërvepruarit. 

Siç del në pah nga pasqyrat fi nanciare, kryesisht nga pasqyra e të ardhurave, pas vitit të parë qendra Siç del në pah nga pasqyrat fi nanciare, kryesisht nga pasqyra e të ardhurave, pas vitit të parë qendra 
do të arrije të sigurojë qëndrueshmërinë fi nanciare, pasi kostot dhe të ardhurat do të jenë pak a do të arrije të sigurojë qëndrueshmërinë fi nanciare, pasi kostot dhe të ardhurat do të jenë pak a 
shumë në të njëjtin rend, dhe kjo pa llogaritur investimet e tjera dhe ri-investimet potenciale që shumë në të njëjtin rend, dhe kjo pa llogaritur investimet e tjera dhe ri-investimet potenciale që 
mund të bëhen gjatë kësaj kohe. mund të bëhen gjatë kësaj kohe. 
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5.  PËRSHTATSHMËRIA FINANCIARE 

Siç është theksuar më sipër, duke qenë se coworking Tirana është i pari dhe i vetmi projekti i këtij Siç është theksuar më sipër, duke qenë se coworking Tirana është i pari dhe i vetmi projekti i këtij 
tipi në Shqipëri, duke marrë në konsideratë edhe tendencat ndërkombëtare lidhur me këtë model tipi në Shqipëri, duke marrë në konsideratë edhe tendencat ndërkombëtare lidhur me këtë model 
biznesi, projekti i BhT ka potencial të mirë për të tërhequr investitorë vendas dhe të huaj që do të biznesi, projekti i BhT ka potencial të mirë për të tërhequr investitorë vendas dhe të huaj që do të 
ofrojnë mbështetje fi nanciare dhe mund të gjejnë tek BhT një vend, ambient të përshtatshëm për ofrojnë mbështetje fi nanciare dhe mund të gjejnë tek BhT një vend, ambient të përshtatshëm për 
realizimin e projekteve të tyre sipërmarrëse, duke kontribuar kështu edhe fi nanciarisht. Po ashtu, realizimin e projekteve të tyre sipërmarrëse, duke kontribuar kështu edhe fi nanciarisht. Po ashtu, 
duke konsideruar misionin dhe fushat e veprimtarisë së qendrës, një oportunitet për mbështetje duke konsideruar misionin dhe fushat e veprimtarisë së qendrës, një oportunitet për mbështetje 
fi nanciare parashikohet të realizohet nga ‘Venture Angels’ të cilët janë gjithnjë në kërkim të ideve fi nanciare parashikohet të realizohet nga ‘Venture Angels’ të cilët janë gjithnjë në kërkim të ideve 
të reja, kreative dhe inovatore. Vetë forma e projektit Partneriteti publik-privat do të jetë një siguri të reja, kreative dhe inovatore. Vetë forma e projektit Partneriteti publik-privat do të jetë një siguri 
më vete për mbështetjen fi nanciare të projektit. më vete për mbështetjen fi nanciare të projektit. 

6.  ANALIZA E RISKUT

6.1  Risqet e trojeve

Rreziku i pronësisë mbi truallin është përgjithësisht i ulët, pasi godina është në pronësi dhe Rreziku i pronësisë mbi truallin është përgjithësisht i ulët, pasi godina është në pronësi dhe 
administrim shtetëror. Rreziku i truallit lidhet me faktin që trualli ku është vendosur godina administrim shtetëror. Rreziku i truallit lidhet me faktin që trualli ku është vendosur godina 
ndodhet mbi një zonë të pretenduar si pronë private, të shpronësuar apo konfi skuar para viteve ndodhet mbi një zonë të pretenduar si pronë private, të shpronësuar apo konfi skuar para viteve 
90. Nëse do të shfaqet ky pretendim, atëherë ekziston mundësia që pronarët të ndjekin procedurat 90. Nëse do të shfaqet ky pretendim, atëherë ekziston mundësia që pronarët të ndjekin procedurat 
ligjore dhe të kërkojnë që të dëmshpërblehen për truallin në pronësi. Ky rrezik duhet të vlerësohet ligjore dhe të kërkojnë që të dëmshpërblehen për truallin në pronësi. Ky rrezik duhet të vlerësohet 
përsa i takon realisht mundësisë që mund të ndodhë. Nga ana tjetër, ai mund të jetë i vogël nga përsa i takon realisht mundësisë që mund të ndodhë. Nga ana tjetër, ai mund të jetë i vogël nga 
fakti që autoriteti publik është pjesë e projektit inovativ dhe mund ta konsiderojë kompensimin për fakti që autoriteti publik është pjesë e projektit inovativ dhe mund ta konsiderojë kompensimin për 
pronarin si një kontribut në zhvillimin e qytetit për një projekt që mbart interes publik. Aktualisht, pronarin si një kontribut në zhvillimin e qytetit për një projekt që mbart interes publik. Aktualisht, 
bazuar në informacionin paraprak, qendra Betahaus nuk preket shumë nga të ashtuquajturat rreziqe bazuar në informacionin paraprak, qendra Betahaus nuk preket shumë nga të ashtuquajturat rreziqe 
që lidhen me pronësinë e trojeve.që lidhen me pronësinë e trojeve.

6.2  Risqet e projektimit

Rreziku i projektimit paraqitet i ulët. Përgjithësisht nuk ka ndonjë rrezik të mundshëm që lidhet Rreziku i projektimit paraqitet i ulët. Përgjithësisht nuk ka ndonjë rrezik të mundshëm që lidhet 
me projektimin, pasi projektimi është relativisht i lehtë për t’u realizuar, po të kemi parasysh se me projektimin, pasi projektimi është relativisht i lehtë për t’u realizuar, po të kemi parasysh se 
zbatimi i kësaj ideje nuk është unik. Veç kësaj, rikonstruksioni i godinës në përshtatje me idenë zbatimi i kësaj ideje nuk është unik. Veç kësaj, rikonstruksioni i godinës në përshtatje me idenë 
inovative nuk paraqitet komples dhe nuk kërkon përdorimin e një ekspertize projektimi shumë të inovative nuk paraqitet komples dhe nuk kërkon përdorimin e një ekspertize projektimi shumë të 
specializuar, siç mund të ishte përdorimi i studiove të projektimit të huaja me shumë emër, të cilat specializuar, siç mund të ishte përdorimi i studiove të projektimit të huaja me shumë emër, të cilat 
aplikojnë tarifa pagesash relativisht të larta.aplikojnë tarifa pagesash relativisht të larta.

6.3  Risqet e funksionimit

Kryerja e aktiviteteve në mjediset Betahaus Tirana në vetvete paraqet rrezik të ulët të funksionimit. Kryerja e aktiviteteve në mjediset Betahaus Tirana në vetvete paraqet rrezik të ulët të funksionimit. 
Kjo pasi kategoritë e aktiviteteve që suportohen dhe nxiten apo realizohen nga kjo qendër, tashmë Kjo pasi kategoritë e aktiviteteve që suportohen dhe nxiten apo realizohen nga kjo qendër, tashmë 
kanë fi tuar të drejtë qytetarie dhe zhvillohen gjerësisht në vendin tonë. Veprimtaritë e ndryshme kanë fi tuar të drejtë qytetarie dhe zhvillohen gjerësisht në vendin tonë. Veprimtaritë e ndryshme 
trajnuese, konferencat, seminaret etj., do të jenë lehtësisht të mundshme për t`u inkluduar në trajnuese, konferencat, seminaret etj., do të jenë lehtësisht të mundshme për t`u inkluduar në 
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mjediset e Betahaus, për shkak të faktorëve pozitivë të tillë si vendndodhja e mjediseve, e cila është mjediset e Betahaus, për shkak të faktorëve pozitivë të tillë si vendndodhja e mjediseve, e cila është 
në një zonë të frekuentuar të Tiranës, kostot relativisht të ulëta krahasuar me konkurrentet, qendrat në një zonë të frekuentuar të Tiranës, kostot relativisht të ulëta krahasuar me konkurrentet, qendrat 
e biznesit, si edhe mundësia e ofrimit të shumë shërbimeve të lidhura ngushtë me to brenda këtyre e biznesit, si edhe mundësia e ofrimit të shumë shërbimeve të lidhura ngushtë me to brenda këtyre 
mjediseve (një lloj sistemi one stop shop për shumë shërbime) etj. Veç kësaj, rritet mundësia që mjediseve (një lloj sistemi one stop shop për shumë shërbime) etj. Veç kësaj, rritet mundësia që 
individë të paregjistruar për veprimtari specifi ke të përdorin mjediset e qendrës për të hedhur hapin individë të paregjistruar për veprimtari specifi ke të përdorin mjediset e qendrës për të hedhur hapin 
e parë drejt biznesit. Mundësia e konsultimit të bizneseve i rrit këto kategori veprimtarish. e parë drejt biznesit. Mundësia e konsultimit të bizneseve i rrit këto kategori veprimtarish. 

6.4  Risqet e kërkesës dhe risqe të tjera tregtare

Kur fl asim për rrezikun e kërkesës dhe për rreziqe të tjera tregtare, ne duhet të mbajmë parasysh Kur fl asim për rrezikun e kërkesës dhe për rreziqe të tjera tregtare, ne duhet të mbajmë parasysh 
konkurrentët dhe mundësitë e këtyre të fundit për të pakësuar segmentin e tregut të veprimtarive konkurrentët dhe mundësitë e këtyre të fundit për të pakësuar segmentin e tregut të veprimtarive 
për qendrën. Nga analiza që i bëhet faktorëve të jashtëm, duket qartë se qendra BhT është në për qendrën. Nga analiza që i bëhet faktorëve të jashtëm, duket qartë se qendra BhT është në 
avantazh konkurrues. Ky avantazh vjen në radhë të parë nga kosto relativisht më e ulët, nga avantazh konkurrues. Ky avantazh vjen në radhë të parë nga kosto relativisht më e ulët, nga 
fl eksibiliteti i përdorimit të mjediseve dhe të shërbimeve që ofrohen. Veç kësaj, ajo parashikohet të fl eksibiliteti i përdorimit të mjediseve dhe të shërbimeve që ofrohen. Veç kësaj, ajo parashikohet të 
funksionojë mbi principin e Partneritetit Publik Privat, çka do të mundësojë përdorimin pozitiv të funksionojë mbi principin e Partneritetit Publik Privat, çka do të mundësojë përdorimin pozitiv të 
resurseve private dhe publike. Një element shumë i rëndësishëm do të jetë reklama e publiciteti, i resurseve private dhe publike. Një element shumë i rëndësishëm do të jetë reklama e publiciteti, i 
cili do të përdoret edhe si një mjet i rëndësishëm komunikimi me palët e interesuara, çka jo thjesht cili do të përdoret edhe si një mjet i rëndësishëm komunikimi me palët e interesuara, çka jo thjesht 
do t’i orientojë ato, por do të nxitë dhe stimulojë iniciativën e tyre për të avancuar më tej idetë.do t’i orientojë ato, por do të nxitë dhe stimulojë iniciativën e tyre për të avancuar më tej idetë.

Projekti që do të zbatohet nuk paraqet ndonjë rrezik të lartë tregtar, pasi, siç u tha më lart, Projekti që do të zbatohet nuk paraqet ndonjë rrezik të lartë tregtar, pasi, siç u tha më lart, 
konkurrenca nuk do të jetë shumë e madhe dhe, për më tepër, nevoja për veprimtari të tilla konkurrenca nuk do të jetë shumë e madhe dhe, për më tepër, nevoja për veprimtari të tilla 
është në rritje. Nga ana tjetër, mundësia e ofrimit në këto kushte ende paraqitet shumë e vogël. është në rritje. Nga ana tjetër, mundësia e ofrimit në këto kushte ende paraqitet shumë e vogël. 
Kontributi i disa aktorëve do të bëjë të mundur që qendra BhT të shndërrohet brenda një harku Kontributi i disa aktorëve do të bëjë të mundur që qendra BhT të shndërrohet brenda një harku 
kohor të shkurtër në një qendër të rëndësishme referimi për biznese.kohor të shkurtër në një qendër të rëndësishme referimi për biznese.

6.5  Risqet ekonomike (ose financiare)

Rreziqet ekonomike dhe ato fi nanciare janë të ulëta. Duke dashur të jenë realistë, propozuesit Rreziqet ekonomike dhe ato fi nanciare janë të ulëta. Duke dashur të jenë realistë, propozuesit 
parashikojnë që vitet e para qendra të operojë nën kapacitetin e saj dhe, për rrjedhojë, rezultati parashikojnë që vitet e para qendra të operojë nën kapacitetin e saj dhe, për rrjedhojë, rezultati 
fi nanciar parashikohet negativ (humbje) për 4 vitet e para, ndërsa pëson rritje në gjithë vitet e tjera.fi nanciar parashikohet negativ (humbje) për 4 vitet e para, ndërsa pëson rritje në gjithë vitet e tjera.

Në vitin e parë është parashikuar që partnerët të kontribuojnë me burime fi nanciare në shumën Në vitin e parë është parashikuar që partnerët të kontribuojnë me burime fi nanciare në shumën 
250,000 Euro, nga të cilat 150,000 Euro nga VISTAS enterprises dhe 100,000 GIZ. Këto 250,000 Euro, nga të cilat 150,000 Euro nga VISTAS enterprises dhe 100,000 GIZ. Këto 
shuma do të mbulojnë kryesisht veprimtarinë e shfrytëzimit për vitin e parë. Një pjesë e parave shuma do të mbulojnë kryesisht veprimtarinë e shfrytëzimit për vitin e parë. Një pjesë e parave 
të akorduara do të përdoret për reklamë dhe publicitet, çka do të mundësojë, siç u tha me lart, të akorduara do të përdoret për reklamë dhe publicitet, çka do të mundësojë, siç u tha me lart, 
komunikimin me individët dhe palët e interesit, si edhe në rritjen e sensibilitetit në këtë veprimtari. komunikimin me individët dhe palët e interesit, si edhe në rritjen e sensibilitetit në këtë veprimtari. 

Në kostot e veprimtarisë është përfshirë amortizimi i shumës që do të përdoret për Në kostot e veprimtarisë është përfshirë amortizimi i shumës që do të përdoret për 
rikonstruksionin/ristrukturimin e godinës, shumë e cila mund të përdoret si fl uks i lirë parash dhe rikonstruksionin/ristrukturimin e godinës, shumë e cila mund të përdoret si fl uks i lirë parash dhe 
të shtojë fl ukset disponibël, veçanërisht në vitet e para, kur rezultati fi nanciar është humbje. të shtojë fl ukset disponibël, veçanërisht në vitet e para, kur rezultati fi nanciar është humbje. 

Përveç sa më lart, duke qenë se vlerat që kërkohen për kryerjen e veprimtarisë nuk janë shumë të Përveç sa më lart, duke qenë se vlerat që kërkohen për kryerjen e veprimtarisë nuk janë shumë të 
mëdha, përgjithësisht rreziku i marrjes dhe moskthimit të kredisë mbetet i ulët.mëdha, përgjithësisht rreziku i marrjes dhe moskthimit të kredisë mbetet i ulët.
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6.6  Risqet e pronësisë së aseteve

Nuk ka rrezik që lidhet me pronësinë e aktiveve, pasi aktivet fi kse janë të autoritetit publik, pra në Nuk ka rrezik që lidhet me pronësinë e aktiveve, pasi aktivet fi kse janë të autoritetit publik, pra në 
pronësi të shtetit, dhe projekti Betahaus do të realizohet si një PPP. Të gjitha aktivet e tjera do të pronësi të shtetit, dhe projekti Betahaus do të realizohet si një PPP. Të gjitha aktivet e tjera do të 
jenë në pronësi të qendrës Betahaus dhe nuk paraqesin ndonjë rrezik në lidhje me pronësinë.jenë në pronësi të qendrës Betahaus dhe nuk paraqesin ndonjë rrezik në lidhje me pronësinë.

6.7  Risqet politike dhe te ndryshimit të kuadrit ligjor

Rreziqet politike. Në këtë drejtim analiza vlen të bëhet jo më shumë përsa i takon faktit se cila Rreziqet politike. Në këtë drejtim analiza vlen të bëhet jo më shumë përsa i takon faktit se cila 
është apo do të jetë maxhoranca politike që drejton vendin, por tek mundësia e ndryshimit të është apo do të jetë maxhoranca politike që drejton vendin, por tek mundësia e ndryshimit të 
kuadrit ligjor. As e para por as edhe e dyta nuk duket se paraqesin ndonjë rrezik për veprimtarinë kuadrit ligjor. As e para por as edhe e dyta nuk duket se paraqesin ndonjë rrezik për veprimtarinë 
subjekt i këtij shqyrtimi dhe analize. Kjo pasi të dy krahët e politikës tek ne janë të angazhuara subjekt i këtij shqyrtimi dhe analize. Kjo pasi të dy krahët e politikës tek ne janë të angazhuara 
të mbështesin çdo iniciativë që bazohet tek inovacioni dhe kontribuon në zhvillimin ekonomik të mbështesin çdo iniciativë që bazohet tek inovacioni dhe kontribuon në zhvillimin ekonomik 
e përparimin e vendit. Në këtë drejtim aq me pak paraqet rrezik ndryshimi i kuadrit ligjor dhe e përparimin e vendit. Në këtë drejtim aq me pak paraqet rrezik ndryshimi i kuadrit ligjor dhe 
rregullator, pasi kuadri bazë rregullator ku do të bazohet veprimtaria e kësaj qendre është rregullator, pasi kuadri bazë rregullator ku do të bazohet veprimtaria e kësaj qendre është 
miratuar shume vite më parë dhe është aktualisht në fuqi. Ndonëse mund të ketë nevojë për disa miratuar shume vite më parë dhe është aktualisht në fuqi. Ndonëse mund të ketë nevojë për disa 
rregullime/përmirësime në aktet nën/ligjore, këto të fundit do të rregullojnë kryesisht pjesën rregullime/përmirësime në aktet nën/ligjore, këto të fundit do të rregullojnë kryesisht pjesën 
procedurale dhe të funksionimit. Përfundimisht mund të thuhet se rreziku politik dhe i ndryshimit procedurale dhe të funksionimit. Përfundimisht mund të thuhet se rreziku politik dhe i ndryshimit 
të kuadrit ligjor paraqiten si rreziqe të ulëta.të kuadrit ligjor paraqiten si rreziqe të ulëta.

6.9 Risqet e forcës madhore

Rreziku i forcës madhore është një rrezik normal dhe i njëjtë si për të gjitha veprimtaritë e biznesit.Rreziku i forcës madhore është një rrezik normal dhe i njëjtë si për të gjitha veprimtaritë e biznesit.

7.  ANALIZA E NDJESHMËRISË

Disa nga parametrat bazë më të rëndësishëm që analizohen përsa i takon ndjeshmërisë së Disa nga parametrat bazë më të rëndësishëm që analizohen përsa i takon ndjeshmërisë së 
investimeve janë ndryshimi që mund të pësojë norma e interesit të huamarrjes, ndryshimet në investimeve janë ndryshimi që mund të pësojë norma e interesit të huamarrjes, ndryshimet në 
çmimet e iputeve të veprimtarisë, ndikimi në normën e kthimit të investimit etj. Duke qenë se çmimet e iputeve të veprimtarisë, ndikimi në normën e kthimit të investimit etj. Duke qenë se 
investimi kërkon vetëm kostot e rikonstruksionit, dhe fakti që shuma e huamarrjes së mundshme investimi kërkon vetëm kostot e rikonstruksionit, dhe fakti që shuma e huamarrjes së mundshme 
është e ulët dhe për më tepër afashkurtër, faktorët e mësipërm përgjithësisht nuk kanë ndonjë është e ulët dhe për më tepër afashkurtër, faktorët e mësipërm përgjithësisht nuk kanë ndonjë 
impakt të rëndësishëm në të ardhmen e kësaj veprimtarie. impakt të rëndësishëm në të ardhmen e kësaj veprimtarie. 

Nga llogaritjet fi nanciare (fi timi) rezulton që Betahaus do të arrijë të shlyejë investimin e bërë Nga llogaritjet fi nanciare (fi timi) rezulton që Betahaus do të arrijë të shlyejë investimin e bërë 
për rikonstruksionin brenda një periudhe 10-15 vjeçare. Natyrisht, këtu mbahet parasysh fakti për rikonstruksionin brenda një periudhe 10-15 vjeçare. Natyrisht, këtu mbahet parasysh fakti 
që në shpenzime është parashikuar një qira mujore prej 700 Euro në vit, si edhe amortizimi i që në shpenzime është parashikuar një qira mujore prej 700 Euro në vit, si edhe amortizimi i 
rikonstruksionit dhe sistemeve përkatëse. rikonstruksionit dhe sistemeve përkatëse. 

Nga ana tjetër, shuma e amortizimit e llogaritur garanton fl ukse parash disponibël, të cilat do të Nga ana tjetër, shuma e amortizimit e llogaritur garanton fl ukse parash disponibël, të cilat do të 
mundësojnë që duke fi lluar nga viti i katërt t’i kthehen pagesa autoritetit publik në masën 30,000 mundësojnë që duke fi lluar nga viti i katërt t’i kthehen pagesa autoritetit publik në masën 30,000 
në vit, si edhe të bëhen investime të reja për të zëvendësuar dhe përmirësuar investimet ekzistuese.në vit, si edhe të bëhen investime të reja për të zëvendësuar dhe përmirësuar investimet ekzistuese.
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Mënyra e fi nancimit dhe modeli i 
organizimit të biznesit 

Modeli i biznesit përmes PPP-së 
(partneriteti  publik privat)

Kontributi  i palëve

Godina: 500,000.00  (a) Agjencia shtetërore Y Vë në dispozicion godinën ku do të zhvillohet veprimtaria
Përballon koston për 

Rikonstruksionin e godinës në funksion të qëllimit të ri 
Investi me: 620,000.00 Paisjet që i inkorporohen godinës 

(ujë, ndriçim, ngrohje, tel, internet, etj uti liti es)
Paisjet e zyrave, elektronike, teknologjie dhe paisje per ambjentet 
e shërbimeve

Totali: 1,120,000.00 Jep mbeshtetje per orienti min e akti viteteve te ndryshme 
ne qendren Betahouse Tiran (BT), Etj.

(b) Agjencia GIZ Operon si përfaqësuese e Betahous Berlin (BB) dhe 
përballon

Një shumë prej 100,000 Euro si e drejtë apo franchize nga BhB
Jep mbështetje për orienti min e akti viteteve të ndryshme 
në qendrën Betahous Tiranë, etj.

Totali: 100,000.00
© Agjencia private Z- Vistas Enterprise 

Përballon kosto për 
Investi me: 150,000.00 Rikonstruksionin e godinës në funksion të qëllimit të ri 

Realizimin e Projekteve të Zbati mit për zonën në të cilën do 
të vendoset BhT 
Kontribuon me kryerjen e studimit për veprimtarinë e 
biznesit të Betahouse Tirana 
Merr përsipër administrimin e veprimtarisë dhe kryen 
akti vitete të ti lla si:

Studimin
Projekti min
Zbati min
Zhvillimin
Menaxhimin etj.

Përballon koston për 
Kosto të publikimit dhe reklamës

Shpenzime Koerente: 150,000.00 Kosto të tjera të lidhura me nisjen e akti viteti t
Kostot e veprimtarisë për viti n e parë të akti viteti t

Bën reklama dhe publicitet dhe orienton akti vitete të 
ndryshme në qendrën Betahaus Tirana, Etj.

Totali: 300,000.00
(d) Betahaus Berlin Eksperti zë

Strategic leadership
Ndërkombëtarizim 

Totali Investi mit: 1,520,000.00
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I Kosto fi llestare e investi mit (Kosto që 
kapitalizohen)

 Totali kontributi t nga 
aktoret 

 Shuma në Euro e 
parashikuar e investi mit 

Pjesa e kontributi t në 
shpenzime korente

 (a) Agjencia shteterore Y  1,120.00 
Ndërtesa në dispozicion - ose vlerësohet në mënyrë fi llestare, ose 
përndryshe llogaritet kosto e qirasë për një periudhë 35 vjet

 500,000.00 

Pjesa e kostos për ristrukturimin dhe paisjen e godinës në funksion 
te qëllimit të ri 

 620,000.00 

Ristrukturimi mjediseve (prishje dhe rindërti m /ndërti m shtesë/
ndërti m i ri)

 260,000.00 

Sistemi hidraulik  100,000.00 
Sistemi i ndriçimit  45,000.00 
Sistemi i ngrohje kondicionimit  75,000.00 
Sistemi i telefonisë citofonisë dhe interneti /gjenerator/alarmi  40,000.00 
Kosto për paisjet e zyrave dhe informati ke  50,000.00 
Paisje dhe Teknologji amb. Mbeshtetese  50,000.00 

(b) Agjencia GIZ  100,000.00 
Kontribuon me një shumë si e drejtë dhe eksperti zë për betahaus 
Berlin (BhB)

 100,000.00 

(c)Agjencia private Z  300,000.00 
Projekteve te Zbati mit per zonen  50,000.00 
Një pjesë të kostos për rikonstruksionin e godinës në funksion të 
qëllimit të ri 

 50,000.00 

Kostot e studimit të akti viteti t  30,000.00 
Kostot e regjistrimit të nisjes dhe të zhvillimit  20,000.00 
Reklamë dhe publicitet  50,000.00 
Shpenzime për viti n e parë të nisjes së akti viteti t  100,000.00 

 150,000.00 
Gjithsej kontribute të investuara  1,520,000.00  1,520,000.00 

Norma e amorti zimit
Studimi për nisjen e akti viteti t  50,000.00 5 vjet Amorti zimi vjetor
Rikonstruksioni I godinës  310,000.00 20 vjet  10,000.00 
Sistemi hidraulik, ndricim, ngrohje, 
kondicionim, telefoni, etj

 260,000.00 10 vjet  15,500.00 

Paisje zyrash dhe informati ke  100,000.00 4 vjet  26,000.00 
 720,000.00  25,000.00 

 76,500.00 
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I Llogaritja e kostove bazuar në akti vitetet e qendrës viti  I-re
Shuma ne Euro

1 Kosto e administrimit
Pagat e punonjësve të administrimit  120,000.00 
Percaktohet paga për drejtuesin, për administratorët sipas 
akti viteteve: një drejtues me 1000 Euro pagë bruto, 5 adminstratorë 
programesh me 800 Euro bruto, 10 punonjës të tjerë me 500 Euro 
bruto.

 120,000.00 

Kontribute shoqërore dhe shëndetësore  18,600.00 
Kontributi  i sigurimeve shoqërore nga betahaus  16,600.00 
Kontributi  për sigurime shendetësore nga BhT  2,000.00 
etj
Kosto e ruajtjes dhe mirëmbajtjes  14,000.00 
 në mënyrë të externalizuar  8,000.00 
në mënyrë të externalizuar  6,000.00 

2 Amorti zimi i akti veve  76,500.00 
Ndërtesa - 35 vjet

Studimi për nisjen e akti viteti t  10,000.00 
Rikonstruksioni I godinës  15,500.00 
Sistemi hidraulik, ndriçim, ngrohje, kondicionim, telefoni, etj  26,000.00 
Paisje zyrash dhe informati ke  25,000.00 

3 Energji dhe uje  5,000.00 
4 Internet dhe telefon  1,500.00 
5 Reklama/ Publicitet  55,000.00 
6 Kancelari shtypshkrime  1,500.00 
7 Publikime dhe abonime revista e media tjeter  2,000.00 
8 Printi me dhe fotokopjime  2,000.00 
9 Shërbime të tjera të externalizuara  9,000.00 

Mbajtje kontabiliteti  dhe përgati tje e pasqyrave fi nanciare  3,000.00 
Rishikime dhe shërbime të sigurisë  3,000.00 
Vleresime performance  3,000.00 
Etj.

10 Shpenzime të tjera
11 Kosto e akti viteteve qe kryen nga vete BhT

Kryerje akti vietesh specifi ke si regjistrime per bizneset, ofrimi i 
leksioneve trajnuese, etj.

 28,000.00 

12 Qerja e godinës (700 Euro në muaj)  8,400.00 
Gjithsej kosto vjetore e akti viteti t  341,500.00 
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Ditë të 
mundshme 
gjithsej

Tarifa për një 
ditë 

Koefi cienti  i 
shfrytëzimit

Shuma në vit

I Kati  përdhe me dimensione 48x22 dhe sipërfaqe totale 1092 m2 është parashikuar të ketë hapësirat e 
mëposhtme: 

1 Kinema ‘Beta Box’– amfi teater audiovizual multi funksional prej 190 m2 me një kapacitet prej 156 vendesh 
do të përdoret për realizimin e eventeve të ndryshme rikreati ve, shfaqje, fi lma dokumentarë, fi lma 
europian, leksione Publike etj. 

 250.00  200.00  0.25  12,500.00 

2 Garazhi - Maker Space’ me siperfaqe 86 m2 - një laborator i pajisur me infrastrukturë në miniaturë të një 
biznesi të përshtatshëm në funksion të profesionistëve dhe individeve të talentuar për të konkreti zuar 
idete e tyre dhe produktet innovati ve. 

 250.00  100.00  0.25  6,250.00 

3 Literaturë kafe me dimension prej 250 m2 e kapacitet 1505 vende, do t'ju shërbejë kryesisht 
konsumatorëve që do të jenë present në ‘co-working’ si dhe konsumatorëve të insitucioneve përreth, si 
psh. studentëve dhe pedagogëve të Fakulteti t Arkitekturës dhe Inxhinierisë së Ndërti mit, të Universiteti t të 
Sporteve "Vojo Kushi" etj. 

 1200 *12  14,400.00 

4 Restoranti  ‘Food Court’ me dimension prej 160 m2 e kapacitet prej 70 vendesh - do t'ju shërbëje kryesisht 
konsumatorëve që do të jenë present në ‘co-working’ si dhe konsumatorëve të insitucioneve përreth, si 
psh. studentëve dhe pedagogëve të Fakulteti t Arkitekturës dhe Inxhinierisë së Ndërti mit, të Universiteti t të 
Sporteve "Vojo Kushi" etj. 

 1000*12  12,000.00 

5 Veranda ‘COURTYARD’- një hapësirë e jashtme me një kapacitet prej 136 vendesh që synon realizimin e 
një atmosfere festi ve dhe bashkëpunuese për konsumatorët e ‘Betahouse’, do t`u ofrojë konsumatorëve të 
qendrës mjedis miqësor për bashkëpunime, dialog dhe diskuti me të ndyshme joformale mes grupeve të 
ndryshme të interesit.

 450*12  5,400.00 

6 Flagship shop me sipërfaqe prej 37 m2 - do të jetë kryesisht në funksion të bizneseve start-up që do të 
synohen të realizohen në garazhin ‘maker space’ do të shërbejë si një vitrinë, ekspozite për produktet 
e reja që do ezistojnë nga bizneset start-up të maker space në këte mënyrë bizneset e reja do të kenë 
mundësi të testojnë direkt, në vend si pritet produkti  nga konsumatorët, të testojnë funksionet dhe 
karakteristi kat e tregut, të realizojnë survejimin dhe testi me të tregut në lidhje për produkti n. 

 300*12  3,600.00 
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II Kati  i parë me sipërfaqe totale 1075 m2 do të strehojë një polivalencë akti vitetesh të karakterit të studimit, 
evente, workshop, salla e takimit etj të shpërndara si më poshtë: 

Gjithsej nr Tarifa për post 
pune në ditë 
(6-8 orë)

Ditë të 
mundshme

Koefi cienti  i 
ofrimit

Shuma e 
llogaritur

1 Hapesira fl eksibile të ‘Co-working’ me dimension 160 m2 dhe kapacitet prej 50 vendesh që do të jenë në 
dispozicion të grupeve dhe konsumatoreve target të betahous në bazë orare-ditore-mujore ose semestrale 
(3 muaj max). 

 50.00  5.00  250.00  0.25  15,625.00 

2 Hapesira të Co-working fi kse (Tenant) me siperfaqe 123 m2 dhe kapacitet prej 40 vendesh e cila do të 
konsistojë në hapësira më të rezervuara të cilat do të vihen në dispozicion të bizneseve, personave fi zikë 
dhe juridikë që janë të interesuar të kenë një zyrë fi kse të pajisur me teknologjitë dhe materialet e tjera të 
nevojshme për realizimin e akti viteteve. 

 40.00  8.00  250.00  0.25  20,000.00 

Gjithsej nr Tarifa për sallë 
për ditë (6-8 
ore)

Ditë të 
mundshme

Koefi cient i 
ofrimit

Shuma e 
llogaritur

3 Salla polifunksionale ‘Synergy’ me sipërfaqe prej 90 m2 dhe kapacitet prej 24 vendesh, një hapësirë 
që ofron mundësi të co-wroking fi x dhe fl eksibël në të njëjtën kohë, sipas nevojave dhe kerkesave të 
konsumatorëve. 

 20.00  7.00  250.00  0.25  8,750.00 

4  Salla e Takimeve ‘Dialogue’ me siperfaqe 50 m2 dhe kapacitet prej 13 vendesh e cila do te jete ne sherbim 
te konsumatoreve dhe grupeve te ndryshme per realizimin e mbledhjeve specifi ke te punes ose mund 
te sherbeje sinje hapesire per co-working ne grup, (psh nje grup inxhinieresh ose arkitektesh mund te 
shfrytezojne kete salle per realizimin e projekteve te ndryshme te perbashketa). 

 50.00  250.00  0.25  3,125.00 

5 Salla e workshopeve ‘Brand’- me siperfaqe 40 m2 e kapacitet prej 13 vendesh për realizimin e takimeve 
dhe workshopeve të një numri të kufi zuar pjesëmarrësish, të tryezave të rrumbullakta, si dhe të 
diskuti meve të ndryshme. 

 50.00  250.00  0.25  3,125.00 

6  Salla e takimeve me sipërfaqe 20 m2 dhe kapacitet prej 10 vendesh e cila do të përdoret për takime të 
ndryshme të klienteve të hapesirës së co-working tenant për diskuti me apo mbledhje të ndryshme që 
mund të kenë nevojë të realizojnë. 

 10.00  250.00  0.25  625.00 

7 Klasa ‘Propaganda’ me një siperfaqe prej 50 m2 dhe kapacitet 20 vende e cila do të shfrytëzohet për 
realizimin e trajnimeve dhe seminareve të ndryshme edukati ve. 

 50.00  250.00  0.25  3,125.00 

8 Salla e eventeve me sipërfaqe 190 m2 dhe kapacitet 120 vende. Kjo sallë do të jetë e pajisur me të gjitha 
teknologjitë moderne dhe pajisijet e tjera audio/video etj për një funksnionim dhe organizim sa me efi kas 
të eventeve. 

 80.00  250.00  0.25  5,000.00 

9 Kafe me sipërfaqe 112 m2 dhe kapacitete 50 vende që do t'ju shërbejë kryesisht konsumatoreve që do 
te jenë present ne ‘co-working’ si dhe konsumatorëve të insitucioneve përreth, si psh. studentëve dhe 
pedagogëve të Fakulteti t Arkitekturës dhe Inxhinierisë së Ndërti mit, të Universiteti t të Sporteve "Vojo 
Kushi" etj. 

 50*250*0,25  3,100.00 
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III Kati  i dytë me sipërfaqe totale 842 m2 do të përfshijë: 
Gjithsej nr Tarifa për sallë 

për ditë (6-8 
ore)

Ditë të 
mundshme

Koefi cient i 
ofrimit

Shuma e 
llogaritur

1 Salla e trainimeve dhe seminareve ‘Academia’ 40 m2 dhe kapacitet 12 vende e cila do të shfrytëzohet për 
realizimin e seminareve, trainimeve, workshopeve të ndryshme edukati ve. 

 50.00  250.00  0.25  3,125.00 

2  Klasa prej (60 m2) dhe kapacitet 23 vende e cila do të shfrytëzohet për realizimin e trajnimeve dhe 
seminareve të ndryshme edukati ve. 

 50.00  250.00  0.25  3,125.00 

Qendër Biznesi:
Hapësira për bizneset ‘Business Space’ me sipërfaqe 160 m2 dhe që do të hostojë 5 biznese të cilat do 
të vihen kryesisht në dispozicion të bizneseve që janë të interesuar të kenë një zyrë fi kse të pajisur me 
teknologjitë dhe materialet e tjera të nevojshme për realizimin e akti viteteve të tyre si dhe për të qenë 
edhe sa më afër klientelës së tyre me shërbime dhe produktet që ato ofrojnë.

 5.00  100.00  12.00  0.50  3,000.00 

Salla e takimeve 40 m2 dhe kapacitet 13 vende - do të jetë në shërbim të konsumatorëve dhe grupeve 
të ndryshme për realizimin e mbledhjeve specifi ke të punës ose mund të shërbejë si një hapësirë për 
co-working në grup, si psh. një grup inxhinierësh ose arkitektësh mund të shfrytëzojnë këtë sallë për 
realizimin e projekteve të ndryshme të përbashkëta.

 50.00  250.00  0.25  3,125.00 

Tarraca– nje hapësirë e hapur prej 200 m2 e cila do të përdorët për realizimin e akti viteteve të ndryshme 
relaksuese dhe rikreati ve në shërbim të të gjithë konsumatoreve dhe personelit të qendrës. 

 free 

Zona ‘Smoking’ me një sipërfaqe prej 20 m2.  free 
Akti vitete të organizuara nga vetë qendra  50.00  10.00  250.00  0.40  50,000.00 

Shërbime për bizneset  50.00  50.00  12.00  0.50  15,000.00 

Sport për start up dhe regj. Biznesi  50.00  50.00  1.00  1.00  2,500.00 
Qiraja per paisje të tjera  10.00  50.00  12.00  1.00  6,000.00 

Kuota antarësie  200.00  50.00  10,000.00 
Gjithsej të ardhurat në vit  212,500.00 
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Pasqyra e të ardhurave
Vitet 1 2 3 4 5 6 7

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 - 

 Të ardhurat nga akti viteti  
 I  Ofrimi i mjedisve (zyra, salla, poste etj.) me 

qira për të tretët 
 129,000.00  175,000.00  183,750.00  192,937.50  202,584.38  212,713.59  223,349.27 

 Akti vitete të organizuara nga vetë qendra  50,000.00  60,000.00  63,000.00  66,150.00  69,457.50  72,930.38  76,576.89 
 Shërbime për bizneset  15,000.00  17,000.00  17,850.00  18,742.50  19,679.63  20,663.61  21,696.79 
 Suport për start-up dhe regj. Biznesi  2,500.00  2,625.00  2,756.25  2,894.06  3,038.77  3,190.70  3,350.24 
 Qiraja për pajisje të tjera  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00 
 Kuota anëtarësie  10,000.00  15,000.00  16,000.00  17,000.00  15,000.00  15,000.00  15,000.00 

 Gjithsej të Ardhurat  212,500.00  275,625.00  289,356.25  303,724.06  315,760.27  330,498.28  345,973.19 
 Shpenzimet për akti viteti n 

 II  Pagat e punës së personelit të administrimit  120,000.00  120,000.00  122,400.00  123,624.00  124,860.24  127,357.44  129,904.59 
 Kontribute shoqërore e shëndetësore  18,600.00  19,158.00  19,349.58  19,736.57  20,131.30  20,533.93  20,944.61 
 Kostot e ruajtjes dhe mirëmbajtjes së 
ambienteve 

 14,000.00  14,700.00  15,141.00  15,443.82  15,752.70  16,067.75  16,389.11 

 Amorti zimi vjetor  76,500.00  76,500.00  76,500.00  86,500.00  60,000.00  65,000.00  70,000.00 
 Energji dhe ujë  5,000.00  5,000.00  5,150.00  5,253.00  5,358.06  5,465.22  5,574.53 
 Internet dhe telefon  1,500.00  1,575.00  1,622.25  1,654.70  1,687.79  1,721.54  1,755.98 
 Reklama/ Publicitet  55,000.00  5,000.00  5,150.00  5,253.00  5,358.06  5,465.22  5,574.53 
 Kancelari, shtypshkrime  1,500.00  1,575.00  1,622.25  1,654.70  1,687.79  1,721.54  1,755.98 
 Publikime dhe abonime, revista e media 
tjetër 

 2,000.00  1,500.00  1,545.00  1,575.90  1,607.42  1,639.57  1,672.36 

 Printi me dhe fotokopjime  2,000.00  2,100.00  2,163.00  2,206.26  2,250.39  2,295.39  2,341.30 
 Shërbime të tjera të externalizuara  9,000.00  8,000.00  8,240.00  8,404.80  8,572.90  8,744.35  8,919.24 
 Kosto e akti viteteve që kryhen nga vetë BhT  28,000.00  25,000.00  25,750.00  26,265.00  26,790.30  27,326.11  27,872.63 
 Qiranë e godinës  8,400.00  8,400.00  8,400.00  8,400.00  8,400.00  8,400.00 
 Gjithsej shpenzimet  341,500.00  280,108.00  293,033.08  305,971.74  282,456.94  291,738.08  301,104.84 

Fiti mi para tati mit  (129,000)  (4,483)  (3,677)  (2,248)  33,303  38,760  44,868 
III Tati mi mbi të ardhurat (15%)  4,995  5,814  6,730 

Fiti mi neto  (129,000)  (4,483)  (3,677)  (2,248)  28,308  32,946  38,138 
Zbritet amorti zimi për qëllime të llogaritjes së 
fl ukseve të parasë

 76,500  76,500  76,500  86,500 

Flukse parash të krijuara, të mundshme për 
t'u përdorur

 (52,500)  72,017  72,823  84,252  60,000  65,000  70,000 
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Përveç fl ukseve të parasë që krijohen nga 
akti viteti  për viti n e parë do të kemi edhe 
fl ukse si më poshtë:

 88,308  97,946  108,138 

Flukse parash në viti n e parë
Agjencia GIZ
Franchize Betahouse Berlin  100,000.00 
Agjencia private Z
Reklamë/publicitet  50,000.00 
Mbulim kostosh për viti n e parë  100,000.00 
Gjithsej fl ukse monetare fi llestare.  250,000.00 
Shënim: Për ndërtesën nuk është llogaritur amorti zim, por vetëm kosto e qirasë është përfshirë në shpenzime për të gjithë periudhën e përdorimit
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