Donatorët dypalësh të WBIF
Donatorët dypalësh janë gur themeli i WBIF. Kontributi i tyre reflektohet në sigurimin e fondeve për asistencë teknike dhe grante investimesh, këshillime për operacione pune dhe pjesëmarrje aktive në
menaxhimin e WBIF përmes një sistemi të rradhës bashkë-kryesues
të Bordit Drejtues. Deri në fund të vitit 2019, kontributet dypalëshe
të donatorëve kishin arritur vlerën në 98.7 milion euro, përfshirë
93.5 milion euro kontribute direkte në Fondin e Përbashkët Evropian për Ballkanin Perëndimor (EWBJF) e WBIF dhe 5.2 milion euro të
transferuara nga BERZH-i Ballkani Perëndimor (WBF) kur WBIF filloi
punën. Pas ndarjes së më shumë se 10 milion euro gjatë viteve 2017
dhe 2018, donatorët dypalësh në 2019 ndanë një shumë totale prej
13.9 milion euro.
Rritja e përmendur e kontributeve të donatorëve dypalësh konfirmoi edhe një herë interesimin e tyre për financimin e projekteve të të gjithë sektorëve të WBIF, me një fokus të veçantë në sektorët
mjedisorë dhe social, në mënyrë që ta plotësojnë fokusin e Komisionit Evropian në sektorët e energjisë dhe transportit nën Agjendën
e Ndërlidhjes. Për këtë qëllim donatorët kanë ndarë 31 milion euro
grante investimi nga totali i planifikuar i investime në vlerë prej 152
milion euro në sektorin e mjedisit në periudhën 2017-2019.
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Bashkë-kryesues i
Bordit Drejtues të
WBIF në 2018.

“WBIF është bërë mekanizmi më modern që
ndërthur financimin dhe asistencë teknike.”
Sylvain Geranton,
Ministria e Ekonomisë dhe Financave

Bashkë-kryesues i
Bordit Drejtues të
WBIF në 2019.

“WBIF: sigurimi i një mbështetje të konsiderueshme për Ballkanin Perëndimor nga partnerët evropianë dhe më gjerë”
Thomas Motak,
Ministria Federale e Punëve të Jashtme
Sabrina Brabetz,
Ministria Federale e Financave

Bashkë-kryesues i
Bordit Drejtues të
WBIF në 2020.

Grupi i punës i
WB EDIF

Grupi i Parisit

shteti

· donatorët e WBIF (në m €)
5.2

· Menaxhimi i WBIF

“Austria ka mbështetur fort WBIF si një platformë të vlefshme partneriteti , që prej fillimit.
platformën e vlefshme të partneritetit të WBIF
që nga fillimi. Vazhdojmë ndërtimin e së ardhmes evropiane së bashku!“
Elisabeth Gruber,
Ministria Federale e Financave
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*EBRD WBF: Austri, Kanada, RepublikaÇeke, Danimarkë,
Finlandë, Hungari, Irlandë, Luksemburg, Holandë, Norvegji,
Poloni, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Mbretëria e Bashkuar.

Të dhëna nga maji 2020

Shembuj të investimeve në projekte të bashkëfinancuara nga donatorë dypalësh
Impianti i trajtimit të ujërave të zeza për
Podgoricën, Mali i Zi.

Impianti i trajtimit të ujërave
të zeza për 188,400 banorë
47,700 familje përfituan nga
shërbime sanitare efikase
Pastrimi i ujërave sipërfaqësore
dhe ujërave nëntokësore
në afërsi dhe në rrjedhën e
poshtme
100 vende pune u krijuan gjatë
ndërtimit dhe 55 të tjera për
funksionalizimin e fabrikës
impiantit te ri

Sektori social

Rezultatet e projektit
60 shkolla të rehabilituara

Vlera e parashikuar e projektit:
€62.6 milion
Granti i donatorit dypalësh:
€3.0 milion

Mjedisi
Vlera e parashikuar e projektit:
€50.1 milion
Granti i donatorit dypalësh:
€9.0 milion

Ndërtimi i palestrave dhe rehabilitimi i
shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoninë
Veriore

70 salla te edukatës fizike të
ndërtuara
Granti i WBIF
16 shkolla të rehabilituara dhe
të pajisura
11,000 fëmijë dhe 700 mësues
përfitojnë nga
lehtësirat moderne në arsim

Zgjerimi dhe rehabilitimi i impiantit të trajtimit
të ujërave të zeza dhe rrjetit të kanalizimeve
për Gjilan, Kosovë*

Mjedisi
Impianti i trajtimit të ujërave të
zeza për 110,000banorë
110,000 banorë përfituan nga
shërbimet sanitare efikase
Pastrimi i ujërave sipërfaqësore
dhe ujërave nëntokësore
në afërsi dhe në rrjedhën e
poshtme

*Ky emërtim nuk paragjykon qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe
mendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

Partneritet i përbashkët

Në bashkëpunim me:

Donatorët dypalësh:

Përfituesit:

Vlera e parashikuar e projektit:
€21.9 milion
Granti i donatorit dypalësh:
€2.5 milion

150 vende pune u krijuan
gjatë ndërtimit dhe 28 të tjera
për funksionalizimin e
fabrikës së re

Rreth WBIF
nstrumenti i investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF) është një instrument financiar I iniciuar nga Komisioni Evropian në dhjetor 2009 së bashku
me Bankën e Këshillit të Evropës për Zhvillim (CEB), Bankën Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), Bankën Evropiane të Investimeve (EIB) dhe
donatorë dypalësh si dhe përfituesit në Ballkanin Perëndimor, me qëllim
financimin erojekteve strategjike të investimeve. Banka Gjermane për Zhvillimi (KfW) dhe Banka Botërore (WB) më pas iu bashkuan platformës. Në
dhjetor 2018, Agjencia Franceze e Zhvillimit (AFD) u bë pjesëmarrëse në
WBIF.
WBIF kombinon grante, hua dhe kontribute të përfituesve për investime në
infrastrukturë në sektorët e energjisë, mjedisit, sektorin social, sektorin e
transportit dhe atij digjital, si dhe për zhvillimin e sektorit privat.
WBIF kontribuon në perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor duke
mbështetur investime që përmirësojnë konkurencën dhe rritjen dhe që i
plotësojnë masat e politikave të cilat nxisin bashkëpunimin dhe lidhjet në
rajon.

www.wbif.eu

