
Дигиталната агенда за Западниот Балкан и Стратегијата 2020 за Југоисточна 
Европа имаат за цел да го отклучат пристапот до дигиталната економија 
на Западниот Балкан преку интеграција на регионот во пан-европскиот 
дигитален пазар. Тоа бара стратегии за дигитализација усогласени со идните 
потреби, подобрено регулаторно опкружување, унапредена широкопојасна 
инфраструктура, како и пристап до дигитална писменост. Дигиталната 
инфраструктура и широкопојасните врски се дел од столбот за дигитална 
интеграција на повеќегодишниот план за регионална економска област на 
Западниот Балкан (MAP-REA). Како одговор на тоа, WBIF ја усвои дигиталната 
инфраструктура како дополнителен квалификуван сектор во декември 
2017 година. Од тогаш беа консултирани различни учесници во WBIF со 
релевантна дигитална стручност, вклучувајќи го и Генералниот директорат 
на ЕУ за комуникациски мрежи, содржини и технологии (DG CONNECT), со 
што се развива овој нов сектор под WBIF во согласност со политиките и 
стратегиите на Европската комисија и потребите на корисниците.

WBIF го подржува развојот на дигитални инфраструктура (вклучувајќи 
и широкопојасна поврзаност) во регионот, преку техничка помош за 
подготовка на инвестициски проекти. Проектите во овој сектор се 
фокусираат на „белите зони“ и руралните подрачја, како и на поддршка 
на дигиталната поврзаност на образовните, здравствените, општинските 
и владините институции. Во декември 2019 година, WBIF го прошири 
своето поле на помош на е-инфраструктури, меѓусебно поврзување на 
администрацијата, мрежи за истражување и образование со брзини до 500 
Gbps, и информатика со високи перформанси. 

Широкопојасно поврзување

Податоци од мај 2020.
www.wbif.eu

* Оваа ознака е без предрасуди кон позициите за статусот и е во согласност 
со UNSCR 1244/1999 и Мислењето на МСП за декларацијата на независност 
на Косово
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€252 м. €5,9 м. €5,4 м. 6 1 / €4,3 м. 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ



Поврзување на основните и средните 
училишта на Косово

Информатичката и комуникациската технологија е еден од шесте 

приоритетни сектори за економскиот развој на Косово. Заедно со Светска 

Банка, земјата имплементира Проект за дигитална економија на Косово 

(KODE), за да се подобри пристапот до широкопојасни услуги со подобар 

квалитет и брзина и онлајн извори на знаење, услуги и пазари на труд за 

граѓаните и јавните и академските институции. Тоа ќе им овозможи на 

вишите образовни институции да се поврзат меѓусебно преку Национална 

истражувачка и образовна мрежа (NREN) на Косово и да се поврзат на GEANT 

мрежата за пристап до нови извори на информации, како и нови можности 

за истражување и образование. 

Проектот финансиран од WBIF ќе ја прошири KREN мрежата на сите основни 

и средни училишта и ќе обезбеди конекција со брзина од најмалку 1 Gbps. 

Техничката помош на WBIF обезбедува студија на изводливост и анализа 

на рентабилност за проценка на неопходните интервенции за агрегатни и 

пристапни конекции, а со тоа и вклученоста на приватниот сектор. 

Проширување на покривањето на основни и средни училишта во градовите, 

малите места и руралните области ќе им овозможи на 136.500 ученици и 

учители во 500 училишта во државата пристап до отпорна мрежа со висока 

брзина, како и размена и пристап до знаење со користење на најновите 

стандарди и услуги.

Развој на широкопојасна инфраструктура во Црна Гора 

36% од населението во Црна Гора живее во рурални подрачја. 

Обезбедувањето на широкопојасен пристап до интернет во оддалечените 

подрачја ја надминува куповната моќ и тешко може да се направи 

профитабилно. Заради тоа, таквите подрачја се пропуштаат во 

комерцијалните развојни планови на телекомуникациските оператори. 

WBIF ја финансира студијата на изводливост и анализата на рентабилност 

за да изнајде техничко, институционално и организациско решение за 

широкопојасна мрежа од следната генерација ширум земјата. 

Главната цел на овој инфраструктурен проект е решавање на пристапот и 

поврзувањето на широкопојасен интернет во државата и да се обезбеди 

фиксна широкопојасна поврзаност на образовните установи, болниците, 

јавните институции, општините и домаќинствата. Развојот на фиксната 

широкопојасна инфраструктура ќе го зајакне економскиот и социјален 

развој. Зголемениот пристап до ИКТ ќе ја засили дигиталната поврзаност 

на Црна Гора и другите држави во регионот и ЕУ, ќе го намали дигиталниот 

јаз и ќе придонесе кон развојот на регионот.

€25,6 м.
 

€0,8 м. (TA) 
€11,9 м. (EIB)

€11,9 м. (CEB)

€27,6 м.
 

€0,6 м. (TA)
€15,9 м. (EBRD)
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PROJECT  EXAMPLESПримери на проекти
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