Животна средина

Укратко о сектору
Земље Западног Балкана суочавају се са заједничком групом изазова
у погледу животне средине. Загађење – посебно загађење ваздуха у
урбаним и индустријским областима – и испуштање отпадне воде узимају
данак људском здрављу и животној средини. Употреба земљишта се мења
како се становништво сели у градове и приморје, што узрокује ширење
урбаних насеља и резултира губитком обалних станишта. Општинске
власти у местима и градовима боре се са одлагањем све већих количина
произведеног отпада. Истовремено, регион поседује јединствена станишта,
домове изванредног биодиверзитета, које је неопходно заштитити и
сачувати.
Изгледи за остваривање блискије везе са ЕУ обезбеђују подстрек земљама да
своје законодавство и праксу у области животне средине ускладе са правним
тековинама ЕУ. Учињен је напредак у погледу преношења ЕУ директива о
животној средини, али остваривање њиховог ефективног спровођења на
терену и даље остаје изазов. Усвајање снажнијег приступа ублажавању
климатских промена и адаптацији још један је изазов, посебно по питању
капацитета и ресурса. Имплементација Париског споразума усвајањем
државне стратегије и законодавства и израда државних енергетских и
климатских планова све је ургентнији приоритет.

ПРОЈЕКАТА

ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ
ПРОЈЕКАТА

53

ПРОЈЕКТИ СА
ПОТПИСАНИМ
ЗАЈМОВИМА

ГРАНТОВИ
WBIF-A

ГРАНТОВИ
WBIF-A ТОКОМ
2019.

€2,6 мил. 33/€927 мил. €139,3 мил. €18,6 мил.

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ
Побољшани системи
водоснабдијевања/
отпадне воде за 2
милиона становника
у региону

Више од 640.000
становника
заштићено од
поплава

Ефикасне услуге
Систем за
збрињавања чврстог предвиђање поплава
отпада за више од
и упозоравање за 5,4
186.000 становника милиона становника
који живе у сливу
реке Саве

Очекивани резултати
Побољшани системи водоснабдијевања/отпадних
вода за 6 милиона становника у региону

Приоритети и активности WBIF-a

Више од 4,4 милиона становника
заштићено од поплава

Пројекти у сектору животне средине чине 13% портфолија. Приоритети
WBIF-а су воде и отпадне воде, чврсти отпад, као и заштита од поплава и
управљање речним сливовима у густо насељеним, индустријализованим и
еколошки осетљивим подручјима.

Ефикасне услуге уклањања чврстог
отпада за 1,2 милиона становника
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Вода и отпадне воде
Заштита од поплава
Управљање отпадом
Очување водних ресура
Управљање речним сливовима
Подаци из маја 2020.
www.wbif.eu
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* Овај назив не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом
Савета безбедности Уједињених нација 1244/1999 и мишљењем
Међународног суда правде о косовској декларацији о независности

ПРИМЕРИ ПРОJЕКАТА
Постројење за прераду отпадних вода и
канализациона мрежа у Гњилану, Косово
У Гњилану је тек 60% становништва повезано на канализациону
мрежу, а 75% остварује корист од услуга водоснабдевања. Код оба
система постоји озбиљан недостатак у њихово улагање, при чему
део канализационе мреже цури или је једноставно отворен. Сиров
канализациони и индустријски отпад испушта се непрерађен у
притоке Мораве и Мируше.
WBIF суфинансира изградњу постројења за прераду отпадних вода
са примарним и секундарним третманом и анаеробном дигестијом
муља, као и санацију и продужење мреже за отпадне воде за 66%
становништва које живи у Гњилану и околним заједницама.
Пројекат ће довести до значајног смањења загађења локалних
водних ресурса, а 110.000 становника ће остварити корист од
побољшаног приступа услугама прераде отпадних вода.

Постројење за прочишћавање отпадних вода (c) Shutterstock

УКУПНА ПРОЦ. ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА:

€21,9 мил.

ГРАНТ WBIF-А:

€2,5 мил. (INV)
€1 мил. (ТА)

ПОТПИСАН ЗАЈАМ:

€10 мил.

ПРОЦЕЊЕНИ ЗАЈАМ:

€11 мил.

ОЧЕКИВАНИ ЗАВРШЕТАК:

Управљање водним ресурсима у сливу реке Дрине

крајем 2023. год.
Регионални
пројекат

Површина слива реке Дрине износи нешто мало више од 19.500
квадратних километара и налази се на територијама Црне Горе,
Босне и Херцеговине, Србије и Албаније. Уз високу стопу протока и
добар квалитет воде, овај слив високо се котира на листи подручја
богатих природним ресурсима и развојним могућностима у региону.
Поседује велики потенцијал производње хидроенергије (од чега
је 60% још увек неискоришћено), као и туристичке атракције (као
што је UNESCO локалитет природне баштине кањон Таре), а богат
је извор биодиверзитета.
Пројекат који финансира WBIF подржава ефективније управљање
водним ресурсима у сливу реке, укључивањем адаптације
климатским променама, уз фокус на ублажавање поплава и суша,
управљање хидроенергијом и животном средином на основу добрих
пракси и интегрисаним управљањем водним ресурсима. Овај
пројекат посебно у обзир узима планове и стратегије у енергетском
сектору у ширем региону с циљем утврђивања најзначајнијих
оперативних и инвестиционих интервенција у сливу.

UNESCO-ова баштина, кањон Тара, Црна Гора (c) Shutterstock

УКУПНА ПРОЦ. ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА:
ГРАНТ WBIF-А:
ПОТПИСАН ЗАЈАМ:
ОЧЕКИВАНИ ЗАВРШЕТАК:

Корисници пројекта су 1 милион становника који живе дуж Дрине
и њених највећих притока.
www.wbif.eu

€21,2 мил.
€1,2 мил. (TA)
€20 мил. (WBG)
крајем 2020. год.

