
Agjenda digjitale për Ballkanin Perëndimor dhe Strategjia Evropa Juglindore 
2020 janë të përqendruar te hapja e qasjes në ekonominë digjitale në Ballkanin 
Perëndimor nëpërmjet integrimit të rajonit në një treg digjital pan-evropian, 
gjë që kërkon strategji digjitalizimi të harmonizuara me nevojat e ardhshme, 
mjedis të përditësuar rregullator, avancim të infrastrukturës brezgjerë, si dhe 
qasje dhe alfabetizëm digjital. Infrastruktura digjitale dhe lidhja brezgjerë janë 
pjesë e shtyllës së integrimit digjital të planit disavjeçar të veprimit për zonën 
rajonale ekonomike në Ballkanin Perëndimor (MAP-REA). Si përgjigje ndaj kësaj, 
WBIF ka miratuar infrastrukturën digjitale si një sektor të kualifikuar shtesë në 
dhjetor të vitit 2017.Që atëherë janë konsultuar pjesëmarrës të ndryshëm të WBIF 
me kompetencë digjitale përkatëse, duke përfshirë Drejtorinë e Përgjithshme të 
BE-së për rrjetet e komunikimit, përmbajtjet dhe teknologjitë (DG CONNECT), 
duke zhvilluar këtë sektor të ri në kuadër të WBIF dhe në përputhje me politikat 
dhe strategjitë e Komisionit Evropian, dhe nevojat e përfituesve.

WBIF mbështet zhvillimin e infrastrukturave digjitale (duke përfshirë dhe lidhjen 
brezgjerë) në rajon nëpërmjet asistencës teknike për përgatitjen e projekteve 
investuese. Projektet në kuadër të sektorit janë të përqendruar tek “zonat e 
bardha” dhe ato rurale, si dhe mbështetja e lidhjes digjitale të institucioneve 
arsimore, shëndetësore dhe shtetërore. Në dhjetor të vitit 2019 WBIF e zgjeroi 
fushën e ofrimit të asistencës në infrastrukturat, lidhjen e ndërsjelltë të 
administratës, rrjetet hulumtuese dhe arsimore me shpejtësi deri 500 Gbps dhe 
performanca të larta.  

Lidhja brezgjerë

Të dhëna nga maji 2020.
www.wbif.eu
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Nënsektorët e infrastrukturës digjitale (në mil. €)
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Vlera e granteve (në mil. €) Numri i granteve

REZULTATET E ARRITURA

* 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.

70% të ekonomive shtëpiake me qasje në 
lidhjet brezgjera në zonat rurale të Shqipërisë

48,700 banorë me qasje në rrjetet e gjeneratës së 
ardhshme në zonat “e bardha” të Malit të Zi

47,200 banorë me qasje në internet ultra të shpejtë 
në zonat “e bardha“ dhe “gri“ të Maqedonisë së 

Veriut
1,500 shkolla dhe 225,000 ekonomi shtëpiake të lidhu-
ra në rrjetet brezgjera në zonat rurale dhe përmirësimi 

i qasjes në shërbime për 650,000 banorë në Serbi

190 objekte shëndetësore dhe 200 shkolla me 
internet brezgjerë fiks prej 1 GB në zonat rurale 

në veriperëndim të Shqipërisë

136,500 nxënës dhe mësues në 500 shkolla fillore 
dhe të mesme janë lidhur në rrjetin brezgjerë në 

Kosovë



Lidhja e shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë

Teknologjia informatike dhe e komunikimit është një nga gjashtë 
sektorët me prioritet për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Bashkë me 
Bankën Botërore ky vend është duke zbatuar Projektin e Ekonomisë 
Digjitale për Kosovën (KODE), me qëllim i përmirësimin e qasjes në 
shërbimet brezgjera të cilësisë më të mirë dhe shpejtësisë më të lartë 
si dhe qasjes në burimet online të njohurive, shërbimeve dhe tregjeve 
të punës për qytetarët, institucionet publike dhe akademike, gjë që 
do t’i mundësoj institucioneve të arsimit të lartë që të lidhen mes tyre 
nëpërmjet Rrjetit Kombëtar Hulumtues dhe Arsimor (NREN) dhe të 
lidhen me rrjetin GEANT, në mënyrë që të kenë qasje në burimet e reja 
të informacioneve, si dhe mundësi të reja për hulumtim dhe arsim.

Përmes projektit të financuar nga WBIF, rrjeti KREN do të zgjerohet 
në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme duke siguruar njëkohësisht 
shpejtësinë e lidhjes prej jo më pak se 1 Gbps. Me anë të mbështetjes 
teknike në kuadër të WBIF sigurohet studimi i fizibilitetit dhe analiza e 
shpenzimeve dhe dobive për vlerësimin e ndërhyrjeve të domosdoshme 
në nyjet agreguese dhe qasëse, dhe si rrjedhojë edhe përfshirja e sektorit 
privat.

Zgjerimi në shkollat fillore dhe të mesme në qytete, vende më të 
vogla dhe zona rurale do të mundësojë qasjen në një rrjet rezistent të 
shpejtësisë së madhe për 136,500 nxënës dhe mësues në 500 shkolla 
anembanë vendit, si dhe ndarjen dhe qasjen në njohuritë duke përdorur 
standardet dhe shërbimet më të reja.

Zhvillimi i infrastrukturës brezgjerë në Mal të Zi

Në zonat rurale jeton 36% të popullsisë së Malit të Zi. Sigurimi i qasjes në 
rrjetin brezgjerë në zonat e largëta tejkalon fuqinë blerëse dhe është e 
vështirë të bëhet fitimprurëse, dhe për këtë arsye zonat e tilla janë lënë 
jashtë planeve të zhvillimit komercial të operatorëve të telekomunikimit.
WBIF financon një studim fizibiliteti dhe analizën e shpenzimeve me 
qëllim gjetjen e  zgjidhjes teknike, institucionale dhe organizative për 
rrjetin brezgjerë të gjeneratës së ardhshme anembanë vendit.

Qëllimi i këtij projekti infrastrukturor është zgjidhja e çështjes së qasjes 
në internetin brezgjerë dhe të lidhjes në vend si dhe sigurimi i një rrjeti 
brezgjerë fiks për institucionet arsimore, spitalet, institucionet publike, 
komunat dhe ekonomitë shtëpiake. Zhvillimi i infrastrukturës brezgjerë 
fikse do të fuqizojë zhvillimin ekonomik dhe social. Qasja e rritur në 
teknologjitë informatike dhe e komunikimit do të rrisë lidhjen digjitale 
midis Malit të Zi dhe vendeve të tjera të rajonit dhe BE-së, ulë boshllëkun 
digjital dhe kontribuojë në zhvillimin e rajonit.
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Llojet e lidhjes në internet (c) Shutterstock

Shkolla fillore (c) Shutterstock


