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KOSOVA DHE KORNIZA E INVESTIMEVE NË 
BALLKANIN PERËNDIMOR (WBIF)

MBËSHTETJA E BE-SË PËR KOSOVËN WBIF DHE KOSOVA

KOSOVA*

Plani Ekonomik dhe i Investimeve për Ballkanin Perën-
dimor, miratuar nga Komisioni Evropian më 6 Tetor 
2020**, synon të nxisë rimëkëmbjen ekonomike afatgjatë 
të rajonit, të mbështesë një tranzicion të gjelbër dhe dig-
jital, për të nxitur integrimin rajonal dhe konvergjencën 
me Bashkimin Evropian. Paketa e investimeve do të jetë 
një faktor kryesor për lehtësimin e rritjes së investimeve 
publike dhe private në rajon nga institucionet financiare 
evropiane dhe ndërkombëtare.   

Korrniza e Investimeve në Ballkanin Perëndimor (WBIF), 
duke përfshirë edhe platformën e saj të sektorit privat Prog-
rami i Zhvillimit dhe Inovacioneve të Ndërmarrjeve të Bal-
lkanit Perëndimor (WB EDIF), mbledh partnerë të Ballkanit 
Perëndimor, donatorë bilateralë dhe Institucionet Financiare 
Ndërkombëtare në mbështetje të rritjes dhe konvergjencës 
së rajonit dhe vendeve individuale. WBIF u krijua në 2009, me 
Bashkimin Evropian si donator kryesor përmes Instrumentit 
të Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA). 

Ndihma e Para-Anëtarësimit (IPA II) gjithashtu ofron fonde 
shtesë si grante bilaterale direkt për Maqedoninë e Veriut, 
për të mbështetur projekte në fushat e transportit, energjisë, 
mjedisit, konkurrencës, inovacionit dhe ndërtimit të kapaci-
teteve.

BASHKIMI EVROPIAN
Ofruesi më i madh i ndihmës financiare 
për Kosovën

INSTRUMENTE INVESTIMI

Në Kosovë, WBIF mbështet gjithashtu konkurrencën dhe ino-
vacionin e sektorit privat (përfshirë bujqësinë) me investime 
të përziera (grante dhe hua) përmes instrumenteve të mëpos-
htme:

€90.5m

€308.8m

€11.7m

€15.6m

€426.6m

WBIF   
GRANTE 

€198.7m

HUATË E  
FIRMOSURA 

€265m

PROJEKTE TË 
MBËSHTETURA

30

VLERA  
E VLERËSUAR E 
PROJEKTIT

€1.8bn

Grante investimi:
€155.7m

Asistenca teknike:
€40.5m

Të dhënat në Shtator 2021

MBËSHTETJA E 
SEKTORIT PRIVAT

€426.6m

‘Projektet e WBIF po ndryshojnë cilësinë 
e jetës në Kosovë. Furnizimi me ujë dhe 
ngrohja qendrore i kanë siguruar Pris-
htinës 24/7 ujë dhe fatura më të ulëta. 
Rruga Hekurudhore 10 dhe Autostrada 
e Paqes do të integrojnë Kosovën në rr-
jetet kryesore të transportit.’

Ambasadori Tomáš Szunyog
Shefi i Zyrës së BE-së dhe Përfaqësuesi 

Special i BE-së në Kosovë

IPA II grante 
bilaterale

2014 - 2021

WBIF                       
grante

2009 - 2021

 Programi i Zhvillimit dhe Inovacioneve të   
 Ndërmarrjeve të Ballkanit Perëndimor   
 (WB EDIF)  

WB EDIF siguron qasje të diversifikuar në financa për ndërmarr-
jet e vogla dhe të mesme (NVM) përmes një sërë instrumentesh 
financiare, shoqëruar me shërbime këshilluese për të rritur gatis-
hmërinë e investimeve të NVM-ve.

 Fondi Evropian për Evropën Juglindore   
 (EFSE)  

EFSE nxit zhvillimin ekonomik përmes sigurimit të financave për 
institucionet e ndërmjetme huadhënëse të cilat u japin hua ndër-
marrjeve mikro dhe të vogla (NMV), fermerëve, agrobizneseve 
dhe ekonomive shtëpiake.

 

 Fondi për Rritje të Gjelbërt (GGF)

GGF financon projekte të energjisë së rinovueshme përmes sigu-
rimit të financave për institucionet e huadhënies së ndërmjetme 
që japin hua për NMV-të dhe ekonomitë private shtëpiake.

 Programi Rajonal për Efiçencë të Energjisë   
 (REEP/REEP Plus)

REEP/REEP Plus ofron një kombinim të instrumenteve të fi-
nancimit për komunat, NVM-të dhe ekonomitë shtëpiake për 
projektet e qëndrueshme të efiçencës së energjisë.

Qasja e NVM-ve në financa dhe konkurrencë

Efikasiteti i energjisë i sektorit privat dhe burimet e 
rinovueshme

€106.8m

_

€27m

€73.1m

_

€136m

€1.8m

€1.2m

€32.3m

€22.7m

€140.7m

Ndarja e 
mbështetjes 
jepet në vijim

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.
**COM(2020)641 final

Iniciativa prioritare 2: Lidhja e Veriut me Jugun

Rruga hekurudhore e cila lidh Beogradin me Prishtinën do të përmirësohet 
më tej përmes punimeve të ndërtimit në Kosovë.

Iniciativa prioritare 5: Kalimi nga qymyri 

Do të përgatitet për ndërtim I gazsjellësit Kosovë – Maqedonia e Veriut.

Iniciativa prioritare 7: Menaxhimi i mbetjeve dhe ujërave 
të zeza

Menaxhimi i mbeturinave dhe ujërave të zeza: Do të përfundojë ndërtimi i 
impiantit të trajtimit të ujërave të zeza në Prishtinë.

Iniciativa prioritare 4: Energji e ripërtërishme

Do të përshpejtohen përgatitjet për ndërtimin e Fazës së dytë të Hidro Sis-
temit Ibër-Lepenc.

Iniciativa prioritare 8: Infrastruktura digjitale

Do të vazhdojë zhvillimi dhe shtrirja e infrastrukturës kombëtare brezgjerë 
– së bashku me përfundimin e projekteve investuese më të avansuara deri 
në vitin 2024.

Iniciativa prioritare 9: Konkurrenca e Sektorit Privat

Rritja e shumës së grantit dhe kapaciteti garantues për të mbështetur sek-
torin privat dhe mobilizuar asistencën për zhvillimin e qëndrueshëm rural.

€198.7m €342.9m

53 km të rrugëve

213 km të hekurudhave të 

rehabilituara

Sistemet e ngrohjes qendrore 

për 1.2 milion njerëz

Përmirësimi i sistemeve të ujit/

ujërave të zeza për 1.2 milion njerëz

Trajtimi shëndetësor dhe objektet 
kërkimore për 2.2 milion njerëz

136,500 nxënës dhe mësues në 500 

shkolla të lidhur në internet me 
shpejtësi të lartë

Rezultatet
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BE grante: €11.2m Granti i donatorit bilateral: €0.5m

Huatë e KfW: €26m 

Investimi total: €0.5mInvestimi total: €52.3m

Sistemi i furnizimit me ujë të Prishtinës vuan ndjeshëm nga rrjedhjet dhe 
nga tarifat e pa faturuara dhe të pa mbledhura. Këta faktorë kanë çuar në 
një cilësi të dobët të shërbimit dhe rrethana të vështira financiare. Rrjedh-
jet vlerësohen në 50% dhe të ardhurat e mbledhura gjithashtu përfaqësojnë 
vetëm rreth 50% të potencialit të tyre. Për te trajtuar këto çështje, projekti 
WBIF përfshiu ndërtimin e dy rezervuarëve të vegjël, zëvendësimin e tuba-
ve, instalimet e njehsorëve(matësve) dhe përmirësimet e ekonomive shtëpi-
ake. Këto investime aktualisht janë duke zvogëluar humbjet e ujit në rrjet 
dhe duke përmirësuar qëndrueshmërinë e lidhjeve të furnizimit me ujë të sis-
temit për rreth 700,000 klientë të rinj dhe ekzistues në Prishtinë dhe zonën 
përreth.

Sistemi arsimor i Kosovës kujdeset për gati 1.5 milion nxënës, por ai lufton të 
sigurojë programe të përshtatshme mësimore dhe një mjedis të mirë mësim-
dhënieje dhe mësimnxënieje për të prodhuar aftësitë që kërkohen në një treg 
gjithnjë në zhvillim. Shkalla e regjistrimit për arsimin e mesëm qëndron në 88% 
për vajzat dhe 92% për djemtë. Përkundër progresit, pabarazitë ende ekzisto-
jnë në qasjen në arsim. Për të ndihmuar në këtë pjesë, WBIF siguroi një grant 
që ndihmoi Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në zhvillimin e një 
baze të të dhënave për arsimin, duke përgatitur një studim për të identifikuar 
pengesat kryesore në lidhje me arsimin e vajzave dhe duke bërë një vlerësim të 
nevojave për trajnimin e mësuesve në shërbim. Këto ndërhyrje kanë mundësuar 
planifikim më të mirë të investimeve në sektorin e arsimit.

Projekti rajonal i furnizimit me ujë të Prishtinës Projekti për përmirësimin e arsimit në Kosovë 

BE grante: €42.2m; EBRD grant: €1m Granti i donatorit bilateral: €0.7m

Hua nga WBG: €27.7m Hua nga BERZH: €19.2m; Hua nga EIB: €20.9m 

Investimi total: €28.4mInvestimi total: €83.3m

Korridori Orient / Lindje-Med (R10) përshkon Kosovën nga veriu në jug, nga 
kufiri me Maqedoninë e Veriut deri në Serbi, dhe përbën lidhjen e vetme heku-
rudhore të Kosovës me rajonin . E gjithë hekurudha është në gjendje të keqe, 
me kufizime serioze strukturore që nuk lejojnë shpejtësi më të madhe se 60 
km/h dhe në disa zona 20 km/h. Ky projekt investimi - i mbështetur nga WBIF 
- do të mundësojë ndërrimin ose rinovimin e ndërprerësve, shinave, urave dhe 
tuneleve të vjetërsuara. Ky projekt pritet të japë përfitime të konsiderueshme 
përfshirë (i) transportin hekurudhor të sigurt dhe efikas për afërsisht 50% të 
popullsisë së Kosovës; (ii) kapaciteti i hekurudhës së pasagjerëve dhe të ngar-
kesave dhe koha e udhëtimit janë përmirësuar ndjeshëm; dhe, (iii) emetime 
të reduktuara të CO2. 

Projekti i efiçencës së energjisë dhe energjisë së rinovueshme do të zvogëlo-
jë konsumin e energjisë dhe përdorimin e lëndëve djegëse fosile në ndërtesat 
publike përmes efiçencës së energjisë dhe investimeve në energjinë e rinovues-
hme dhe do të përmirësojë politikën e qëndrueshme të energjisë dhe mjedisin 
rregullator në Kosovë. Ai përfshin tre komponente: (i) investime të energjisë 
së pastër në ndërtesat publike; (ii) mbështetja politike dhe ajo rregullatore 
për energjinë e pastër; dhe (iii) mbështetja për zbatimin e projektit.

Korridori Orient / Lindje-Med: rehabilitimi i përgjithshëm 
i Rrugës 10 faza 1, Fushë Kosovë / Kosovo Polje - kufiri 
me seksionin hekurudhor të Maqedonisë së Veriut 

Masat e efiçencës së energjisë në ndërtesat publike 
qendrore

Kompania start-up Labbox mori financim të kapitalit dhe shërbime kës-
hilluese të financuara nga BE, në bashkëpunim me BERZH dhe Fondin 
Evropian të Investimeve (EIF) për të zhvilluar një instrument mësimi për 
t’i mësuar fëmijët se si të kodojnë. Kurrikula e Labbox bazohet në disa mo-
dule - secili segment paraqet një koncept të ri në teknologji dhe inkurajon 
përdoruesit të eksperimentojnë. Shkollat publike në të gjithë Kosovën tas-
hmë kanë pilotuar kurrikulën e Labbox.

Një prodhuesi kryesor i biskotave në Kosovë kishte nevojë për investime 
për të ulur konsumin e energjisë, në mënyrë që të përmirësojë cilësinë dhe 
efikasitetin e procesit, të cilat rrisin aftësinë konkurruese. GGF finan-
coi furrën e re dhe një linjë të re të prodhimit të biskotave. Investimi prej 
49,000 € lejoi ndërmarrjen të ulë konsumin e saj të energjisë elektrike dhe 
ujit për më shumë se 50%. Kjo do të thotë që investimi do të shlyhet pas 
gjashtë vjetëve afërsisht.

€308.8m të investimeve me hua të subvencionuara

Mundësimi i 92,405 huave të subvencionuara

84 projekte këshilluese të mbështetura

€90.5m të financimeve për NVM-të

644 NVM të mbështetura në Kosovë

4 investime në kapital (€7.9m)

Asistenca teknike dhe këshillëdhënëse për NVM për €3.3m

€11.7m të investimeve me hua të subvencionuara

2 857 hua të subvencionuara

20,594 MWh/vit të kursimeve kryesore të energjisë

5,349 tCO2/vit të uljes së emetimeve

€7.6m në financim për sektorin e banimit (GEFF)

€18m financim direkt për sektorin privat

Efikasiteti i përmirësuar i energjisë

*Numri dhe shuma e huave të subvencionuara nga fillimi

*Numri dhe shuma e huave të subvencionuara nga fillimi

**Rezultatet rajonale

Sektori Privat i WBIF • Qasja në financa dhe konkurrencë, efiçiencë të energjisë dhe burime të rinovueshmeSektori Publik WBIF • Përzierja e investimeve për projektet kryesore të infrastrukturës

Programi i Zhvillimit dhe Inovacioneve të Ndërmarrjeve 
të Ballkanit Perëndimor 

Objektivi: Përmirësimi i kapacitetit dhe qasjes në financa të 
përballueshme për kompanitë në Ballkanin Perëndimor.

Programi i Zhvillimit dhe Inovacioneve të Ndërmarrjeve të Ballkanit Perëndi-
mor (WB EDIF) është platforma e udhëhequr nga BE për zhvillimin e sekto-
rit privat në Ballkanin Perëndimor. Ajo bashkon palët kryesore të interesua-
ra, duke përfshirë qeveritë e Ballkanit Perëndimor, INF-të, organizatat rajonale 
dhe donatorët bilateralë për të tërhequr dhe shfrytëzuar financimin dhe eks-
pertizën së bashku. WB EDIF siguron qasje të diversifikuar në financa për ndër-
marrjet e vogla dhe të mesme (NVM) përmes një sërë instrumentesh financiare, 
(p.sh. Garancitë, kapitali, kreditë). Kjo shoqërohet me shërbime këshilluese për 
të rritur gatishmërinë e investimeve të NVM-ve dhe mbështetjen për reformat 
e politikave në rajon.

wbedif.eu

Nën të njëjtën strukturë si EFSE, Fondi për Rritje të Gjelbërt (GGF) financon pro-
jekte të energjisë së rinovueshme. Institucionet e ndërmjetme të huadhënies ja-
pin hua për ndërmarrjet mikro dhe të vogla (NMV) dhe për ekonomitë shtëpiake 
private. Fondi ka një fokus të veçantë në efikasitetin e energjisë dhe investimet në 
energjinë e rinovueshme. Asistenca e tij teknike mbështet NMV-të që të përgatisin 
projekte investimi dhe ndërton kapacitetet e institucioneve të huadhënies së ndër-
mjetme. Iniciatorët e GGF janë Banka Evropiane e Investimeve (EIB) dhe Banka 
Zhvillimore KfW e Gjermanisë.

Fondi për Rritje të Gjelbërt*

Objektivi: Mbështetja e masave rajonale për uljen e përdorimit të 
energjisë dhe emetimeve të CO₂ me 20%.

ggf.lu

wb-reep.org

Programi Rajonal i Efiçiencës së Energjisë për Ballkanin 
Perëndimor**

Objektivi: Krijimi i një tregu të qëndrueshëm për efiçencën e 
energjisë në Ballkanin Perëndimor.

Programi Rajonal i Efiçiencës së Energjisë për Ballkanin Perëndimor (REEP / 
REEP Plus) ofron një kombinim të instrumenteve të financimit, asistencës tek-
nike dhe dialogut të politikave për të adresuar pengesat në treg dhe për të sti-
muluar zhvillimin afatgjatë të tregut. Zbatuar nga Banka Evropiane për Rin-
dërtim dhe Zhvillim (BERZH), Sekretariati i Komunitetit të Energjisë dhe KfW 
me mbështetjen e BE-së dhe donatorëve të tjerë bilateral, programi mbështet 
përmirësimin e mjedisit rregullator për investime në efiçencën e energjisë, ener-
gjinë e qëndrueshme dhe të rinovueshme. Ai gjithashtu u lehtëson qasjen në 
financa komunave, NVM-ve dhe ekonomive shtëpiake private.

efse.lu

Fondi Evropian për Evropën Juglindore*

Objektivi: Sigurimi i fondeve të qëndrueshme për ndërmarrjet 
mikro dhe të vogla dhe familjet me të ardhura të ulëta.

Fondi Evropian për Evropën Juglindore (EFSE) është një fond publiko-privat i 
mbështetur nga BE i cili nxit zhvillimin ekonomik përmes sigurimit të financa-
ve për institucionet e huadhënies të ndërmjetme që japin hua për NMV, përfs-
hirë fermerët, agrobizneset dhe ekonomitë shtëpiake private. Struktura e tij të 
zhvillimit ofron asistencë teknike për të ndërtuar kapacitetin e një ekosistemi 
sipërmarrës (p.sh. sipërmarrësit, institucionet financiare, institucionet publi-
ke). KfW është iniciatori dhe investitori kryesor i Fondit.

KOSOVA


