Mjedisi

SHKURTIMISHT RRETH SEKTORIT
Vendet e Ballkanit Perëndimor ballafaqohen me një grup të përbashkët sfidash
nga pikëpamja e mjedisit. Ndotja – sidomos ndotja e ajrit në zonat urbane dhe

PROJEKTE

industriale – dhe shkarkimi i ujërave të zeza lënë pasoja për shëndetin e njerëzve

VLERA E PËRLLOGARITUR E
PROJEKTEVE

53

dhe mjedisin. Përdorimi i tokës ndryshon me zhvendosjen e popullsisë drejt

PROJEKTET
ME HUA TË
FIRMOSURA

GRANTET
E WBIF

GRANTET E WBIF
NË 2019

€2.6 mld 33/€927 m €139.3 m

€18.6 m

qyteteve dhe bregdetit, duke shkaktuar zgjerimin e zonave urbane dhe rezultuar
me humbjen e habitateve të bregdetit. Pushtetet vendore luftojnë depozitimin e
sasive gjithnjë në rritje të mbeturinave të prodhuara. Njëkohësisht, rajoni zotëron
habitate unike, vendndodhjet e biodiversitetit të jashtëzakonshëm të cilët duhen

REZULTATET E ARRITURA

mbrojtur dhe ruajtur.
Shanset për realizimin e një lidhjeje më të ngushtë me BE u sigurojnë nxitje
vendeve që të harmonizojnë legjislacionin dhe praktikën e tyre në fushën e
mjedisit me Acquis-in e BE-së. Shënohet përparim nga pikëpamja e transpozimit
të direktivave të BE-së për mjedisin, por realizimi i zbatimit efektiv të tyre në terren
mbetet ende sfidë. Zbatimi i një qasjeje më të fortë ndaj zbutjes së ndryshimeve

Përmirësimi i
sistemeve të
furnizimit me ujë/
ujërave të zeza për
2 milion banorë në
rajon

Mbi 640,000 banorë
janë mbrojtur nga
përmbytjet

Shërbimet efikase
të heqjes së
mbeturinave të
ngurta për më shumë
se 186,000 banorë

Sistemi paralajmërues
i parashikimit të
përmbytjeve për 5.4
milion banorë që jetojnë
në pellgun e lumit Sava

klimatike dhe adaptimit është një sfidë tjetër, sidomos në lidhje me kapacitetet
dhe burimet. Implementimi i Marrëveshjes së Parisit duke miratuar strategjinë dhe
legjislacionin shtetëror dhe hartimi i planeve shtetërore energjitike dhe klimatike

Rezultatet e pritshme

bëhet një prioritet gjithnjë e më shumë urgjent.

Përmirësimi i sistemeve të furnizimit me ujë/ujërave
të zeza për 6 milion banorë në rajon

PRIORITETET DHE AKTIVITETET E WBIF

Mbi 4.4 milion banorë janë mbrojtur nga
përmbytjet

Projektet në sektorin e mjedisit përbëjnë 13% të portofolit. Prioritetet e WBIF
janë: uji dhe ujërat e zeza, mbeturinat e ngurta si dhe mbrojtja nga përmbytjet

Shërbimet efikase të heqjes së mbeturinave
të ngurta për 1.2 milion banorë

dhe menaxhimi i pellgjeve të lumenjve në zonat e banuara me dendësi të lartë,
të industrializuara dhe ekologjikisht të ndjeshme.
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Water and wastewater

Flood protection

Waste management

Uji dhe ujërat e zeza
River basin management
Mbrojtja nga përmbytjet
Menaxhimi i mbeturinave
Ruajtja e burimeve ujore
Menaxhimi i pellgjeve të lumenjve

Water resources conservation

Të dhëna nga maji 2020.
www.wbif.eu
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Shqipëria
Bosnja Hercegovina
Kosova*
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REG
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Mali i Zi
Maqedonia e Veriut
Serbia
Projektet rajonale

SRB

REG

* 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.

SHEMBUJT E PROJEKTEVE
Impiant për përpunimin e ujërave të zeza
dhe rrjeti i kanalizimit në Gjilan, Kosovë
Në Gjilan vetëm 60% të popullsisë janë lidhur në rrjetin e kanalizimit,
ndërsa 75% përfitojnë nga shërbimet e furnizimit me ujë. Tek të dyja
sistemet ka mungesë të theksuara të investimit, ku një pjesë e kanalizimit
rrjedh ose thjesht rri hapur. Mbetjet e papërpunuara industriale dhe të
kanalizimit shkarkohen në lumenjtë Morava dhe Mirusha.
WBIF bashkëfinancon ndërtimin e impiantit të përpunimit të ujërave
të zeza me trajtim parësor dhe dytësor si dhe tretje anaerobe të llumit,
si dhe riparimin dhe zgjatjen e rrjetit të ujërave të zeza për 66% të
popullsisë e cila jeton në Gjilan dhe komunitetet përreth.
Projekti do të çojë në ulje të konsiderueshme të ndotjes së burimeve

Impianti i trajtimit të ujërave të zeza (c) Shutterstock

lokale të ujit, ndërsa 110,000 banorë do të përfitojnë nga përmirësimi i

VLERA TOTALE E PËRLLOGARITUR E PROJ.:

qasjes në shërbimet e përpunimit të ujërave të zeza.

GRANTET E WBIF:

€21.9 m
€2.5 m (INV)
€1 m (TA)

HUAJA E FIRMOSUR:

€10 m

HUAJA E VLERËSUAR:

€11 m

PËRFUNDIMI PRITET:

Menaxhimi i burimeve ujore në basenin e lumit Drina

në fund të vitit 2023
Regional
Project

Sipërfaqja e pellgut të lumit të Drinës është pak më shumë se 19,500
kilometra katrorë dhe ndodhet në territoret e Malit të Zi, Bosnje
Hercegovinës, Serbisë dhe Shqipërisë. Me një shkallë të lartë të rrjedhjes
dhe cilësi të mirë të ujit, ky pellg gjendet lartë në listën e zonave të
pasura me burimet natyrore dhe mundësi zhvillimore në rajon. Zotëron
potencial të madh të prodhimit të hidroenergjisë (ku 60% mbetet
ende e pashfrytëzuar), si dhe atraksionet turistike (siç është lokaliteti
i trashëgimisë natyrore të UNESCO-s, kanioni i lumit Tara), dhe është
burim i pasur i biodiversitetit.
Projekti i financuar nga WBIF mbështet menaxhimin më efikas të
burimeve ujore në pellgun e lumit, duke përfshirë përshtatjen me

Vendi i Trashëgimisë së UNESCO-s Tara Canyon, Mali i Zi (c) Shutterstock

ndryshimet klimatike dhe duke u fokusuar te zbutja e përmbytjeve
dhe thatësirave, menaxhimin e hidroenergjisë dhe mjedisit, në bazë
të praktikave të mira dhe menaxhimit të integruar të burimeve ujore.
Ky projekt merr parasysh në veçanti planet dhe strategjitë në sektorin
energjetik në rajonin e më gjerë, me qëllim për të përcaktuar ndërhyrjet
më të rëndësishme operative dhe investuese.
Përfituesit e projektit janë 1 milion banorë që jetojnë përgjatë Drinës
dhe lumenjve të saj më të mëdhenj kontribues.
www.wbif.eu

VLERA TOTALE E PËRLLOGARITUR E PROJ.:
GRANT I WBIF:

€21.2 m
€1.2 m (TA)

HUAJA E FIRMOSUR:

€20 m (WBG)

PËRFUNDIMI PRITET:

në fund të vitit 2020

