Билатерални донатори на WBIF
Билатералните донатори се основата на WBIF. Тие придонесуваат
со сопствени финансиски ресурси за техничка помош и
инвестициски грантови, даваат совети за работењето и активно
учествуваат во управувањето на WBIF преку ротирачки систем на
заедничко претседавање со Управниот одбор. Придонесите на
билатералните донатори достигнаа 98,7 милиони € до крајот на
2019 година, вклучувајќи и 93,5 милиони € во директни придонеси
за Европскиот заеднички фонд за Западниот Балкан (EWBJF) како
дел од WBIF и 5,2 милиони € префрлени на Фондот за Западниот
Балкан (WBF) на ЕБРД кога WBIF започна со работа. По ветените
повеќе од 10 милиони € во 2017 и 2018 година, билатералните
донатори во 2019 ветија дополнителни нови средства во износ од
13,9 милиони €.
Зголемувањето на придонесите од билатералните донатори
ја потврдува нивната заинтересираност за финансирање на
проекти во сите сектори на WBIF, со фокус на секторот за животна
средина и секторот социјала, како надополнување на фокусот
на Европската комисија на секторите за енергетика и транспорт
согласно Агендата за поврзување. Според тоа, тие алоцираа 31
милион евра во инвестициски грантови за 152 милиони евра
инвестиции за секторот за животна средина во периодот 20172019 година.
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Копретседавач на
Управниот одбор
на WBIF во 2018
година

“WBIF стана најсовремен механизам
кој комбинира финансии и техничка
помош.”
Силван Жерантон
Министер за економија и финансии

Копретседавач на
Управниот одбор
на WBIF во 2019
година

“WBIF: давање на значителна поддршка за Западниот Балкан од партнери од
Европа и пошироко.”
Томас Мотак, Федерално министерство
за надворешни работи
Сабрина Брабец, Федерално
министерство за финансии

Копретседавач на
Управниот одбор
на WBIF во 2020
година

WB EDIF
Работна група

Инфраструктура
(ДИИ, ЕНЕ, ЖС, СОЦ, ТРА)

“Австрија го поддржува WBIF како исклучително вредна платформа на партнерство уште од неговото основање.
Да продолжиме заедно да ја градиме
европската иднина!”
Елизабет Грубер,
Федерално министерство за финансии

Придонеси на билатералните
донатори во EWBJF (во м. €)
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ГР

0,5

ХУ
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*EBRD WBF: Австрија, Канада, Република Чешка, Данска,
Финска, Унгарија, Ирска, Луксембург, Холандија,
Норвешка, Полска, Словачка, Словенија, Шпанија,
Шведска, Обединето Кралство.

Податоци од мај 2020

Примери на инвестициски проекти кофинансирани од билатералните донатори
Пречистителна станица за отпадни води
во Подгорица, Црна Гора

Пречистителна станица за
отпадни води за 188.400
жители
47.700 домаќинства имаат
корист од ефикасни санитетски
услуги
Чисти површински и подземни
води во околината и низводно

Животна средина
Проц. вредност на проектот:
€50,1 м.
Грант на билат. донатор:
€9,0 м.

Креирани 100 работни места
во текот на изградбата и
дополнителни 55 за работата
на новата постројка

Општествен сектор

Резултати на проектот
Санација на 60 училишта

Проц. вредност на проектот:
€62,6 м.
Грант на билат. донатор:
€3,0 м.

Изградба на фискултурни сали и санација
на основни и средни училишта во Северна
Македонија

Изградба на 70 фискултурни
сали
WBIF грант
Санирани и опремени 16
училишта
11.000 деца и 700 учители
имаат корист од модерните
образовни објекти

Пречистителна станица за отпадни води и
проширување и санација на канализациската
мрежа во Гњилане, Косово*

Животна средина
Постројка за пречистување
на отпадни води за 110.000
жители
110.000 жители имаат корист
од ефикасни санитетски услуги
Чисти површински и
подземни води во околината
и низводно

*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.

Заедничко партнерство на:

Во соработка со:

Билатерални донатори:

Корисници:

Проц. вредност на проектот:
€21,9 м.
Грант на билат. донатор:
€2,5 м.

Креирани 150 работни места
во текот на изградбата и
дополнителни 28 за работата
на новата постројка

За WBIF
Инвестициската рамка за Западниот Балкан (WBIF) е финансиски
инструмент започнат во декември 2009 година од Европската
комисија, Банката за развој при Советот на Европа (ЦЕБ), Европската
банка за обнова и развој (ЕБРД), Европската инвестициска банка
(ЕИБ), билатерални донатори и корисници од Западниот Балкан со
цел обезбедување на финансии за стратешки инвестиции проекти.
Германската развојна банка (KfW) и Светска Банка дополнително се
приклучија на платформата. Во декември 2018 година, Француската
агенција за развој (AFD) стана организација учесничка во WBIF.
WBIF е спој на грантови, заеми и придонеси на корисниците за
инфраструктурни проекти во секторите за енергетика, животна
средина, социјала, транспорт и дигиталниот сектор, како и за развој
на приватниот сектор. WBIF придонесува кон европската перспектива
на Западниот Балкан преку поддршка на инвестициски проекти кои
подобруваат конкурентност и развој, и кои се дополнуваат со мерките
за поттикнување на регионалната соработка и поврзаност.

www.wbif.eu

