ЖИВОТНА СРЕДИНА
НАКРАТКО
НАКРАТКО ЗА СЕКТОРОТ
Западниот Балкан се соочува со заедничка група на предизвици во поглед
на животната средина. Загадувањето - особено загадувањето на воздухот
во урбаните и индустриски подрачја - и испуштањето на отпадни води си ја
земаат цената во здравјето на луѓето и животната средина. Употребата на
земјиштето се менува со селењето на луѓето во градовите и крајбрежјето,
што предизвикува неконтролирано ширење на урбани населби и резултира
со губење на крајбрежните живеалишта (хабитати). Општинските власти
во градовите и местата се борат со одлагање на сè поголемите количества
произведен отпад. Истовремено, регионот има уникатни живеалишта,
домови на исклучителен биодиверзитет, кои мораат да се заштитат и
зачуваат.
Перспективата за поблиска соработка со ЕУ ги мотивира државите да го
усогласат своето право и пракса за животната средина во согласност со
правото на ЕУ. Постигнат е напредок во транспонирање на директивите за
животна средина на ЕУ, но постигнување на ефективна имплементација на
терен е сè уште предизвик. Усвојување на посилен пристап кој ублажување
на климатските промени и адаптација е дополнителен предизвик, особено
во поглед на капацитетите и ресурсите. Спроведувањето на Парискиот
договор преку усвојување на национална стратегија и законодавство и
усвојување на национални енергетски и климатски планови станува сè
поважен приоритет.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
Подобрени
системи за
водоснабдување/
отпадни води за 2
милиони жители
во регионот

Повекˊе од
640.000 жители
заштитени од
поплави

Ефикасни услуги
за цврст отпад за
повекˊе од 186.000
жители

Систем за
предвидување
на поплави и
предупредување
за 5,4 милиони
жители кои
живеат во сливот
на реката Сава

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ПРИОРИТЕТИ И АКТИВНОСТИ НА WBIF
Повекˊе од 4,4 милиони жители заштитени
од поплави

Проектите во секторот животна средина изнесуваат 13% од портфолиото.
Приоритетите на WBIF се вода и отпадни води, цврст отпад, како и заштита
од поплави и управување на речни сливови во густо населени, индустриски
или еколошки чувствителни подрачја.

Ефикасни услуги за цврст отпад за повекˊе
од 1,2 милиони жители

WBIF ГРАНТОВИ ПО СЕКТОР

WBIF ГРАНТОВИ ПО КОРИСНИК
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Податоци од мај 2020.
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* 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

Примери на проекти
Пречистителна станица за отпадни води и
канализациска мрежа во Гњилане, Косово
Само 60% од населението е поврзано на канализациската мрежа,
а 75% користи услуги за водоснабдување во Гњилане. Кај двата
системи постои сериозен недостаток на вложувања, а делови
на канализациската мрежа капат или се едноставно отворени.
епреработени канализациски води и индустриски отпад се
испуштаат во реките Морава и Мируша.
WBIF кофинансира изградба на Пречистителна станица за отпадни
води, со примарен и секундарен третман и анаеробна дигестија на
тиња и на санација и проширување на мрежата за отпадни води на
66% од населението кое живее во Гњилане и околните заедници.
Проектот ќе доведе до значително намалување на загадувањето
на локалните водни ресурси, а 110.000 жители ќе имаат подобрен
пристап кон услуги за преработка на отпадни води.

Постројка за третман на отпадни води (c) Shutterstock

ПРОЦ. ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ:
WBIF ГРАНТОВИ:

€21,9 м.
€2,5 м. (INV)
€1 м. (TA)

ПОТПИШАН ЗАЕМ:

€10 м. (EBRD)

ПРОЦЕНЕТ ЗАЕМ:

€11 м. (EIB)

ОЧЕКУВАНО ЗАВРШУВАЊЕ:

Управување со водни ресурси во сливот на реката Дрина
Сливот на реката Дрина има вкупна површина од нешто повеќе од
19.500 квадратни километри и се наоѓа на териториите на Црна
Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Албанија. Со висока стапка на
проток и добар квалитет на вода, сливот котира високо на листата
на подрачја богати со природни ресурси и можности за развој во
регионот. Сливот има значителен потенцијал за производство
на хидроенергија (од кој 60% се сè уште неискористени), како и
туристички атракции (како што е УНЕСКО локацијата за природно
наследство во кањонот на Тара), и е богат извор на биодиверзитет.
Овој проект финансиран од WBIF подржува поефективно
управување со водните ресурси во сливот на реката, вклучувајќи
и адаптација кон климатските промени, со фокус на ублажување
на поплави и суши, хидроенергија и управување со животната
средина, засновано на добри пракси и интегрирано управување
со водни ресурси. Истиот обрнува особено внимание на плановите
и стратегиите на енергетскиот сектор во поширокиот регион, за да
се одредат најважните оперативни и инвестициски интервенции
во сливот.
Корисници на проектот се 1 милион жители кои живеат покрај
Дрина и нејзините поголеми притоки.

www.wbif.eu
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УНЕСКО локација за природно наследство во кањонот Тара, Црна Гора (c)
Shutterstock

ПРОЦ. ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ:
WBIF ГРАНТ:

€21,2 м.
€1,2 м.(TA)

ПОТПИШАН ЗАЕМ:

€20 м. (WBG)

ОЧЕКУВАНО ЗАВРШУВАЊЕ:

крај на 2020

