Инвестициони оквир за Западни Балкан у кратким цртама
Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) представља јединствену и успешну платформу
за сарадњу која уједињује кориснике, донаторе и зајмодавце с циљем побољшања
хармонизације и сарадње у погледу инвестиција за друштвено-економски развој Западног
Балкана.

Постигнути резултати у периоду 2008 – 2019.
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WBIF као комбиновани инструмент
•

•
•

Грантови од ЕУ инструмента за претприступну
помоћ (IPA), билатералних донатора и
финансијских институција учесница у оквиру;
Зајмови од финансијских институција учесница у
оквиру; и
Доприноси корисника за припрему и
имплементацију инфраструктурних пројеката.

Циљеви
•
•

Решавање опсежних инфраструктурних потреба
Западног Балкана;
Пружање подршке корисницима у процесу
приступања ЕУ.

Достигнућа
•
•
•

Власништво корисника над пројектима;
Стратешка приоритизација инвестиција;
Унапређење конкурентности и подстицање
раста;

•

Јачање регионалне сарадње и повезаности.
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WBIF-oв портфолио
Подржаних пројеката
Проц. вредност
пројеката

194
€20,8 млрд.

Додијељена
бесповратна средства
кроз WBIF

€1,3 млрд.

Наменски
искоришћених зајмова

€6,1 млрд.

Донатори
Корисници

25
6
Подаци из маја 2020.

Заједно градимо европску будућност
WBIF представља заједничку иницијативу Европске
комисије, Развојне банке Савета Европе (CEB), Европске банке за обнову и развој (EBRD), Европске
инвестиционе банке (EIB), билатералних донатора
и корисника на Западном Балкану, која је покренута
у децембру 2009. године с циљем обезбеђивања финансијске и техничке подршке за стратешке инвестиције. Немачка развојна банка (KfW) и Светска банка
накнадно су се придружиле платформи. У децембру
2018. године Француска агенција за развој (AFD) постала је учесница у WBIF-у.
WBIF комбинује грантове, зајмове и доприносе корисника за инфраструктурне инвестиције у секторе
енергетике, заштите животне средине, друштвени,
транспортни и дигитални сектор, као и за развој приватног сектора. Заједно са корисницима на Западном
Балкану, WBIF је део јединственог партнерства којим
се дефинишу приоритети и пакети помоћи за стратешка улагања и институционалну реформу у региону. WBIF доприноси европској перспективи Западног
Балкана пружањем подршке инвестицијама којима
се унапређује раст, а које допуњују мере политика
за подстицање регионалне сарадње и повезаности.
У периоду од 2008. године, WBIF је издвојио 1,3 милијарде евра бесповратних средстава за инвестиције
које се процењују на 20,8 милијарди евра у добро повезане транспортне, енергетске и дигиталне мреже,
обновљиву енергију и енергетску ефикасност, системе
водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода,
заштиту од поплава, образовање, истраживачке и
културне институције те здравствене и правосудне
установе које су пресудне за одржив развој у региону.

Заједничко партнерство:

16/17. децембар
2019.

6. децембар
2018.

Одобрени у четвртој
рунди IPA II и инв.
грантови у сектору
заштите животне
средине (9/191
милиона €); укупан
износ грантова које
обезбеђује WBIF
премашује 1
милијарду €

15. децембар
2016.

Одобрени у другој
рунди IPA II инв.
грантови (3/98
милиона €); укупан
износ грантова које
обезбеђује WBIF
премашује 600
милиона €

16. децембар
2015.

Одобрени у првој
рунди IPA II инв.
грантови (8/150
милиона €)

1. јул
2013.

Приступање
Хрватске ЕУ

У сарадњи са:

Билатерални донатори:

Корисници:

7. децембар
2011.

Укупан износ
грантова премашује
200 милиона €;
одобрен пројекат WB
EDIF за мала и
средња предузећа

март
2008.

Европски савет
захтева координацију
помоћи на Западном

WBIF 2.0 –
Реинтеграција WBIF
EDIF-a у оквиру WBIF-a;
пета рунда IPA II и инв.
грантова у сектору
заштите животне
средине (12/189
милиона €; укупан
износ грантова које
обезбеђује достиже 1,3
милијарде €)

13. децембар
2017.

Одобрени у трећој
рунди ИПА ИИ и инв.
грантови у сектору
заштите животне
средине (9/191
милиона €); дигитална
инфраструктура –
квалификован сектор;
укупан износ грантова
које обезбеђује WБИФ
премашује 770
милиона €

16. јун
2016.

Ревизија оквирних
докумената WBIF-a

28. август
2014.

Берлински процес –
нова динамика
евроинтеграција

14. јун
2012.

Берлински процес –
нова динамика
евроинтеграција

9. децембар
2009.

Покретање WBIF-а;
одобрено 26 грантова
за техничку подршку

www.wbif.eu

