Линија на директно финансирање на проекти за оддржлив
развој за земјите на Западен Балкан (WeBSEDFF)
Линија на директно финансирање на проекти за оддржлив развој за земјите на Западен Балкан (The Western
Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility - WeBSEDFF),
WeBSEDFF на Европската банка за реконструкција и развој
(EBRD), им дава подршка на малите и средните претпријатија за инвестирање во проекти за одржлива енергија (ОЕ)
преку поединечни кредити во износ од 2 до 6 милиони
милиони евра.
евра Во рамките на ова финансирање, корисниците на
заемот што ги исполнуваат условите можат да добијат и:
•
•

бесплатни консултантски услуги од Консултантот на проектот, кој што дава подршка во подготовките на ОЕ
проектите и
поттикнувачки исплати базирани на проценетото намалување на емисијата на CO2 кое произлегува од
примената на проектот.

WeBSEDFFсе
WeBSEDFF реализира во Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, ПЈР Македонија, Црна Гора и Србија
(вклучувајќи го и Косово). Од линијата на WeBSEDFFсе
WeBSEDFF очекува да бидат реализирани 25 проекти кои што ги
исполнуваат условите,
условите во сите земји на Западниот Балкан, со вкупен буџет од 50 милиони евра и со дополнителен
буџет од 8 милиони евра за поттикнувачки исплати.

Критериуми за подобност
За да се квалификуваат задоделба на средствата и поттикнувачките исплати во рамките на финансирањето преку
линијата на WeBSEDFF, проектите мораат да да задоволат одредени критериуми:
1. Технички критериуми:
• најмалkи 20% заштеда на енергија за проектите на енергетска ефикасност во индустријата;
• минимален степен на ефикасноста (степен на искористување - број на работни саати) за проекти кои
вклучуваат обновливи извори на енергијата.
2. Финансиски критериуми: здрава финансиска и економска структура со доволен адекватен капитал кој што е
дониран од финансиерот на овој проект.
3. Други критериуми: проектите за кои е неопходно добивање на лиценци, концесии, дозволи, одобрувања и сл.,
истите мораат да се обезбедат според барањата на EBRD (меѓу другото транспарентна и конкурeнтна постапка)
Детални информации за критериумите за подобност можат да се добијат на лично барање.

Организацијата на проектот
Организацијата на проектот е едноставна и ефикасна:
• EBRD обезбедува:
o Позајмици во износи помеѓу 2 милони евра и 6 милиони евра по проект во рамките на вкупниот
буџет од 50 милиони евра;
o Поттикнувања од 20% од позајмените износи во моментот кога проектот е завршен и оверен од
Консултантот за проверка.

• Корисниците на заемот/Позајмувачите:
заемот/Позајмувачите
o Предлагаат проекти кои што ги задоволуваат утврдените критериуми за прифатливост;
o Обезбедуваат адекватно финансирање неопходно за имплементација на проектот;
o Ја разработуваат целокупната техничка документација и ги обезбедуваат сите потребни одобренија,
дозволи и согласности;
o Го имплементираат проектот;
o По техничкиот прием и проверката на избегнатата емисија на јаглерод-диоксид, добиваат
поттикнувачки исплати (доколку проектот е квалификуван за поттикнувачки исплати).
• Консултантот на проектот (PC
(PC)
PC) им обезбедува техничка помош на клиентите и потенцијалните позајмувачи, а
посебно:
o Ги идентификува проектите во сите земји со помош на професионални локални менаџери;
o Ги проверува проектите за да ја оцени нивната прифатливост;
o Врши детална проверка на проектот (“due diligence”) во рамките на процесот на прифаќање на
проектите за финансирање (вклучувајќи и израборка на енергетски ревизии, доколку биде
потребно);
o Врши надзор врз имплементацијата на проектот.
• Консултантот за проверка (VC):
o Врши надзор и ја проверува имплементацијата на сите активности;
o Ја проверува избегнатата емисија на јаглерод-диоксид.
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