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Sipas seksionit 1.4.2 (iii) të Direktivës për Qasjen në Informacion: “Për projektet e miratuara nga menaxhmenti i 
Bankës ku Bordi i Drejtorëve ka deleguar autoritetin për aprovim, DPP do të shpaloset në fillim të periudhës 
përkatëse të njoftimit për asnjë kundërshtim për një vend anëtar të Bankës në përputhje me nenin 13 (iii) të 
Marrëveshjes për Themelimin e BERZH-it.” 

Përshkrimi i projektit 

Projekti konsiston në ndërtimin e një impianti solar me kapacitet 30 MW që siguron 
kapacitete shtesë të energjisë termike dhe zgjerimin e rrjetit të ngrohtores së qytetit 
("NQ") të Prishtinës ("Projekti"). Fushëveprimi i projektit përfshin një zgjerim të rrjetit i 
cili do të zbatohet në faza, me fazën e parë deri në 50 MW, nga të cilat 30 MW do të 
furnizohen nga impianti solar i financuar nga Projekti. Pjesa e mbetur prej 20 MW e 
zgjerimit të rrjetit do të furnizohet nga objekti ekzistues i kogjenerimit me nxehtësi 
dhe energji të kombinuar (NEK) në Kosova B ku nuk pritet rritje e konsumit të 
thëngjillit për shkak të karakteristikave të operimit të impiantit dhe përdorimit prej tij 
të prodhimit të energjisë elektrike me ngarkesë bazë. Një zgjerim i mëtejshëm i rrjetit 
prej 20 MW, për një kapacitet total prej 70 MW, do të merret në konsideratë në një 
fazë të mëvonshme, duke iu nënshtruar një kujdesit të duhur të mëtejshëm, duke 
përfshirë konfirmimin e përafrimit me Marrëveshjen e Parisit.  
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Objektivat e Projektit 

Projekti synon 

 rritjen e pjesës së energjisë së ripërtërishme në rrjetin e NQ-së të Prishtinës, duke e 
përmirësuar kështu sigurinë dhe qëndrueshmërinë energjetike të Prishtinës; dhe 

 përmirësimin e performancës financiare dhe operative të Termokos SH.A. (“Klienti” 

ose “Kompania”) nëpërmjet rishikimit të metodologjisë për përcaktim të tarifave dhe 
përgatitjes së një plani për menaxhim të aseteve infrastrukturore 

Ndikimi i Tranzicionit 

Rezultatet e ETI: 70 

Projekti është pjesë e Kornizës së BERZH-it për Qytete të Gjelbra 2 (GrCF2), një qasje 
strategjike dhe me shumë projekte që synon çështje mjedisore në qytete të mëdha të 
përzgjedhura në vendet e veprimit të BERZH-it. Qëllimi parësor i GrCF2 është arritja 
e përmirësimeve të rëndësishme mjedisore dhe promovimi i cilësisë së tranzicionit të 
gjelbër në qytetet përkatëse. Përveç objektivit mjedisor, GrCF2 promovon edhe 
qytete të qëndrueshme përmes zhvillimit urban gjithëpërfshirës, rezilient, të 
menaxhuar mirë dhe të mençur. 

Projekti do të ndihmojë kryesisht në promovimin e cilësisë së tranzicionit të gjelbër 
duke kontribuar në zbutjen e ndryshimeve klimatike. Impianti i ri dhe rrjeti i zgjeruar i 
NQ-së do të reduktojnë emetimet e CO2 të lidhura me ngrohjen, do të përmirësojnë 
cilësinë e ajrit dhe do të integrojë furnizimin me energji të ripërtërishme në sistemin e 
NQ-së të Prishtinës. Zgjerimi i rrjetit do t’u shërbejë lagjeve që aktualisht nuk janë të 
lidhura me sistemin e ngrohtores së qytetit, duke zëvendësuar sistemet individuale të 
ngrohjes të bazuara në ngrohës elektrikë të drejtpërdrejtë, shporete të thjeshta me 
lëndë djegëse të ngurtë dhe thëngjill, të cilat lëshojnë emetime intensive të gazrave 
serë.  

Projekti do të mbështesë edhe cilësinë e tranzicionit konkurrues përmes zhvillimit dhe 
zbatimit të Programit për Përmirësimin e Performancës Financiare dhe Operative 
(FOPIP), që synon ndërtimin e kapaciteteve, përmirësimin e performancës operative 
dhe financiare, si dhe të qeverisjes së korporatës së Kompanisë. FOPIP do të përfshijë 
shqyrtimin e metodologjisë për përcaktim të tarifave dhe përditësimin e kërkesave të 
nivelit të tarifave, adresimin e transparencës financiare dhe menaxhimit të aseteve, 
dhe mbështetjen e përgatitjes së një Programi për Zhvillim të Korporatës (PZHK) për 
Kompaninë, përfshirë masat për forcimin e mundësive të barabarta dhe gjinore. 

Informata për Klientin 

KOSOVA SOVRANE 

Huamarrësi është Republika e Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, 
Punës dhe Transfereve e Kosovës (Huamarrësi).  
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Klienti është Termokos Sh.A. ("Klienti" ose "Kompania"), një kompani aksionare në 
pronësi 100% të Komunës së Prishtinës ("Qyteti") dhe ofruesi i vetëm i ngrohtores së 
qytetit për Prishtinën. Aktivitetet e tij përfshijnë prodhimin, distribuimin dhe 
furnizimin me energji termike për qytetin e Prishtinës.  

Përmbledhja e Financimit të BERZH-it 

23,200,000.00 EURO 

Kredi sovrane deri në 23.2 milionë euro për Huamarrësin, për t’ia nën-kredituar 
Kompanisë për të bashkëfinancuar planin e saj të investimeve për ndërtimin e një 
impianti solar me kapacitet 30 MW dhe për zgjerimin e rrjetit të ngrohtores së qytetit 
("NQ") për një kapacitet total të kombinuar deri në 50 MW ("Projekti"). Projekti do të 
bashkëfinancohet nga një grant i Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë në 
shumën prej 31.6 milionë eurosh, i cili do të sigurohet nga Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau ("KfW"), granti i Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor 
("WBIF") në shumën prej 22.5 milionë eurosh, dhe kontributi kombëtar i Republikës 
së Kosovës në vlerën prej 4.4 milionë eurosh.  

Gjithsej Kosto të Projektit 

81,700,000.00 EURO 

Kostoja totale e vlerësuar e projektit është 81.7 milionë euro.   

Shtesë 

 Struktura e Financimit - Financimi afatgjatë komercial për investimet në 
infrastrukturën publike. 

 Zbutja e Riskut - Investimi i propozuar do të rezultojë në kursime të energjisë dhe 

emetime më të ulëta të gazrave serë (GS), duke i zvogëluar në këtë mënyrë risqet e 
tranzicionit nga karboni dhe duke ndërmarrë veprime për klimën. 

 Struktura Standarde - Ndihma teknike dhe kushtet e kredisë do të mbështesin 
ndërtimin e kapaciteteve. 

 Shtesa gjinore - Si pjesë e FOPIP-it, politikat për burimet njerëzore do të vlerësohen 
nga këndvështrimi gjinor dhe do të bëhen rekomandime me synimin për të forcuar 
komponentin gjinor dhe mundësitë e barabarta në kompani. 

Përmbledhja Mjedisore dhe Sociale 

I kategorizuar B (PMS, 2019). Kujdesi i duhur u krye nga një konsulent i jashtëm 
përmes një vizite në terren dhe shqyrtimit të vlerësimit të ndikimit mjedisor dhe social 
("VNMS") dhe dokumenteve përkatëse të përgatitura në emër të Klientit nga një 
konsulent i angazhuar nga KfW. Kujdesi i duhur mbetet në finalizim në pritje të 
përfundimit të shqyrtimit të dokumentacionit për zhvendosjet, siç theksohet më 
poshtë, dhe DPP-ja do të përditësohet nëse kërkohet. Klienti nuk operon ndonjë 
sistem ekzistues për menaxhim mjedisor dhe social ("SMMS"), ka burime të kufizuar 
ekzistuese mjedisore dhe sociale ("MS"), ende nuk ka krijuar një njësi të zbatimit të 
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projektit ("NJZP") për projektin, dhe planet e lidhura për menaxhim MS nuk janë të 
disponueshme. SMMS-ja do të duhet të zhvillohet për të menaxhuar projektin gjatë 
ndërtimit dhe funksionimit, me burime të dedikuara të përfshira në NJZP.  

Kolektori solar ndodhet në tokë e cila, sipas kushteve të një Memorandumi të 
Mirëkuptimit, i është bartur Komunës së Prishtinës nga Komuna e Obiliqit në këmbim 
të tokës alternative me sipërfaqe më të madhe për zhvillimin e objekteve të 
planifikuara për parcelat origjinale.  Draft Plani për Zhvendosjet ("PZH") është në 
finalizim për zonën e kolektorit, por aktualisht pritet që ndikimet të kufizohen në dy 
përdorues informalë të zonës, të cilëve do t'u duhet t'u sigurohet qasje në tokën 
alternative dhe rimëkëmbje e mjeteve të jetesës.  Ende nuk janë finalizuar trasetë e dy 
tubacioneve kryesore, dhe është drejt finalizimit Korniza për Zhvendosjet ("KZH") për 
këto dhe zgjerimin e rrjetit të distribuimit. KZH-ja do të zhvillohet kur të përfundojë 
dizajni dhe ndikimet pritet të kufizohen kryesisht në fazën e ndërtimit, me zhvendosje 
të përhershme ekonomike të kufizuara për shkak të kufizimeve në aktivitetet 
ekzistuese mbi tubacione. 

Gjashtë-shtatë varre të viteve të fundit ndodhen në afërsi të kolektorëve 
solarë.  Edhe pse Projekti i ka shmangur ndikimet e drejtpërdrejta duke e përjashtuar 
këtë zonë nga gjurma e projektit dhe është i përkushtuar të ruajë qasjen, mjedisi do të 
ndikohet dhe Kompania do të duhet të lehtësojë konsultimet midis të afërmve, 
autoriteteve fetare dhe komunës për të kuptuar nëse të afërmit preferojnë opsionin e 
zhvendosjes në një vendvarrim të ri të planifikuar nga komuna. 

Ndikimet e tjera të fazës së ndërtimit parashikohen të jenë afatshkurtra dhe të zbuten 
nëpërmjet zbatimit të një Plani të fuqishëm për Menaxhim Mjedisor dhe Social 
("PMMS") që përmban masat zbutëse sipas praktikave të mira dhe planet ekuivalente 
të zbatimit të kontraktorit. 

Për ujëmbledhësin, gjatë fazës së projektimit të detajuar duhet të përgatitet një plan 
për sigurinë e digës dhe për fazën operative draft Plani për Gatishmëri dhe Reagim 
Emergjent, dhe kërkesat e sigurisë së digës, metodologjitë e ndërtimit dhe 
operacionale dhe regjimi i monitorimit duhet të verifikohen nga një inxhinier i pavarur 
për siguri të digave, në përputhje me KP4. Risqet klimatike janë vlerësuar si pjesë e 
studimit të fizibilitetit dhe si pjesë e projektimit të detajuar do të kërkohet të 
ndërmerret një vlerësim më i detajuar. Furnizimi me ujë për të mbushur 
ujëmbledhësin është identifikuar si potencialisht kufizues, edhe për shkak të 
thatësirave tashmë të përjetuara.  Gjatë përgatitjes së projektit të detajuar do të 
duhet të kryhet vlerësimi i qëndrueshmërisë së furnizimit me ujë, dhe masat zbutëse, 
duke përfshirë shmangien e mbushjes gjatë sezonit të thatë ose periudha të zgjatura 
të mbushjes, të përfshihen në procesin e vënies në punë. Një zonë e mbrojtur (ZM) 
ndodhet në veri të zonës së projektit solar-termal (kategoria I sipas IUCN, rezervati 
natyror i Gazimestanit), e cila është mbrojtur për trashëgiminë natyrore që nga viti 
1953 për bimën Paeonia decora Anders. Plani për veprim mjedisor dhe social ("PVMS") 
përcakton masat për: (i) shmangie të çdo shqetësimi për ZM-në dhe zonën e saj 
tampon gjatë ndërtimit dhe (ii) ndërmarrje të një vlerësimi shtesë të biodiversitetit 
(VSHB) për gjurmën e tubacionit pas konfirmimit të planit të tubacionit, duke 
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përfshirë zbutjen shtesë për çdo zonë me ndjeshmëri të biodiversitetit që mund të 
regjistrohet gjatë VSHB-së. 

Kolektorët termikë solarë me pllaka të sheshta nuk mbështeten në teknologjinë 
fotovoltaike dhe për këtë arsye nuk përmbajnë polisilikon, megjithatë është kryer 
kujdesi i duhur për zinxhirin e furnizimit.  Si rezultat, në baza të masave paraprake, 
është identifikuar prania e mundshme e risqeve të punës së detyruar për disa nga 
komponentët e tjerë të kolektorit solar (veçanërisht qelqi dhe alumini) dhe është 
adresuar në PVMS për të siguruar menaxhimin e çdo problemi të zinxhirit të 
furnizimit. Meqenëse furnizuesi i kolektorëve solarë do të identifikohet përmes 
procesit të prokurimit i cili nuk ka filluar ende, do të kryhet një analizë e mëtejshme e 
zinxhirit të furnizimit gjatë këtij procesi dhe kërkesa përfshihet në PVMS.   

Angazhimi ekzistues me palët e interesit është kryer nga kompania dhe një Plan për 
Angazhim të Palëve të Interesit (PAPI) dhe Përmbledhja Jo Teknike (PJT) janë 
zhvilluar me mbështetjen e KfW-së, përveç PZH/KZH-së, e cila do të kërkohet të 
shpaloset në nivel lokal nga Klienti dhe në ueb faqen e tyre. Marrëdhëniet ndërmjet 
klientit dhe autoriteteve lokale, të përfshira në vendimmarrje në lidhje me këtë 
projekt, dhe Komunës së Obiliqit, në territorin e së cilës është planifikuar ndërtimi i 
projektit solar, aktualisht janë të tensionuara për shkak të mendimit të tyre se 
Komuna e Obiliqit nuk do të përfitojë nga zgjerimi i rrjetit të ngrohtores, ndërkohë që 
tashmë kanë pasur shumë ndikime mjedisore dhe sociale për shkak të pranisë së 
zhvillimeve historike nga të cilat përfiton vetëm komuna e Prishtinës zakonisht. 
Klienti do të duhet të vazhdojë angazhimin me mbështetjen e Komunës së Prishtinës 
dhe autoriteteve kombëtare për ta riparuar dhe ruajtur këtë marrëdhënie. Kjo do t'i 
nënshtrohet monitorimit të vazhdueshëm nga Banka. 

PVMS-ja e përbashkët ndërmjet KfW-së dhe BERZH-it është në finalizim dhe 
përfshin veprimet e lartpërmendura.  PVMS-ja do të dakordohet me Klientin përpara 
nënshkrimit të marrëveshjes së huasë. Klienti do të mbështetet me asistencë për 
zbatimin të ofruar nga KfW-ja dhe mbështetje të targetuar për zbatimin e PVMS-së 
përmes një konsulenti të financuar nga BERZH-i. BERZH-i do të monitorojë zbatimin 
e Projektit dhe PVMS-së si dhe performancën mjedisore dhe sociale të Kompanisë, 
duke i shqyrtuar raportet e rregullta mjedisore dhe sociale dhe duke ndërmarrë vizita 
monitoruese sipas nevojës. 

Bashkëpunimi Teknik dhe Financimi me Grante 

Para nënshkrimit 

BT1: Studimi paraprak i fizibilitetit i bashkëfinancuar nga KfW. Kostoja prej 73,900 
eurosh u financua nga programi për Ngrohje Qendrore të Ripërtërishme në Ballkanin 
Perëndimor ("ReDEWeB"), me financim shtesë nga KfW prej rreth 75,000 
eurosh. Përfunduar. 

BT2: Kujdesi i duhur mjedisor dhe social ("KDMS"), duke përfshirë shqyrtimin e 
paketës për vlerësim të ndikimit mjedisor dhe social ("VNMS") të përgatitur nga KfW-
ja, një vlerësim i operacioneve aktuale të Kompanisë dhe sistemeve të menaxhimit, 
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dhe përgatitja e PVMS-së. Kostoja e këtij BT-je ishte 49,285 euro dhe u financua nga 
ReDEWeB. Përfunduar. 

Pas nënshkrimit 

BT3: Mbështetje për zbatimin e FOPIP-it dhe PVMS-së për të mbështetur Termokos-
in në zhvillimin dhe zbatimin e FOPIP-it, duke kontribuar në cilësinë e tranzicionit 
konkurrues të Projektit. BT-ja gjithashtu do ta mbështesë Termokos në zbatimin e 
PVMS-së në përputhje me Kërkesat e Performancës së BERZH-it ("KP") 1-8, të datës 
10 prill 2019. Kostoja e këtij BT-je është 400,000 euro dhe pritet të financohet nga 
Programi Rajonal për Efiçiencë të Energjisë për Ballkanin Perëndimor 
("REEP"). Aprovuar. 

Kontributet e klientit: Klienti do të jetë përgjegjës për të paguar të gjithë TVSH-në dhe 
tatimet e tjera indirekte që aplikohen për detyrat e BT-së të financuara nga donatorët, 
ku ata janë palë kontraktuese, si një kontribut paralel i ndarjes së kostos në projekt 
(TVSH-ja është 18 për qind në Kosovë). Për fundi, Klienti do të ofrojë edhe 
mbështetje në natyrë në formën e hapësirës së zyrës, lidhjeve të komunikimit, etj., për 
punën e konsulentëve, që supozohet të jetë 3 për qind e buxhetit total të BT-së. 

Informatat e Kontaktit të Kompanisë 

Naim Bytyçi, Drejtor i Departamentit të Distribuimit 
naim.bytyci@termokos.org 
038-543-210 
https://termokos.org/ 
Termokos Rr. 28 Nëntori nr. 181 Prishtinë, Kosovë 

Përditësimi i fundit i DPP-së 

02 dhjetor 2022 

Ndikimi në Tranzicion 

Për informacion të mëtejshëm lidhur me qasjen e BERZH ndaj matjes së ndikimit në 

tranzicion mund të lexoni këtu.  

Mundësitë e biznesit  

Për mundësitë për biznes ose prokurim, kontaktoni shoqërinë kliente.  

Për mundësi biznesi me BERZH (që nuk lidhen me prokurimin) kontaktoni:  

Tel: +44 20 7338 7168  

Email: projectenquiries@ebrd.com   

Për projektet në sektorin shtetëror, vizitoni Prokurimet e BERZH:  

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
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Tel: +44 20 7338 6794  
Email: procurement@ebrd.com   

Pyetje të përgjithshme  
 

Mund të bëni pyetje specifike duke përdorur Formularin e pyetjeve të BERZH-it.  

Politika Mjedisore dhe Sociale (PMS)  
 

PMS dhe Kriteret e Performancës (PR) përcaktojnë mënyrën se si BERZH zbaton 
angazhimin e saj për promovimin e “zhvillimit të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm 
mjedisor”.  PMS dhe PR përfshijnë dispozita specifike në mënyrë që klientët të 
veprojnë në përputhje me kërkesat e zbatueshme të legjislacionit kombëtar për 
informacionin dhe këshillimin publik, si dhe të ngrenë mekanizmat e ankimimit për të 
adresuar dhe lehtësuar zgjidhjen e shqetësimeve dhe ankesave të palëve të interesit, 
veçanërisht sa i përket përgjegjësisë  mjedisore dhe sociale të klientit dhe projektit.  
Në raport të drejtë me natyrën dhe shkallën e riskut dhe ndikimit mjedisor dhe social 
të projektit, BERZH i kërkon klientëve të publikojnë gjithashtu informacion, sipas 
rastit, mbi risqet dhe ndikimet e projektit ose të kryejnë këshillime gjithëpërfshirëse 
me palët e interesit dhe të marrin në konsideratë e t’i përgjigjen reagimit të tyre.   

Më shumë informacion mbi praktikat e BERZH në këtë aspekt jepet në PMS.  

Integriteti dhe Përputhshmëria   
 

Zyra e Krye Oficerit të Përputhshmërisë (OCCO) së BERZH promovon qeverisjen e 

mirë dhe siguron zbatimin e standardeve më të larta të integritetit në të gjitha 
veprimtaritë e Bankës, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Të gjithë 

klientëve e Bankës duhet t’u nënshtrohen kontrolleve të integritetit për t’u siguruar 

që projektet nuk paraqesin rrisqe të papranueshme integriteti apo reputacioni për 
Bankën. Banka beson se identifikimi dhe zgjidhja e problematikave gjatë fazave të 

vlerësimit për miratimin e projektit, është mënyra më efikase për të siguruar 

integritetin e transaksioneve të Bankës.  OCCO luan rol kyç në këto përpjekje 
mbrojtëse dhe gjithashtu ndihmon me monitorimin e rreziqeve ndaj integritetit në 

fazën e pas investimit në projekt.  

OCCO është gjithashtu përgjegjëse për verifikimin e akuzave për mashtrim, 

korrupsion dhe shkelje në projektet e financuara nga BERZH Kushdo, qoftë pjesë apo 
jo e Bankës, që ka dyshime prr praktika mashtrimi apo korruptive duhet të paraqesë 

një raportim me shkrim në adresë të Krye Oficerit të Përputhshmërisë përmes postës 

elektronike tek compliance@ebrd.com. Të gjitha çështjet e raportuara do të ndiqen 
nga OCCO.  Të gjitha raportimet, përfshirë ato anonime, do të shqyrtohen. 
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PUBLIC 

Raportimet mund të bëhen në çfarëdolloj gjuhe të Bankës apo të vendeve ku Banka 

vepron.  Informacioni i dhënë duhet të jepet në mirëbesim.   

Politika e Qasjes në Informacion (PQI)  
 

PQI përcakton mënyrën se si BERZH e shpalos informacionin dhe këshillohet me 

grupet e interesit për të nxitur ndërgjegjësimin dhe të kuptuarit më të mirë të 

strategjive, politikave dhe operacioneve të veta pas hyrjes në fuqi të saj më 1 janar 
2020. Ju lutemi vizitoni faqen e Politikës së Qasjes në Informacion për t’u informuar 

mbi informacionin e disponueshëm në faqen e BERZH.  

Kërkesat për informacion të veçantë mund të bëhen duke përdorur Formularin e 

pyetjeve të BERZH.   

Mekanizmi i Pavarur për Përgjegjësinë ndaj  Projektit 

(MPPP)  
 

Nëse përpjekjet për të trajtuar shqetësimet mjedisore, sociale, apo të bërjes publike 

me Klientin apo Bankën nuk kanë rezultat (p.sh., përmes mekanizmit të ankimimit në 
nivel projekti të Klientit, ose përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me ekipin drejtues të 

Bankës) individët dhe organizatat mund t’i trajtojnë shqetësimet e tyre përmes  

Mekanizmit të Pavarur për Përgjegjësinë ndaj  Projektit (MPPP) të BERZH .   

MPPP shqyrton në mënyrë të pavarur problematikat e Projektit që mendohet se kanë 
(ose mund të shkaktojnë) dëme.  Qëllimi i mekanizmit është të: mbështesë dialogun 
midis palëve të interesit të Projektit për të zgjidhur problematikat mjedisore, sociale 
dhe të publikimit të informacionit; të përcaktojë nëse Banka vepron në përputhje me 
Politikën Mjedisore dhe Sociale apo dispozitat specifike për Projektin të Politikës së 
Qasjes në Informacion; dhe nëse gjen zbatim të trajtojë çdo devijim nga këto politika, 
duke  parandaluar kështu edhe cdo devijim apo mospërputhje nga ana e Bankës në të 
ardhmen.  

Ju lutem vizitoni faqen e webit për Mekanizmin e Pavarur për  Përgjegjsinë ndaj 
Projektit për të mësuar më shumë mbi MPPP dhe misionin e tij; si dhe për të dërguar 
një kërkesë për rishikim; ose për të kontaktuar MPPP përmes emailit ipam@ebrd.com 
për më shumë informacion dhe udhëzime mbi mekanizmin dhe dërgimin e kërkesave.   

 
 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

