Rreth PONT
Fondi i Natyrës Prespa - Ohër është fond ndërkufitar mirëbesimi dedikuar për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë së pasur
natyrore në rajonin Prespë-Ohër, Korab-Sharrë dhe Alpet Shqiptare. PONT ofron mbështetje financiare afatgjatë për zonat e
mbrojtura dhe organizatat e ruajtjes së natyrës në këto rajone. PONT është i vetmi Fond Mirëbesimi për ruajtjen e natyrës në
rajonin e Ballkanit.
Rajoni i Prespës dhe Ohrit ndodhet në zemër të Ballkanit dhe mbulon një territor që shtrihet ndërmjet tre shteteve - Shqipëri,
Greqi dhe Maqedoni e Veriut. Kjo zonë konsiderohet si një nga rajonet me vlera të rralla ekologjike në Evropë, ku kujtojmë që
liqenet e Prespës dhe ai i Ohrit janë ndër liqenet më të vjetër në Evropë. Liqenet dhe malet përreth tyre, bimët, kafshët dhe
njerëzit të cilët e quajnë këtë zonë të mrekullueshme “shtëpi”, kanë nevojë për t’u ruajtur në mënyrë efektive dhe afatgjatë.
Rajoni Korab-Sharrë është një rajon malor i jashtëzakonshëm që shtrihet midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Për
shkak të largësisë nga zonat urbane, shumë pjesë të këtij rajoni qëndrojnë ende të pacënuara nga pikëpamja natyrore, por
ndodhen nën një presion të madh për ndryshim.
Rajoni i Alpeve Shqiptare është i njohur për malet e larta madhështore dhe për bukuritë natyrore. Edhe këtu, presionet ndaj
natyrës së virgjër janë të mëdha, çka bën që nevoja për një mbështetje afatgjatë në këto zona të jetë e domosdoshme.

MISIONI I PONT
“Ruajtja e natyrës për një të ardhme të qëndrueshme përmes krijimit të partneriteteve dhe mbështetjes financiare afatgjatë”

VIZIONI I PONT
“Zonat e mbrojtura ndërkufitare lidhen dhe zhvillohen si pika të rëndësishme të biodiversitetit, ku njerëzit jetojnë dhe punojnë
në harmoni me natyrën”

Qasja e PONT
PONT është një fond ndërkufitar mirëbesimi për mbrojtjen e natyrës. Si i tillë, qasja e PONT ndaj mbrojtjes së natyrës ndryshon
nga zgjidhjet standarde "bazuar në projekt" apo zgjidhjet afatshkurtra. Mbështetja financiare e PONT fokusohet në zbatimin e
veprimeve të qënësishme për mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës. Ky fond mirëbesimi është projektuar për të siguruar një
menaxhim të qëndrueshëm të rajoneve Prespë-Ohër, Korab-Sharrë dhe Alpet Shqiptare, përfshirë edhe korridoret ekologjike që
lidhin këto zona. Modeli i PONT e vë theksin tek angazhimi afatgjatë, transparenca, efikasiteti, përgjegjshmëria dhe bashkëpunimi.

Parimet e punës së PONT bazohen tek:
Veprimi lokal për të ndikuar në nivel global;
Mbështetja e veprimeve sa më pranë natyrës;
Veprime që ndërmerren dhe udhëhiqen nga komuniteti që jeton pranë zonave të mbrojtura dhe jo bazuar në komunitet.
Risitë në mënyrën e financimit, ndryshe nga metodat tradicionale;
Puna në nivel lokal, duke njohur zonën dhe njerëzit që punojnë në këto rajone;
Fokusimi në rezultate të qëndrueshme dhe jo në produkte;
Krijimi i një mjedisi mundësues dhe të favorshëm për veprime të qëndrueshme;
Mentorimi për ndërmarrjen e veprimeve në mbrojtje të natyrës.

Programi i Granteve për Zonat e Mbrojtura
“PONT mundëson që në zonat e mbrojtura në rajonet Prespë-Ohër, Korab-Sharrë dhe Alpet Shqiptare, të zhvillojnë dhe të
zbatojnë planet përkatëse të menaxhimit për ruajtjen e natyrës, kjo nëpërmjet bashkëfinancimit të qëndrueshëm të kostove
operacionale. PONT mbështet zhvillimin dhe përdorimin e sistemeve standarde të planifikimit operacional dhe sistemeve të
raportimit lidhur me zbatimin e programeve për zonat e mbrojtura. Sistemet e standardizuara të monitorimit të biodiversitetit
duhet të zhvillohen duke u bazuar në grumbullimin e të dhënave, analizimin e tyre dhe menaxhimin e habitatit, me një ndarje
efikase të detyrave që mund të realizohen nga vetë stafi i zonës së mbrojtur, aktorët mjedisorë, komuniteti lokal dhe ato detyra
që duhet të zhvillohen nga palë të treta. Personeli që punon pranë zonave të mbrojtura duhet të aftësohet për të përdorur
gjithnjë e më shumë të dhënat shkencore në menaxhimin e zonës dhe kjo duhet të përfshihet në kontratat me palët e treta.
Përfshirja e kërkesave minimale të rrjetit Natura2000 do të jetë në fokus të punës dhe do të marrë rëndësi të veçantë në vitet e
ardhshme.

Programi i Granteve për Aktorët e Mjedisit
Grantet për aktorët mjedisorë janë të orientuara për Organizatat Jo-Fitimprurëse të kualifikuara që punojnë në ruajtjen e rajoneve
Prespë-Ohër, Korab-Sharrë dhe Alpet Shqiptare, përfshirë korridoret ekologjike ndërmjet këtyre zonave. PONT mbështet aktorët
mjedisorë përmes një strategjie për ruajtjen e zonës, zhvillimin e shoqërisë, përmirësimin e komuniteteve dhe promovimin e
pjesëmarrjes së qytetarëve në mbrojtjen e natyrës. Prioritetet e financimit të PONT për aktorët mjedisorë fokusohen kryesisht në
mirë-qeverisjen dhe menaxhimin, bashkëpunimin ndërkufitar, ndërmarrjen e veprimeve të rëndësishme të dedikuara për ruajtjen e
natyrës dhe aktivitete lidhur me zhvillimin e turizmit natyror.
Krahas kësaj, aktorët mjedisorë mbështeten me kosto operacionale dhe zhvillimin e tyre organizativ, për t'i bërë organizatat më të
qëndrueshme dhe të afta për thithjen e fondeve të ofruara nga palët e treta.
Mbështetja financiare e PONT për organizatat jofitimprurëse është e lidhur drejtpërdrejt me zbatimin e aktiviteteve të identifikuara
në planet e menaxhimit të zonave të mbrojtura dhe me mungesën e kapaciteteve brenda autoriteteve të menaxhimit të zonave të
mbrojtura. Gjithashtu, mbështetet kërkimi i aplikuar në praktikë, me përfshirjen e stafit të zonave të mbrojtura i fokusuar
drejtpërdrejt në menaxhimin e llojeve apo të habitatit.
Grantet e PONT kërkojnë bashkëfinancim prej të paktën 50% të kostove të pranueshme për grantet e zonave të mbrojtura.
Grantet për OJQ-të kërkojnë të paktën 25% ndërsa për institucionet e qeverisjes vendore dhe institutet kërkimore të financuara nga
shteti bashkëfiancimi është të pakën në 50%.

Rajoni i fokusit të PONT
në Greqi, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri
1. Parku Kombëtar i Prespës në Greqi;
2. Parku Kombëtar Galicica në Maqedoninë e Veriut;
3. Parku Kombëtar Pelister në Maqedoninë e Veriut;
4. Parku Kombëtar Malet e Sharit në Maqedoninë e Veriut;
5. Parku Kombëtar Mavrovo në Maqedoninë e Veriut;
6. Monumenti i Natyrës Burimet e Vevchanit në Maqedoninë e Veriut;
7. Monumenti i Natyrës Liqeni i Prespës në Maqedoninë e Veriut;
8. Parku Natyror Ezerani në Maqedoninë e Veriut;
9. Parku Kombëtar i Prespës në Shqipëri;
10. Parku Kombëtar Alpet Shqiptare;
11. Parku Kombëtar Shebenik në Shqipëri;
12. Parku Natyror Korab-Koritnik në Shqipëri
13. Peizazhi i Mbrojtur Tokësor/Ujor Pogradec në Shqipëri

Më shumë rreth PONT
Për të mësuar më shumë për PONT ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit
www.pont.org
Për të mësuar më shumë mbi Kornizën Strategjike të PONT për zonat e mbrojtura dhe aktorët e mjedisit ju mund të vizitoni faqen
tonë të internetit duke klikuar tek linku:
2022-PONT-Strategic-Framework.pdf

PONT në media sociale
PONT poston informacion mbi aktivitetin e tij në faqet e medias sociale në dy llogaritë e tij në Facebook dhe LinkedIn.
Ju mund ti vizitoni faqet e PONT në media sociale duke klikuar në adresat e mëposhtme:
Facebook: https://www.facebook.com/PONT.PrespaOhridNatureTrust/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/prespa-ohrid-nature-trust-pont/
Nëse do të duhet të postoni në media sociale një aktivitet që është mbështetur nga PONT, atëherë ju do të duhet të shkruani:
Ky aktivitet financohet nga PONT (duke bërë tag PrespaOhridNatureTrust).
Për më shumë shikoni shembullin e paraqitur më poshtë:

