За ПОНТ
Фондот за природа „Преспа-Охрид“ – ПОНТ е прекуграничен фонд посветен на зачувување на богатото природно
наследство на регионите Преспа-Охрид, Кораб-Шара и Албански Алпи. Ова го постигнуваме со обезбедување на
ефективна, долгорочна финансиска поддршка на парковите и организациите за зачувување на природата во регионот.
Ние сме единствениот фонд за природа кој е активен на Балканот.
Преспанско-охридскиот регион се наоѓа во срцето на Балканот и опфаќа делови од Албанија, Грција и Северна
Македонија. Се смета за еден од еколошки највредните региони во Европа а Преспанското и Охридското Езеро се едни
од најстарите во Европа. Езерата и планините околу нив, растенијата, животните и луѓето кои ја нарекуваат оваа
прекрасна област дом, имаат насушна потреба од ефикасна и долгорочна заштита.
Регионот Кораб-Шара е исклучителен планински регион кој опфаќа делови од Албанија и Северна Македонија. Поради
изолираноста, многу области се сè уште недопрени, но притисоците и заканите се во брз пораст.
Регионот на Aлбанските Алпи е добро познат по своите величествени високи планини и природни убавини.
Притисоците овде се исто така високи и потребна е поддршка за да се одржи долгорочната заштита на овие области.

МИСИЈА
“Зачувување на природата за одржлива иднина преку долгорочни партнерства и финансирање“

ВИЗИЈА
„Прекуграничните заштитени подрачја повторно се поврзани и се одржуваат како важни жаришта на биолошката
разновидност каде што луѓето живеат и работат во хармонија со природата“

Пристапот на ПОНТ
Пристапот на ПОНТ кон зачувување на природата се разликува од востановените краткорочни решенија засновани на
проекти. Финансирањето на ПОНТ е долгорочно и фокусирано на спроведувањето на клучните активности за заштита.
Тој е дизајниран да обезбеди одржливо управување со регионите Преспа-Охрид, Кораб-Шара и Албански Алпи,
вклучувајќи ги и еколошките коридори помеѓу овие области. Нашиот модел нагласува долгорочна посветеност,
транспарентност, ефикасност, одговорност и соработка.

Ние веруваме во:
Локализација за глобално влијание
Поддршка на локални невладини организации
Заедницата води наместо да служи како основа
Промена на традиционалните начини на финансирање
Лоцирани локално, во допир со областа и тие кои работат во неа
Фокусирани на резултати, наместо на реализација
Создавање на предуслови
Обезбедување менторство

ГРАНТОВА ПРОГРАМА НА ПОНТ ЗА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА
ПОНТ им овозможува на заштитените подрачја во регионите Преспа-Охрид, Кораб-Шара и Албански Алпи да ги развијат
и спроведат своите планови за управување преку одржливо кофинансирање на оперативните трошоци. ПОНТ го
поддржува развојот и употребата на стандардни системи за оперативно планирање и известување за имплементација на
програмите за заштитени подрачја. Неопходно е да се развијат стандардизирани системи за мониторинг на биолошката
разновидност кои опфаќаат собирање и анализа на податоци со цел ефективно управување со видовите и
живеалиштата преку ефикасна поделба на она што може да се направи од вработените на заштитеното подрачје,
надворешни експерти, локалното население и невладиниот сектор. Договорите со трети страни мора да обезбедат
постепено оспособување на вработените во заштитените подрачја во користење на научните податоци во
управувањето со заштитеното подрачје. Вклучувањето на минималните барања за Натура 2000 ќе добие важност во
наредните години.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА НА ПОНТ ЗА АКТЕРИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Грантовите за актерите во животната средина се наменети за квалификувани непрофитни организации кои спроведуваат
активности за зачувување на природата во регионите Преспа-Охрид, Кораб-Шара и Албанските Алпи, вклучително и
еколошки коридори помеѓу овие области. Ги поддржуваме актерите во животната средина кои имаат стратегија за
зачувување на природата, развој на општеството, подобрување на заедниците и промовирање на учеството на граѓаните
во зачувувањето на природата. Приоритетите за финансирање на ПОНТ на актерите во животната средина главно се
определени со Стратешката рамка на ПОНТ. Тие се фокусираат на доброто владеење и управување, прекуграничната
соработка, некои важни специјализирани активности за зачувување на природата и работа поврзана со туризмот заснован
на природата.
Дополнително, актерите во животната средина се поддржани во нивната редовна работа и организациски развој за да го
зголемат својот капацитет за мобилизирање на финансирање од трети страни.
Финансиската поддршка на ПОНТ за непрофитни организации е насочена кон спроведување на активностите
идентификувани во плановите за управување со соодветните заштитени подрачја и каде што има недостиг на капацитет во
телата кои управуваат со нив. Поддржано е и применето истражување, со вклучување на вработените во заштитените
подрачја, а со цел поддршка на управувањето со видовите или живеалиштата.
Грантовите на ПОНТ за заштитените подрачја изискуваат кофинансирање од најмалку 50% од подобните трошоци на телата
за управување со за заштитени подрачја. Грантовите за невладините организации бараат најмалку 25%, додека за локалните
власти и истражувачките институти финансирани од државата најмалку 50%.

Фокусна област на ПОНТ
(Грција, Северна Македонија и Албанија)
1. Национален парк Преспа, Грција,
2. Национален парк Галичица, Северна Македонија;
3. Национален парк Пелистер, Северна Македонија;
4. Национален парк Шар Планина, Северна Македонија;
5. Национален парк Маврово, Северна Македонија;
6. Споменик на природата „Вевчански извори“, Северна Македонија;
7. Споменик на природата „ Преспанско Езеро“, Северна Македонија
8. Парк на природата „Езерани“, Северна Македонија;
9. Национален парк Преспа, Албанија;
10. Национален парк Шебеник, Албанија;
11. Национален парк Албански алпи, Албанија;
12. Парк на природата „Кораб-Коритник“, Албанија
13. Заштитен предел на Поградец, Албанија

ПОВЕЌЕ ЗА ПОНТ
За да дознаете повеќе за ПОНТ, посетете ја веб-страницата
www.pont.org
За да дознаете повеќе за Стратешката рамка на ПОНТ за заштитени подрачја и актери во животната средина, посетете ја
веб-страницата со кликнување на врската:
2022-PONT-Strategic-Framework.pdf

ПОНТ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ
ПОНТ објавува информации за своите активност на социјалните мрежи и на неговите сметки на Facebook и LinkedIn.
Адреси:
Фејсбук: https://www.facebook.com/PONT.PrespaOhridNatureTrust/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/prespa-ohrid-nature-trust-pont/
Доколку сакате да објавите активност која е поддржана од ПОНТ на социјалните мрежи, тогаш напишете: „Оваа активност е
финансирана од ПОНТ“ (со означување на PrespaOhridNatureTrust).
Ве молиме погледнете го примерот подолу:

