
 

The purpose of the project is to enable the management 

of the national and natural parks in the designated cross-

border areas to tackle the challenges achieving their cul-

tural, educational and recreational objectives. After the 

project has been implemented, the management will 

have the necessary resources for proper identification 

and analysis of data from various fields such as geogra-

phy, hydrology, geology, forest surveillance and will be 

able to implement strategies that will provide scientific 

and economic value. 

The overall project objective is to contribute to sustaina-

ble environmental development by improvement of the 

protection, management and promotion of national and 

natural parks in the cross-border area between both ben-

eficiary countries. 

The project's expected results in this area are: 

 Introduction of modern management techniques 
within the parks;   

 

 Increasing the awareness of protection of the 
parks.  

 

Целта на проектот е да се подобри управувањето на 

националните природни паркови во одредената преку-

гранична област со цел да се поттикнат промени на патот 

кон исполнување на културните, образовни и рекреативни 

цели на парковите. По завршување на проектот, 

менаџментот ќе ги има неоходните ресурси за соодветна 

идентификација и анализа на податоци од различни 

полиња како што е географијата, хидрологијата, 

геологијата, набљудување на шумите и ќе може да 

имплементира стратегии кои ќе допринесат за научна и 

економска вредност. 

Целта на проектот е да придонесе за одржлив развој на 

околината преку подобрување на заштитата, 

управувањето и промоцијата на националните и 

природни паркови во преку-граничната област меѓу двете 

соседни земји. 

Очекуваните резултати во оваа област се: 

 Воведување на современо управување на 
парковите,   

 Зголемување на свесноста за заштита на 
парковите.  

The project's target groups are public institu-

tions, management of the National Parks 

Mavrovo and Pelister as well as manage-

ment of the National Parks Lura and Korab-

Koritnik. Additional target groups include lo-

cal residents and visiting tourists.  

Main project activities within those four parks 

are: 

 Feasibility study on introduction of GIS 
system  

 Procurement of GIS system and GPS 
devices  

 Implementation of GIS system  

 Training on GIS Management for em-
ployees in the parks  

 Media promotion of biodiversity and 
natural resources in the parks  

 Study visits to cross-border national 
and natural parks in both neighbouring 
countries 

 Best practice publication from region 
and EU on national and natural park 
management 


