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Qëllimi i projektit është të mundësohet 
menaxhimi i parqeve nacionale dhe natyrore 
në zonën e përcaktuar ndërkufitare për t’i 
shqyrtuar sfidat në rrugën drejt tërheqjes së 
objektivave kulturore, arsimore dhe rekreative 
të parqeve. Pas implementimit të projektit, 
menaxhimi do t’i ketë në dispozicion resurset e 
domosdoshme për identifikim dhe analizim si 
duhet të të dhënave nga lëme të ndryshme, siç 
janë gjeografia, hidrologjia, gjeologjia, 
mbikëqyrja e pyjeve dhe do të jenë në 
mundësi për të implementuar strategji të cilat 
do të sigurojnë vlera shkencore dhe 
ekonomike. 

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë për 
zhvillim të qëndrueshëm ekologjik, me ndihmën e përmirësimit 
të mbrojtjes, menaxhimit dhe promovimit të parqeve nacion-
ale dhe natyrore në zonat ndërkufitare midis të dy vendeve 
shfrytëzuese. 

Rezultatet që priten nga projekti në këtë zone janë: 

Futja në përdorim të menaxhimit të azhurnuar të parqeve;  
 
Rritja e vetëdijes mbi mbrojtjen e parqeve.  
 
Grupet qëllimore të projektit janë institucionet publike – 
parqet nacionale Mavrovë dhe Pelister dhe menaxhmenti i 
parkut nacional Lura dhe parku natyror Korab-Koritnik në 
Shqipëri. Gjithashtu përfshin turista dhe banorët lokal. 

Aktivitete kryesore të projektit janë: 

 Studimi i zbatueshmërisë (Feasibility Study) mbi futjen në 
përdorim të sistemeve GIS  

 Blerja e sistemit GIS dhe aparateve GPS  

 Implementimi i sistemit GIS  

 Trajnimi mbi menaxhimin e GIS për të punësuarit parqet  

 Promovimi në media të biodiversitetit dhe resurseve nat-
yrore në parqet  

 Vizita studimore në parqet ndërkufitare nacionale dhe 
natyrore në të dy vendet fqinje 

 Praktika më e mirë e publikimeve nga rajoni i BE-së mbi 
menaxhimin e parqeve nacionale dhe natyrore. 

Целна група се јавните институции Маврово и 
Пелистер, како и менаџментот на националниот парк 
Луна и природниот парк Кораб – Кортиник во 
Албанија. Други целни групи се и туристите и 
локалното население. 

 
Главните активности на проектот кои се насочени кон 
овие четири паркови се: 

 физибилити студија за воведување на GIS систем 
(систем за географски информации),  

 набавка на GIS систем и GPS опрема (систем за 
глобално позиционирање), 

 имплементација на GIS систем,  

 обука за управување со GIS систем за вработените 
во парковите,  

 медиумска промоција за биодиверзитетот и 
природните ресурси во парковите,  

 студиски посети во прекуграничните паркови на 
двете земји и 

 публикација на најдобрите практики од регионот и 
ЕУ во врска со управувањето со национални и 
природни паркови.  

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the 
national park Mavrovo and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. 

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на 
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Ky publikim është përgaditur me ndihmën e Unionit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e Parku kombëtar i Mavrovës   
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