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Millest kõik alguse sai?
UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala vajas kogukonna teadlikkuse 
kasvatamiseks väljundit - teavitus ja koolitusprogrammi, mis tooks meie väärtusliku 
elukeskkonnaga regiooni ka naaberriikide kogemust. 

UNESCO programmiala peab täitma kolme põhifunktsiooni:

– kaitsma bioloogilist mitmekesisust;

– tagama kestliku majandamise ja inimarengu;

– toetama keskkonnaharidust, uurimistööd ja seiret.

BPA spetsialist Lia Rosenberg pöördus 2017. a lõpus koostöömõttega Hiiumaa ametikooli 
poole ja koos hakkasime erinevaid rahastusvõimalusi analüüsima.

https://unesco.ee/teadus/programm-inimene-ja-biosfaar-mab/laane-eesti-saarte-biosfaari-programmiala/


Ühine eesmärk ja partnerid
Laiendada biosfääri programmialadel tegutsevate täiskasvanuhariduse asutuste 
võrgustikku ja alustada uue koolitusplatvormiga (suve- ja talveülikool vm), mis 
kõnetaks kogukonda laiemalt. 

Partnerite kaasamisel otsustasime keskenduda olemasolevatele kontaktidele.

● Hiiumaa Ametikool (Eesti)
● Kuressaare Ametikool (Eesti)
● North Vidzeme Biosphere Reserve Support Association (Läti)
● Litorina Folk High School (Rootsi)



Taotlemisprotsess

- tööta läbi juhendmaterjal ja võrdle erinevate projektide võimalusi
- infovahetus kohaliku programmispetsialistiga
- konto loomine Espresso keskkonnas - iga kaasautor loob oma konto ja 

projektijuht saab keskkonna kasutajaid oma projekti juurde liita
- kogu eelarve tekib Espressos oleva tabeli rippmenüüde valikute põhjal
- sisestada tuleb iga partneri kontaktisiku andmed ja allkirjaõigusliku isiku 

andmed, selle info põhjal genereerub Letter of Intent, mis tuleb kõigil 
allkirjastada käsitsi

- soovituslik on sõlmida täiendavad partnerlepingud 

 



Taotlemisprotsess 

- taotlus läks teele 1. veebruaril 2018
- vastus Taani agentuurist saabus 1. mail 2018
- otsusega võib olla eelarves tehtud muudatusi
- koos otsusega saadetakse täiendav leping käsitsi 

allkirjastamiseks
- esimene väljamakse 80% 



Projekti elluviimine

- puust ja punaselt tegevusjuhised projektipartneritele
- avalikustamine kodulehel (hiljem veebileht)
- projekti allkirjalehed saadetakse koos rahastusotsuse ja 

finantsjuhisega (Annex II, Annex III)
- igas reisisihtkohas allkirjastab reisil/seminaril vm osalejate 

allkirjalehe vastuvõtja allkirjaõiguslik isik



Projekti elluviimine

NB! Ülioluline on pidev infovahetus ja arutelu oma 
raamatupidajaga

- kuludokumendid võivad olla sõltuvalt partneri juriidilisest 
vormist erinevad (riigiasutus, MTÜ, SA), erinevused on ka 
riigiti. Näiteks: lennureisi pardakaardid, kas hoida alles?

- tööajaarvestus on projektis tööpäevades, asutuses aga 
asukoha riigis kehtivate normide järgi



Aruandlus

- aruande vorm Espresso keskkonnas. Vormi avanemise 
kohta saadetakse teade.

- kõik originaaldokumentide andmed (reisijate arv riigiti, 
tööpäevade arv jm) kantakse aruande tabelisse

- viited projekti elluviimisele
- väga abivalmis suhtlus Taani agentuuriga sh tähtajad 

korrektuuride tegemiseks



Tänane olukord
- partnerid on leidnud edasisi 

koostöövõimalusi näiteks 
Erasmus programmi kaudu

- Biosfääri programmiala 
koolitusplatvormi elluviimine 
eeldab uusi väiksemamahulisi 
projekte

- hetkel on BPA töö uue 
juhtimismudeli ootel, 
Keskkonnaameti asemel 
leitakse uus 
katusorganisatsioon, siis saab 
jätkuda ka teavitustegevus.

Tänan!


