Biosfääri programmi tegevused 2019
Biosfääri teemaline kohtumine Vormsi vallavalitsuses, KeA poolt osalesid Kaja Lotman ja Kalle
Kõllamaa.
Toulouse’i ülikooli MAB õppetooli magistrandi juhendamine. Magistrant kirjutas oma magistritööd
„Elu alvaritele“ Life projekti põhjal.
Ühe-aastane Eesti, Läti ja Rootsi biosfäärialade vaheline täiskasvanute haridusprojekt – „Nordic
Learning Network“ lõpuseminar 6.-8. märts.
Projekt Biosphere Challenge – osales Vormsi ja Kärdla põhikool. Teemaks „ Minu keskkonnategu
2019“
Biosfääripäeva tähistamine seminariga 27. märts ja BPA nõukoja koosolek
EUROMaB-il ei saanud osaleda, ei saanud rahastust!
Kohtumine Saaremaa Arenduskeskuse kollektiiviga, arutelud biosfääri teema rakendamisest
Saaremaa arengus. Kohtumine VisitSaaremaa esindajatega Kuressaares, teemaks UNESCO logo
kasutamine.
Projektitaotluse koostamine Kultuurkapitalile, et saada rahastust 1-minutilise reklaamklipi
valmistamiseks – ProudToShare. Taotlust ei rahuldatud.
Kaastöö Technical Guidelines for Biosphere Reserves, hindamisjuhendite täiendamine biosfäärialade
tunnustamiseks ja sertifikaatide pikendamiseks.
Lääne-Eesti saarte kohalike toitude retseptide valiku saatmine Pariisi. UNESCO MAB üleskutse.
Hiiumaa õpilaskonverents – KeA poolt 3 auhinda õpilastele, kelle uurimustöid sai siduda biosfääri
programmiga.
Rahvusvaheline projekt Biosphere for Baltic. Läänemere äärsete biosfäärialade koostööprojekt, kus
otsitakse ühistele probleemidele koos lahendusi. Mais toimus koosolek Poolas Slowinski BR-l, kus
andsime oma idee ettepaneku koostööks. Meie jaoks oluline teema „jätkusuutlikud sadamad ja
keskkonnasõbralik turism nii merel kui rannikul“.
Projekti Biosphere for Baltic Tools ettevalmistamine. Porjekti sai rahastuse Swedish Institute-st ja
esimene projekti nõupidamine toimus septembris Hiiumaal, Kassaris. KeA poolt osales ja tegi
tervituskõne Kaja Lotman. Nõupidamise ettevalmistamine ja läbiviimine.
TalTech Mereakadeemia tudengitel valmis kolm lõputööd, kus käsitleti ettevõtluse erinevaid
võimalusi Lääne-Eesti saarte biosfäärialal. Tudengid viisid läbi küsitluse. Biosfääriala spetsialist
retsenseeris kõiki kolme tööd. Tööd on praktilise väärtusega, nende tulemusi saab kasutada
lähteandmetena uue arenguprogrammi (2021-2030) koostamisel.
Biosfääriala uue arenguprogrammi (2021-2030) lähteülesande koostamine.
Est-Lat Interreg projekti ettevalmistamine. Projekt esitati sekretariaadile 3. juunil
Est-Lat Project: Making Cultural and natural heritage visible in UNESCO Man and Biosphere
programm areas in Estonia and Latvia; Short name: Visible Heritage; Juhtpartner: MTÜ Hiidlaste
Koostöökogu; Summa: 1 052 230.- EUR
Lääne-Eesti saarte biosfääriala tegevusest ülevaate koostamine esitamiseks ICC koosolekul Pariisis.

National Geographic’ule biosfääriala reklaami koostamine.
Kärdla Põhikoolile biosfääriteemalise sisendi koostamine.
NordMaB-i kommunikatsiooniprojektile partnerite otsimine, sisendi loomine. Põhjamaade Ministrite
nõukogu projektitaotlus ei rahuldanud.
NordMaB-il ei saanud osaleda. Saatsin Lääne-Eesti saarte biosfääriala aruande seal esitamiseks.
Keskkonnahariduse infopäevad Saaremaal ja Hiiumaal.
Hiiumaa rohelise märgi tutvustus Leader-tegevusgruppidele.
Biosfääriteemaline kohtumine Saaremaa ja Hiiumaa ettevõtlike naistega.
Biosfääriala uue arenguprogrammi (2021-2030) koostamiseks kohalike kaasamiskoosolekute
organiseerimiseks ettevalmistavad tööd, kaasamiskoosolekute läbiviimine viiel saarel (Vormsi,
Hiiumaa, Saaremaa, Ruhnu ja Muhu) ja koosolekute protokollimine.
Läbirääkimised uue võimaliku NordPlus projekti teemadel Hiiumaa Ametikooli ja Läti partneritega,
projekt teemal „Kogukonna aiad ja võõrliigid“.
Jooksvalt:
Biosfääriteemalise õppeprogrammi läbiviimine – Kärdla PK 2A, 2B; 1. klassi minevad lapsed; Hiiumaa
noorte teadusklubi; Kärdla PK 4A ja 4B.
Leader toetuse taotlejate nõustamine. Taotluste hindamiskomisjonitöös osalemine.
Hiiumaa Rohelise märgi hindamiskomisjoni töös osalemine.
Ettevõtjate ja MTÜ-de nõustamine UNESCO logo kasutamiseks.
Osalemine Hiiumaa Elamuskeskuse Tuuletorn komisjonis.
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