Uudiskiri

6
Detsember 2012

Projekt MiSRaR
Projekt MiSRaR keskendub teadmusvahetusele riskileevenduse ja ruumiplaneerimise valdkonnas.
Projekt algas 2010. aasta kevadel ning selle vältel korraldati 16 temaatilist seminari. MiSRaR-i
rahastab programm Interreg IVC ning viib ellu seitse projektipartnerit. Projekti juhtivpartneriks on
Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond. Teisteks partneriteks on Tallinna linnavalitsus (Eesti), Epeirose
piirkond (Kreeka), Forlì-Cesena provints (Itaalia), Aveiro munitsipaliteet (Portugal), Mirandela
munitsipaliteet (Portugal) ja Euro Perspectives Foundation (Bulgaaria). Projekti kestus on kolm
aastat ning see lõpeb 2012. aastal. Käesolev kuues uudiskiri on seega projekti MiSRaR viimane
uudiskiri.

Lõppkonverents
25. oktoobril 2012 toimus MiSRaR-i lõppkonverents, üle 45 osalejaga 9 Euroopa riigist. Dordrechti
raekojas peetud konverentsi avas Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkonna direktor hr Peter Bos. Hr
Bos andis oma esinemise alguses projektist ülevaate ning selgitas ohutuspiirkondade proaktiivse
hoiaku tähtsust ruumiplaneerimise ja seonduvate riskide käsitlemisel. Hr Bos osutas, et LõunaHollandi Lõuna ohutuspiirkond õppis tänu projekti MisRaR kogemusvahetusele väga palju ning lisas,
et projekti tulemusena on ohutuspiirkond veelgi teadlikum vajadusest mõjutada ruumiplaneerimise
protsesse nende varases järgus, et riskide edukas leevendamine oleks võimalik, ning ohutuspiirkond
on oma tegevuskavasid sellele vastavalt kohandanud.

Interreg IVC Lille’i sekretariaadi esindaja hr Mahesh Bhardwa rõhutas oma esinemises Euroopa-ülese
koostöö tähtsust ja valgustas projekti MiSRaR konkreetseid tulemusi. Neid tulemusi käsitlesid ka
järgnenud projektipartnerite ettekanded. Iga partner esitles oma uuendatud tegevuskavasid, mida
oli täiustatud vastavalt projektis käsitletud erinevatele teemadele, nagu riskikaalutlus, tulude-kulude
analüüs, leevendamise ja ruumiplaneerimise kooskõlastamine, kodanike osalus ja rahvusvaheline
koostöö. Pärastlõunal selgitas varasem Aveiro-poolne projektijuht Paulo Lemos erinevusi Ameerika ja
Euroopa praktikate vahel, kuivõrd hetkel elab ja töötab ta nende küsimuste kallal USA-s.
Konverents lõppes riskileevenduse paneeldiskussiooniga ning MiSRaR-i leevenduskäsiraamatu
ametliku esitlusega. Esitluse ühe osana rõhutas juhtivpartneri projektijuht hr Nico van Os edukat
koostööd partnerite vahel ning häid inimestevahelisi suhteid kui projekti eduka elluviimise üht
põhitegurit. Projekt on rajanud kindla aluse edasisele koostööle ja tugimehhanismidele kohalike
ohutuspoliitikate arendamiseks nii partnerite tasandil kui sellest kaugemal. Seda ilmestab fakt, et
rida partnereid jätkab oma koostööd selles vallas uue DG Echo poolt rahastatava projekti Prisma
raames, mis algab 2013. aastal. Hr Van Os lõpetas oma esinemise tänuavaldusega Interreg IVC
programmile. Nende kestev toetus on olnud käesoleva projekti edu oluline faktor.

Käsiraamat ja brošüürid
Partnerite kogemused on talletatud kolmes brošüüris ja
kokkuvõtvas leevenduskäsiraamatus. Projekti juhtkomitee
esimehele hr Antoni Scholtenile esitles MisRaR-i
lõppkonverentsil seda käsiraamatut ametlikult projekti
üldjuht Nico van Os. Kolmas brošüür pealkirjaga
“Leevendusstrateegiate elluviimine: praktilisi õppetunde
Euroopa Liidust”, on olnud kättesaadav 2012. aasta
varasügisest peale. Hetkel on käsiraamat avaldatud inglise
ja portugali keeles. Teistes partnerkeeltes avaldatakse
käsiraamat 2012. aasta lõpul. Kõik brošüürid ja käsiraamat
on kättesaadavad ka projekti veebilehel: www.misrar.eu.

Kohalikud lõppkonverentsid
Pärast projekti üldist lõppkonverentsi Hollandis korraldasid kõik
partnerid omaenda piirkondlike võrgustike kohalikud
lõppkonverentsid. Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond esitles
projekti tulemusi riikliku riskikaalutluse ekspertrühma koosolekul,
mis toimus 13. novembril 2012 Arnhemis. Portugali partnerid
korraldasid oma kohalikud koosolekud 22. ja 28. novembril
Aveiros ja Mirandelas. Mõlemast võttis osa rohkelt osavõtjaid
ning mõlemas munitsipaliteedis jagati tulemusi suure hulga
kohalike partneritega.
Forlì-Cesena provints korraldas oma kohaliku lõppkonverentsi 21.
novembril Forlìs, Epeirose regioon 7. detsembril Igiouminitsas,
tehes sellega võimalikuks projekti tulemuste laialdase levitamise
mõlemas riigis. Tallinna ja EPF lõppkohtumised korraldatakse
detsembrikuu jooksul. Aruanded kõigi lõppkoosolekute kohta
võib leida projekti veebilehel.

