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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Lõuna-Osseetia ja piirnevate alade sotsiaal-majandusliku rehabilitatsiooni toetamine OSCE
kaudu
Sihtriik: Gruusia
Sisu kokkuvõte: Lõuna-Osseetia konflikt on kestnud alates Nõukogude Liidu lagunemisest ja Gruusia
iseseisvumisest 1991.aastal. Pikaajalise konflikti tulemusena on takerdunud piirkonna sotsiaalmajanduslik areng, on suurenenud elanikkonna rahulolematus igapäevaeluga toimetuleku osas ja on
kasvanud kogukondadevaheline vaenulikkus üksteise suhtes. Infrastruktuur on aegunud nii puhta
joogiveega ja energiaga varustatuse kui ka sotsiaalsete objektide osas nagu koolid ja
meditsiiniasutused. Tulenevalt ebastabiilsusest ja raskendatud juurdepääsust suurematele turgudele on
äritegevus ning uute ettevõtete ja ka töökohtade loomine piirkonnas tugevalt häiritud.
Konflikti lõplikuks lahendamiseks ja stabiilsuse saavutamiseks piirkonnas on vajalik rahvusvahelise
üldsuse senisest suurem tähelepanu ning tõhusam koostöö usaldust loovate meetmete väljatöötamisel
konfliktiga seotud poolte vahel. Üheks selliseks meetmeks on piirkonna sotsiaal-majanduslikule
rehabilitatsioonile suunatud koostööprojektide ühine ettevalmistamine ja elluviimine. Sellega kaasnev
areng ja erinevate konflikti osapoolte kaasamine aitab kaasa usalduse silla loomisele ning heaolu ja
stabiilsuse suurendamisele konfliktipiirkonnas.
14. juunil 2006.a toimus Brüsselis OSCE doonorite konverents, kus tutvustati rahvusvahelisele
üldsusele Lõuna-Osseetia ja piirnevate alade arengule suunatud projekte ning kutsuti üles riike ja
organisatsioone panustama ühise eesmärgi nimel. Doonorite konverentsil väljapakutud projektide
nimekiri tugineb eelnevale põhjalikule ettevalmistustööle. OSCE eestvedamisel toimus alates
novembrist 2005 kuni veebruarini 2006 vajaduste hindamise missioon konfliktipiirkonda, millest
võtsid osa nii Gruusia, Lõuna-Osseetia kui ka rahvusvahelised eksperdid. Lisaks koostööle erinevate
osapoolte ekspertide vahel on projektide nimekiri heaks kiidetud ka ühise järelvalvekomisjoni (JCC)
poolt poliitilisel tasandil.
Eesti soovib toetada OSCE Gruusia missiooni koordineerimisel ja järelevalve all elluviidavaid
projekte majandusarengu valdkonnas Lõuna-Osseetias ja piirnevatel aladel 782 330 krooniga (50 000
EUR). Toetus on kooskõlas Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavaga 2006-2010.
Arengukava kohaselt on Gruusia Eesti arengukoostöö üks prioriteetsetest partnerriikidest.
Arenguriikide majandusarengu toetamine ning rahu ja stabiilsuse tagamisele kaasaaitamine kuulub
Eesti arengukoostöö peamiste tegevusvaldkondade hulka.

Partnerid: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) missioon Gruusias
Projekti kestus: juuni 2006 – detsember 2008
Taotletav riiklik finantseerimine: 782 330 krooni (50 000 EUR)
Omafinantseering: --Muu finantseering: teiste doonorite võimalik toetus ca 10 milj EUR
Projekti lisad:
Lisa 1: OSCE juhitud vajaduste hindamise missiooni tulemused (projektide kirjeldused) 14
leheküljel
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Marje Sotnik, arengukoostöö büroo direktor, välismajanduse
ja arengukoostöö osakond, Välisministeerium; tel 637 7200
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