
FOOKUSES

Tarkus tuleb tasapisi,

aga kannab vilja,

tarkust tragilt taga nõuda

pole iial hilja.

(O. Saar)

Septembrikuus kõik, kõik on uus....
Kõigepealt, Tartumaa Arendusseltsi pere soovib kõigile
koolilastele head kooliaastat ja emadele-isadele jõudu
ja energiat laste toetamisel ja kasvatamisel.

Seekord olge valmis veidi pikemaks ja põhjalikumaks lugemiseks, sest pärast viimase infokirja ilmumist on
toimunud nii mõndagi põnevat. Lisaks on septembris tulemas veelgi palju huvitavat, millega tasuks ennast
kurssi viia. Head lugemist!

12. september

18. september

– Sibulapidu Peipsimaa Külastuskeskuses. Ürituse raames toimub Sibul 2010 valimine,
avatakse kunstinäitus „Meie – sibulad“, räägitakse sibulast maailma kultuuriloos,
tutvustatakse projekti „Saame koos Peipsimaa meistriteks!“ ja viiakse läbi veel mitmeid
põnevaid tegevusi. Info: Peipsimaa Külastuskeskus, , 55639398,
56629329

- Aravu Rahvamajas mängitakse Krabi Külateatri etendust „Muinasjutt – paremb inne
müüdä“. Info: Tea Tenson, , 5107836.

info@peipsimaa.ee

tea.tenson@meeksi.ee

18. september - nostalgiline Sibulatee lõikuspidu Alatskivil – vene hitte ja tantsumuusikat mängib Vadim
Bai, toimub üleliiduline sibula hakkimise võistlus ja mitmeid teisi stiilseid ning ajastule
kohaseid tegevusi. Lisainfo peagi kodulehel .
Kontakt: , 5081232.

www.sibulatee.ee
info@sibulatee.ee

TAS-i liikmete tegemised

OINFOLEHT
Juhul kui teil

on midagi, mida

tahaksite TAS-i

infolehes edaspidi

avaldada, andke

sellest julgesti

teada.

SEPTEMBER 2010

3. septembril

8. septembril

14. septembril

30. septembril

toimub projekti „Koostöö tõhustamine positiivsete sõnumite edastamiseks meedias“
raames meediaalane koolitusseminar Lähte Ühisgümnaasiumis. Koolituse sihtgrupiks
on Tartumaa vallalehtede toimetajad, vallavanemad, valdade arendus- ja kultuuri-
töötajad.

saavad LEADERi rahvusvahelise noorteseminari korraldajad ja koostööpartnerid kokku
Mammaste Tervisespordikeskuses, et teha toimunud seminarist kokkuvõtteid,
tähelepanekuid ning samuti vaadata tulevikku.

toimub Raadimõisa hotellis strateegiapäev.

toimub Uuenduste otsingul seminar – toodete, teenuste, ideede, algatuste turg eks-
pertide osavõtul, kriitiline ja konstruktiivne tagasiside.

TAS-i korraldatavad sündmused   1. -30. september



EDULOOD

ÜRGORU PUHKE- JA PAADISADAMA ALA INFRASTRUKTUURI
PARENDAMINE
Ürgoru OÜ juhatuse liige Andrus Bork mitmekesistab Emajõeäärset turismi- ja puhketegevust läbi toetava
infrastruktuuri arendamise. Nimelt on Mäksa valda Mäksa külas asuvale Emajõe äärsele alale kavas luua
tingimused paadisadamat külastavatel turistidel kasutada sadamahoone WC-d ja dushiruumi ning
elektriühendust ning võimaldada väike-ujuvvahendite omanikel saada paadisillalt vett ja elektriühendust.
Lisaks on plaanis valgustada kogu väike-ujuvvahendite sildumisala ja parkla. Lõpptulemusena luuakse kogu
puhkealale meeldivaks puhkuseks sobiv keskkond, mis rahuldab puhkajate erinevad vajadused kaasaegse
infrastruktuuri näol. Tänaseks on elektriühendus paadisadamas olemas, lähiajal peaks valmima ka WC- ja
dushiruum.

Lisainfo
26. augustil avati Tartu Lõunakeskuses taluturg

Septembri lõpus-oktoobri

RAHASTUS NOORTELT NOORTELE -

. MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti koondab ühe mütsi alla nelja
maakonna toidutootjad, kes pakuvad enda talus või ettevõttes toodetud kaupa. Taluturgu saab külastada
Lõunakeskuses E-R 12.00 – 20.00 ning L-P 10.00 – 20.00.

alguses on kavas kahepäevane õppereis Lõuna-Eestisse naabertegevusgruppide
juurde. Selle aasta temaatika jätkub ka sellel reisil. Õppereisil soovime omandada teadmisi ja kogemusi
noorte ja kogukonna temaatika vallas. Läheme vaatama ja kuulama, kuidas tegutsevad noortekeskused,
kuidas noori kaasatakse koostegemistesse ja kaasa mõtlema piirkonna arengusuundade üle, milliseid
põnevaid projekte on ellu viidud ja kuidas on omavalitsused kaasa aidanud noorte tegemistele. Soovime
saada innustust ja õpetussõnu uute ideede teostamiseks, uurime, kes on olnud algatajad põnevate ideede
ellu viimisel.
Kogukonnateemal kaeme ühistegevuste paiku, kus aktiivgrupile on esmatähtis kodukandi jätkusuutlik
areng, milleks on põneva elukeskkonna loomine nii noortele kui vanematele.

Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad
välja projektitaotlemise konkursi Noortefond. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi
tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda. Tegevussuundadeks on
ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse
suurendamine. Projektitaotlejaid nõustab Tartumaa Noortekogu e-post: .
Toetussumma on maksimaalselt 10 000 kr ja minimaalselt 1000 kr. Projektide esitamise tähtaegadeks on 1.
september, 15. oktoober ja 1. detsember aastal 2010.

noortefond.tmnk@gmail.com

Fotod Andrus Bork

PROJEKTID

Hetkel käimasolevad TAS-i projektid

Koostöö tõhustamine positiivsete
sõnumite edastamiseks  meedias

RESSURSIUURINGUD

Projekti üldisteks eesmärkideks on TASi piirkonna arendamine läbi kogemuste
vahetamise ja sünergiat loovate koostöövõrgustike moodustamise.

Käesoleva aasta juulist kuni novembrini viiakse ellu erinevad ressursiuuringud
(maa kui tootmisressurss, maavarade ressurss, metsaressurss, energiaressurss).
Uuringute läbiviimise tulemusena luuakse regulaarselt uuendatavad
kartograafilised andmebaasid erinevate andmete analüüsimiseks, mis saavad
TASi kodulehe kaudu temaatiliste kaartidena kättesaadavaks laiale avalikkusele.



Esitatud ja heakskiidetud projektid

Ülevaade toimunud üritustest

Jätkuvalt toimuvad ka...

Selle aasta viimasele hindamisele võeti taotlusi vastu Vaatamata kuumale suvele ja
kaunitele rannailmadele oli taotlemisaktiivsus väga kõrge – kokku laekus 86 projekti. Taotluste arvu vaadates
võib tõdeda, et Leader-programm kogub üha enam populaarsust Tartumaal. Kõige rohkem taotlusi laekus
Noorte meetmesse ja üllatusena laekus taotlusi oluliselt vähem seni kõige populaarsemasse Kogukonna I
meetmesse. Ettevõtluse ja Keskkonna meetmest küsitakse samuti enam toetust, kui TASil jagada on. Taotluste
hindamine toimub 3. septembril.

9. augustini 2010.a.

Enne suuremat suvepuhkust toimus , kus arutlesime TAS-i tuleviku üle.
Arutelude olulisemad viljad on sisendiks Arendusseltsi strateegia uuendamisel. Samas toimus ka TAS-i liikmete
suvelaat, mis andis hea võimaluse tutvuda üksteise põnevate tegevustega.

„ Lööme maakonna rahvusvaheliselt särama!“, kus
osalesid maanoored Eestist, Lätist, Leedust, Slovakkiast ja Sloveeniast. Noorteseminari keskne idee oli kaasata
maanoored otsustusprotsessi ja anda neile võimalus osaleda maapiirkonna elu arendamisel. Noorteseminari
kolmas päev tipnes tulevikuküla ehitamise protsessiga. Väikestes rühmades arutlesid noored selle üle, millises
tulevikukülas nad soovivad elada: milline see küla on, kes seal elavad ja millega seal on võimalik tegeleda?

Piirioja Puhkekeskuses, kus osalesid mitmed
turismiettevõtjad Peipsi järve kaldalt. Üheskoos arutleti Peipsimaa olemuse ja tuleviku teemadel ning otsiti
võimalusi ühiseks koostööks ja turundamiseks.

3. juulil TAS-i liikmete suveseminar

8.-12.augustini toimus rahvusvaheline noorteseminar

19. augustil toimus Peipsimaa turismiettevõtjate suveseminar

Tartumaa Arendusselts võtab pidevalt vastu projektitaotlusi.

Avatud on kõik 6 meedet:
1. Noorte suurema sidususe saavutamine kogukonnaga
2. Kogukondade jätkusuutlikkuse arendamine ja

tugevdamine
3. Asukohapõhiste toodete ja teenuste arendamine
4. Väike-ettevõtluse toetamine
5. Puhketegevuste mitmekesistamine ja majandus-

tegevuse keskkonnasäästlikkuse suurendamine
6. Võrgustike arendamine ning teadmiste ja

kogemuste vahetus.

PROJEKTID

ÜRITUSED

Tartu LV ettevõtlusosakonna
koolitused ja infopäevad

http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=1&page_id=16

Tartumaa Arendusselts nõustab
projektitaotlejaid ja võtab vastu taotlusi
E-R kell 9:00-17:00.

Kindlasti vajalik etteregistreerumine.
Tel 743 0088, mob 5340 9873
e-post , .

Postiaadress on: Vaksali 17A, Tartu 50410.

Meetmete ja taotlemistingimustega saab
tutvuda meie kodulehel

kaidi.randpold@tas.ee tas@tas.ee

www.tas.ee

KOOLITUSED
FONDID

KOOLITUSED (täpsem info vastaval veebilehel)

FONDID

Keskkonnaprogramm

Kultuurkapital

Noortefond

Avatud ühiskonna eriprogramm

Ida-ida.
Piiriülese koostöö programm

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm.html

http://www.kulka.ee/?mid=108

http://www.oef.org.ee/et/programs/11/

http://www.oef.org.ee/konkursid/info/a/avatud-uhiskonna-eriprogramm.html

http://www.oef.org.ee/programmid/idaida/tutvustus.html



Esitatud ja heakskiidetud projektid

Hasartmängumaksu Nõukogu

EAS -välismessi toetus

Arendustöötaja kaasamise toetus

Koolitusosaku toetus

Stardi- ja kasvutoetus

EAS-arendustöötaja kaasamise
toetus

KredExi käendusega stardilaen
alustavatele ja kuni 3 aastat
tegutsenud ettevõtjatele

http://hmn.riik.ee/?id=1072

http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/eksport/vaelismessitoetus/ueldist

http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/eksport/arendustoeoetaja-kaasamise-
toetus/ueldist

http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/koolitusosaku-
toetus/ueldist

http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid
=443

http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2500&Item
id=1014

http://www.kredex.ee/11583

www.tas.ee


