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Hollandi nädal sai toimuma tänu Eestit külastanud 18-liik-

melisele delegatsioonile Ida-Groningenist. Tegemist on

piirkonnaga Hollandi kirdeosas, millega TASil on sõprus-

suhted juba alates 2009. aasta kevadest. Sarnaselt Lõuna-

Eestile on tegemist pealinnast eemal asuva alaga, kus

olulisteks tegevusvaldkondadeks on põllumajandus,

väiketootmine ja turismindus. Piirkondade keskused

Groningen ja Tartu on olnud tähtsad kaubanduslinnad juba

Hansa Liidu ajal.
Hollandi nädala juhatas sisse ühisseminar, kus räägiti

väiketootmisest ja turismindusest. Diet Faber rääkis

teemal “Sinine lint – partnerlus turismivaldkonnas”, Jan

Koertsi ettekande teemaks oli “Toitlustusteenused

(restoranid, catering) piirkondlike toodete teenistuses”

ning Rob Heilijgers jagas mõtteid teemal “Piirkondlik

turundus – tooted müüvad piirkonda”. Eesti edulugusid

esitasid MTÜ Sibulatee ja MTÜ Setomaa Turism. Seminar

pakkus Lõuna-Eesti ja Ida-Groningeni väiketootjatele,

turismiettevõtjatele ja arendusorganisatsioonidele võima-

luse kogemusi vahetada ning edulugudest õppida.
Reedel aga toimus Maamessi raames seminar “Raising the

Standards with Rural Partnerships”, kus külalised jagasid

oma koostöökogemusi maaturismi ja kohalike toodete

valdkonnas.
Neljapäeval ja reedel olid hollandlased oma piirkonna

toiduvalmistamist tutvustamas Lõunakeskuse Taluturu

juures, kus kõik toidud valmisid kohapeal ning huvilistel oli

võimalus degusteerida. Mekkida sai nii vorstikesi kui ka

sooja sööki. Ida-Groningeni väljapanek koos Tartumaa

Arendusseltsiga oli Maamessil väljas neljapäevast

laupäevani ning viimasel päeval pakkus hollandi kokk ka

messil oma hõrgutusi.
Hollandi nädala korraldamisse panustasid nii Tartumaa

Arendusselts kui ka teised Lõuna-Eesti Leader tegevus-

grupid (Valgamaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partner-

luskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Piiriveere Liider).

Samuti olid korraldamisel nõu ja jõuga abiks MTÜ Maitsev

Lõuna-Eesti, MTÜ Sibulatee, Lõunakeskus, Hollandi

Kuninglik Saatkond, Tartu Linnavalitsus ning mitmed

teised.
Koostöö hollandlastega aga jätkub – juba oktoobri

esimesel nädalal oodatakse meid vastuvisiidile.

Groningeni linn kannab Hollandis sel aastal toidupealinna

tiitlit , mille raames toimub „Toidunädal“, kuhu meid

oodatakse oma tooteid tutvustama, müüma ning

hollandlaste maitse-eelistusi testima.
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Hollandi nädal Tartus 13.-17. aprill 2011

Hea Hollandi nädalal osaleja!
Suur tänu, et osalesid Hollandi nädala sündmustel Tartus! Nädal oli täis inspireerivaid

kohtumisi, säravaid ideid ja koostöösidemete loomist. See sündmus rikastas meid

kõiki ja pakkus unustamatu kogemuse. Veelkord suur aitäh!
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Põnevad ideed ja koostöökogemused Austriast

Aprillikuus esitatud ja heakskiidetud projektid

LINC Saksamaal

Rootsi õppereis 31. mai -05. juuni 2011. a.

http://www.tas.ee/tegevuskalender/132

Aprilli alguses käis Tartumaa Arendusseltsi juhatus õppesõidul Austrias. Kohtuti kohalike

tegevusgruppidega Tirooli ja Sauwaldi piirkonnas ning külastati Leader programmi rahastamisel

elluviidud projekte. Huvi pakkus erinevate valdkondade kombineerimine piirkonna turunduses – see,

kuidas kohalik omapära ja ressursid on piirkonna hüvanguks turismivankri ette rakendatud.
Austrias on suures tõusutrendis turismi sidumine kohalikust toorainest valmistatud toiduga, samuti on

Austrias tähtsal kohal kogukonna panustamine turismi arendamisesse. Oskuslikult on kokku toodud

kohalikud ressursid, kogukonna oskused ja põnevad, isegi ekstreemsed ideed. Austerlased hindavad ka

koostööd kõrgelt. Koos otsustatakse, milliste objektide arendamine on meie piirkonnale kõige

kasumlikum, mis on see, mis loob suurimat lisaväärtust. Austerlane mõtleb pikaajalisest perspektiivist

lähtuvalt ja arvestab regionaalselt tasakaalustatud arengut.

Aprillikuu taotluste hindamine toimus 21. aprillil ning kokku kinnitati 49 projekti 496 556,97 euro

ulatuses. Ettevõtluse meetme projekte kinnitati 271 367,15 euro ulatuses, kogukondade meetmes

164 728,50 euro ning noorte meetmes 60 461,32 euro eest.

LINC ( ) on Austria, Saksamaa, Eesti ja Soome Leaderi kohalike

tegevusgruppide ja riiklike maaeluvõrgustike ühiskonverents. LINCi põhieesmärgiks on edendada

võrgustumist ja kogemuste vahetamist Euroopa Leader piirkondade vahel. Üritusel on kombineeritud

tõsine ja töine osa koos spordiprogrammi ja Euroopa erinevate rahvustoitude degusteerimisega. Oluline

roll on erinevate riikide edulugude tutvustamisel ja neist õppimisel.
Selle-aastane LINC konverents toimub 27.-30. aprillil Saksamaal Bad Schandaus, kus töögruppide

teemad on põhiteenused kohalikule kogukonnale, mobiilsus, ehitiste (uus)kasutus ning looduse ja

maastike väärtustamine.
2012. aastal jõuab LINC konverents Eestisse. Siinsed koostööpartnerid on Tartumaa Arendusselts ja

maaeluvõrgustiku üksus. Konverentsi korraldamisesse annavad oma panuse ka teised Eesti tegevus-

grupid. Ettevalmistused ürituse korraldamiseks juba käivad.

Õppereisi käigus külastatakse Leader Kustlinjen ja Leader Södertälje Landsbygd piirkondi, käsitlevateks

teemadeks on maaettevõtlus, kohalike ressursside innovaatiline kasutamine ja teenused kogukonnas.

Reisil tutvutakse erinevate Leader projektinäidetega - puust purjekate festival “Trosa sailing Beutiful”,

kohaliku toidu propageerimise projekt "Tack för maten" ja militaarse kaitsekindluse arendamine

külastuskeskuseks. Samuti esitletakse õppereisil rapsiõli tootmise projekti “Carmelina Oil” ning Hölö

Hembygdsgårdis tutvustatakse ajalooliste fotode dokumenteerimist. Käiakse ka Taluturul, uudistatakse

saviesemete valmistamist ja soolaglasuuriga katmist ning külastatakse Skilleby Experimental Farmi, kus

on võimalus koos giidiga matkama minna.

Registreerimise tähtaeg on

Loe TASi tegevjuhi Kristiina Liimandi artiklit:

Kinnitatud taotlustega on võimalik tutvuda:

Õppereisi programm ja täpsem info:

PRIA Leader büroo ei võta Leader taotlusi vastu 2. mai - 27. mai 2011. a.

15. mai 2011. a.

Leader Inspired Network Community

http://www.tas.ee/est/koolitused-ja-oppereisid-2011/

http://www.tas.ee/est/kinnitatud-taotlused-2011/

TULEMAS

NB!
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Infopäev Waide motellis

Taotluste vastuvõtt juunis

Koostööpartnerite koolitused

Tartumaa Arendusselts koostöös Võrtsjärve Ühenduse ja Valgamaa Partnerluskoguga korraldavad

projektitoetuse taotlejatele infopäeva. Esinema tuleb Marek Treufeldt, PRIA Leader

toetuste büroo juhataja, kes räägib teemal Leader ehitab ehk annab ülevaate ehitustegevusega

seonduvatest dokumentidest ja mõtestab lahti ehitustegevuse mõisted projekti raames. Teiseks

esinejaks on Krista Tõnisson, PRIA Leader toetuste büroo peaspetsialist, kes annab ülevaate

projektitaotlustega seotud aruandlusest. Samuti tutvustatakse lähemalt kõigi kolme Leader

tegevusgrupi meetmeid ja tegevusi.

Enne taotluse esitamist soovitame käia oma projektiga TAS-is nõustamisel.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ
korraldavad koostöös Tartu Ärinõuandlaga

mis on suunatud alustavate mittetulundusühenduste juhtidele
ja asutajatele ning tegutsevate ühenduste uutele juhatuse liikmetele.

10. mail 2011. a.

Tartumaa Arendusselts kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu
teiseks hindamiseks summas 447 000 eurot.

Taotlusi võetakse vastu 3. juunini 2011. a (kaasa arvatud).

Nõustamiseks registreeri palun aeg: tel 7430 088, e-post

Rohkem infot TASi kodulehelt

Meetmete tutvustus TAS-i kodulehel:

Rohkem infot:

18., 19. ja 20. mail

„Mittetulundusühenduste

baaskoolituse”,

http://www.tas.ee

http://tas.ee/est/meetmed/

http://www.tartu.ee/arinouandla/

.

kaidi.randpold@tas.ee

Liikmete sündmused

7. mail

14. mail

13.-14. mail

21. mail

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse matkahooaja avaüritus. Lisainfo:

Koosa kevadlaat

Kahepäevane õppereis looduskaitse aladele, millest saavad osa võtta kõik huvilised.

Korraldab Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

Luke mõisa hooaja avaüritus “Kohvipidu“ algusega kell 15.00. Lisainfo:

http://www.vvvs.ee/

http://www.vvvs.ee/

http://www.lukemois.ee/

TASi üldkoosolek 7. juunil 2011.a.toimub

Varsti täpsem info TASi kodulehel.
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NOORTEFOND - rahastus noortelt

noortele

Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutasid

2010. 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.

Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12–26. Projektitaotlusi saavad

esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevus-

piirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust, Rannust

ja Piirissaarelt.

Kõik laekunud projektid vaatab üle Tartumaa Noortekogu moodustatud

viieliikmeline meeskond, kes suhtleb taotlejatega, juhendab ja aitab noori.

Hindamiskomisjon otsustab, millised projektid saavad toetuse.

e-posti aadressil

Riia 15, Tartu Maavalitsus, Riina Sepma, „Noortefond“.

Informatsiooni taotlemise ja projektide esitamise kohta saab kodulehelt

noortekogu.tartumaa.ee/noortefond.
Projektitaotlejaid nõustab Tartumaa Noortekogu
e-post:

Toetussumma on maksimaalselt ja
minimaalselt , omafinantseeringut ei nõuta.

Projektitaotlused tuleb esitada Tartumaa Noortekogule

Ja allkirjastatud vorm paberkandjal

Projektide esitamise tähtaegadeks 2011. a on
1. mai, 1. juuni, 1. september ja 1. november.

640 EUR
63 EUR

noortefond.tmnk@gmail.com

noortefond.tmnk@gmail.com.

NOORTEFOND

Kontakt:
noortefond.tmnk@gmail.com
Facebook: Noortelt Noortele

http://foodbot.ee/noortefond/
http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond
www.tas.ee

Lisainfo:



Nina Puhkemaja renoveerimine
Eesti idapiiril Peipsi järve kaldal Nina külas asub mitu majutust pakkuvat ettevõtet. Nina Puhkamajad

pakub oma teenuseid ligi 200-aastases hoones. Ettevõte on asunud oma valdusi korrastama.

TASi meetmetest on toetust saadud kahel korral maja renoveerimiseks. Esimese etapiga on peaaegu

ühele poole jõutud. Tühjendati kelder, tugevdati keldri vundament, betoneeritud sai keldri vahelagi,

paigaldati elektriküte, ehitati trepp teisele korrusele ning rajati kaks nõuetele vastavat tualetti.

Renoveerimise teine etapp ootab kohe alustamist, mille käigus muudetakse ruumide planeeringut sel

viisil, et suur saal tuuakse teiselt korruselt alla esimesele korrusele. Seda just külaliste paremaks

teenindamiseks. Muinsuskaitse all olev arheoloogilise väärtusega maja on vaatamisväärsus omaette.

Ettevõtte omanik Jüri Jürgenson: „Muinsuskaitse seab tegutsemisele oma piirangud. Kõike ei saa teha

nii kiiresti, kui loodad. Seega on ka projektidega läinud kauem, kui esialgu arvasime. Samas saab kõik

põhjalikult läbimõeldud.“

Kolmas projektitoetus on TASi poolt eraldatud Nina Puhkemajadele heli- ja konverentsitehnika

ostmiseks.

Nina Puhkamajades on kaheksa tuba kuueteistkümne kohaga, mis ootavad külastajaid ka sel suvel.

TAS toetas Nina Puhkamajade renoveerimist 24 429 euro ulatuses ja tehnika soetamist 6414 euro

ulatuses.

EDULOOD

Hasartmängumaksu Nõukogu

Kredex käendusega stardilaen

EAS erinevad toetused
mittetulundusühingutele,
äriettevõtetele, avalikule sektorile

Kvalifitseeritud tööjõu
pakkumise suurendamise
programm

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

http://www.kredex.ee/11583

www.eas.ee

http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlejale/avatud-
taotlusvoorud/kvalifitseeritud-toojou-pakkumise-suurendamine/

FONDID RAHATAOTLUSTEKS

Keskkonnaprogramm

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali

Heade  ideede konkurss

Kultuurkapital

Noortefond

Avatud ühiskonna eriprogramm

Ida-ida.
Piiriülese koostöö programm

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

http://www.kysk.ee/?s=168

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

http://www.oef.org.ee/konkursid/info/a/noortefond-ootab-taotlusi.html

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

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

FONDID

Infokirja toimetas Jaanika Lill


