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avaldada, andke
sellest julgesti
teada.

Suvelõpu õppereis Räpina maantee piirkonda
30. augustil leidis aset TASi piirkonna ettevõtjate õppereis Luunja, Mäksa, Võnnu ja
Meeksi valdadesse. Reisi eesmärk oli külastada piirkonna ettevõtjaid, et saada omavahel
veelgi paremini tuttavaks, vahetada koostöömõtteid ning leida uusi võimalusi
ühisturundamiseks.
Ringreis viis 33 osalejat Lemmatu marjatallu, Saksa Hobused ratsutamiskompleksi, Sitika
tuuliku juurde, Käbitare kohvikusse ning Lääniste Linnamäele. Oma käsitööoskused sai
proovile panna Jaago käsitöötalus ning julgematel oli võimalus ronida Peramaa
Puhkekeskuse vastvalminud vaatetorni.
Õppereis toimus projekti “Liikuvad ettevõtlusnõustajad Tartumaal” raames, mille üheks
eesmärgiks on ettevõtjate omavaheliste kontaktide loomine ja piirkondlike
koostöövõrgustike moodustamine. Õppereisi korraldasid Tartumaa Arendusselts ja Tartu
Ärinõuandla.

FOOKUSES

Õppereis Venemaale Petseri, Pihkva ja
Oudova rajooni
Tartumaa Arendusselts korraldas turismiteemalise õppereisi Venemaale, mis toimus
22.-24. augustil. Õppereisi marsruut läbis Petseri, Pihkva ja Oudova rajooni. Kõik kolm
päeva sõitis grupiga kaasa Nadežda Pavlova, kes on Petseri rajooni administratsiooni
rahvusvaheliste projektide koordinaator.
Tutvuti Petseri linna ja rajooni vaatamisväärsuste (majutus, muuseumid, Petseri klooster
jne) ja turismiteenust pakkuvate ettevõtetega. Toimus ka kohtumine Petseri rajooni
juhtidega.

Teisel päeval külastati Pihkva linna, tehti ringkäik Kremlis ning kohtuti TööstusKaubanduskoja juhataja hr Zuboviga ja Eesti konsuli pr Triin Partsiga. Kolmas päev kulges
kuni lõunani Oudova rajoonis tutvudes sealsete ettevõtjate ja vaatamisväärsustega.
Õppereisi korraldamisel oli abiks Petseri administratsioon ning õppereisil osalesid TASi
liikmed ning Lõuna-Eesti tegevusgruppide esindajad.

Peipsimaa Arengufoorum tõi kokku Peipsi sõbrad
Septembrikuu üheksateistkümnendal kuupäeval kogunes Mustvee kultuurimajas üle
saja Peipsi sõbra (ettevõtjad, arendajad, kohalike omavalitsuste esindajad), et kuulda,
millised on olnud Peipsimaa arendamise tegevused ning arutada kitsaskohtade ja
arenguvõimaluste üle.
Arengufoorumil tutvustati Peipsi uusi infokandjaid: ühtset veebi www.visitpeipsi.com,
Peipsimaa maineraamatut Maa ja rahvas Juhani Püttsepa tekstide ja Ingmar Muusikuse
piltidega, Peipsimaa turismikaarti ja filmi Aasta Peipsimaal. MTÜ Peipsimaa Turism
juhataja Kaja Allilender andis ülevaate, milliseid ühisturunduse ja piirkonna arenduse
tegevusi on tehtud ja mida on edaspidi plaanis teha.
Päeva teisel poolel tutvustasid oma edulugusid regioonid – Võrtsjärve SA ja Romantiline
Rannatee Pärnumaalt . Räägiti, kuidas nendes piirkondades ühisturundus ja arendus on
toiminud ja milliseid raskusi on kogetud.
Kõik foorumil osalenud said sõna sekka öelda kolmes töögrupis, kus arutati Peipsimaa
tuleviku üle. Ettevõtjad ja organisatsioonid tutvustasid oma tooteid ja teenuseid
eesruumis toimuval minilaadal.
Ülevaade Arengufoorumil toimunust ajalehes Põhjarannik
http://pr.pohjarannik.ee/peipsil-kalastavaid-latlasi-meelitatakse-raha-kulutama/.
Peipsimaa Arengufoorumi korraldasid Peipsimaa Turism MTÜ, Jõgevamaa Koostöökoda,
Tartumaa Arendusselts, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna
Arendajate Kogu ja Piiriveere liider.

TOIMUMAS
Käivitus rahvusvaheline projekt Innovative Village

ÜRITUSED

Sügisest käivitus TASil rahvusvaheline projekt Innovative Village, mille eesmärgiks on aidata
maapiirkonnas kaasa kogukonna vajadustel põhinevate teenuste arengule, leides selleks
uudseid lahendusi ja kaasates kohalikke elanikke. Projektis osaleb lisaks Eestile ja Soomele veel
Põhja-Iirimaa, kus oktoobri alguses leiab aset ka projekti avaseminar.
Septembris algas ka kogukondade koolitusprogramm, mis on samuti üks projekti osa.
Koolitusprogrammi jooksul aidatakse osaleval kogukonnal arendada välja teenus, mis põhineb
konkreetse kogukonna vajadustel või kasutab olemasolevat potentsiaali/ressurssi. Koolitust
viivad läbi Eesti Maaülikooli koolitajad. Koolitusprogrammis osalevad seitsme Tartumaa
kogukonna liikmed, kellest nii mõnedki said võimaluse esitleda oma ideid ja kogukonnas
elluviidud tegevusi ka Iirimaa konverentsil.

Liikuv ettevõtlusnõustaja
Head ettevõtjad, kutsume Teid osalema projektis „Liikuvad ettevõtlusnõustajad Tartumaal“,
mille raames pakume personaalset tasuta nõustamist maapiirkonnas tegutsevatele
ettevõtjatele nende endi juures.
Projekti eesmärgiks on aidata kaasa maapiirkonna ettevõtluse tugiteenuste laiendamisele ja
tugevdamisele Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas, et toetada piirkonna kohalikke
ressursse väärindavaid ettevõtteid ning soodustada uute toodete ja teenuste arendamist.
Samuti on projekti üheks eesmärgiks koostöövõrgustike moodustamine või olemasolevate
tugevdamine turismi ning väiketootmise vallas, kaasates sellesse senisest enam ka kohalikke
omavalitsusi.
Projekti ootame osalema eelkõige mikroettevõtteid (alla 10 töötaja), kes vastavad TASi
strateegiale (vt. täpsemalt www.tas.ee) ja on kohalikku ressurssi (loodus, kultuur,
puhkemajandus) väärindavad. Iga nõustatava kohta on arvestatud kuni 12 tundi nõustamist
(välistatud on projektide ja äriplaanide kirjutamine).
Projekt on kestnud ligi aasta ning nõustatud on üle 25 ettevõtte. Ootame jooksvalt taotlusi
projektiga ühinemiseks.
Sooviavaldused palun saata meiliaadressile triin@tas.ee.
Sooviavaldus peaks sisaldama järgmist infot:
1. Ettevõtte nimi, tegevusala ja –koht;
2. Töötajate arv;
3. Kirjeldage palun vabas vormis, milline on täna teie ettevõtte kitsaskoht/vajadus,
mida parandada või arendada soovite?
4. Kontaktandmed (kontaktisik).
Lisainfot saab TASi projektijuhilt Triin Läänelt;
telefon 5302 9203, e-mail triin@tas.ee ja www.tas.ee

TULEMAS
TAS planeerib uut rahvusvahelist projekti!
Tartumaa Arendusselts plaanib 2013 suvel alustada rahvusvahelist kohaturunduse projekti
koostöös National Geographicuga. Projekti idee pärineb Hollandist, Ida-Groningenist, kus
maastikule on paigaldatud suured kollased National Geographicu logokujulised raamid.
Raamide eesmärgiks on juhtida tähelepanu kohalikele kultuurilistele ja looduslikele
vaatamisväärsustele ning suurendada siseturismi. Eesmärki on see projekt ka väga hästi täitnud,
sest turistide hulk on selle ajaga kahekordistunud. Kaks aastat väldanud projekt lõppeb Hollandis
tuleval suvel ning teatepulk antakse üle Eestile.

Eestis on projekti ideega kaasa tulnud
kõik Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid
ning kaasatud on ka mitmed turismiorganisatsioonid. Projekti ettevalmistused
on toimunud juba ligi aasta ning kohtumistest on osa võtnud ka projekti võtmeisikud Ida-Groningenist. Septembri keskel
käisid TASi esindajad omakorda Hollandis, et suurejoonelisi kollaseid raame
oma silmaga näha.
Eestis saab projekti fookuseks olema “Elu
kahe maailma piiril” tähistades LõunaEesti asukohta Venemaa ja Läti piiri ääres
ning soovi naabritega tulevikus veelgi
rohkem koostööd teha. Nii nagu Hollandis on ka Eestis plaanis raamide paigutamisel lähtuda eelkõige looduslikust ja
kultuurilisest aspektist, kuid unustamata
seejuures ka ajaloolist ning majanduslikku vaatenurka. Lisaks raamide paigaldamisele on projekti raames kavas mitmed erinevad tegevused, nt rahvusvaheline konverents, fotokonkurss, ühistegevused koolidega. Lisaks ilmuvad
vastavasisulised artiklid nii kohalikus kui
ka Hollandi National Geographicu ajakirjas.

Tootearendus Tartumaa ettevõtjatele
Tartu Loomemajanduskeskus korraldab tootearenduse ja turunduse kursuse Tartumaa
loomeettevõtetele. Kursusele oodatakse juba tegutsevaid ettevõtjaid, kes soovivad oma toodet
või teenust edasi arendada ja muuta seda konkurentsivõimelisemaks. Kursuse käigus töötatakse
välja plaan toote arendamiseks ja turundamiseks, toimub messikoolitus ja valmib ühistrükis.
Kursus on Tartumaa ettevõtjatele tasuta, kohustuseks on läbida kogu koolitus vähemalt 80
protsendi ulatuses. Kursust toetab Tartumaa Arendusselts ja PRIA Leader programm.
Lisainfot saab Tartu Loomemajanduskeskuse kodulehelt - http://lmk.ee/tootearendus ja
konsultantidelt Juta Kuhlbergilt juta@lmk.ee või Külli Hansenilt kylli@lmk.ee.

VVV FOTOKONKURSS „MÄRKA MIND 212“
Ootame osalema loodusfotokonkursil,

Veeda
septembrikuu
viimane
nadalavahetus
looduses
ning
osale
kon kursil!

mille tähtaeg on juba 1. oktoobril!
Osaleda saab kolmes vanuseklassis: kuni 11 aastased, 12-16 aastased, 17 aastased ja
vanemad.
Konkursi eesmärgiks on märgata ja jäädvustada looduses väiksemaid elus või eluta
looduse elemente või midagi sellist, mida tavaliselt ei kohata. Olgu need siis putukad,
linnud, loomad, taimed, seened, marjad, lehed või midagi täiesti eriskummalist. Ka
maastikus võib leida erilisi nähtuseid. Oluline on, et see, mida pildistad, nõuab eraldi
märkamist või millel on eriline saamislugu.
Konkurss kestab 1. oktoobrini 2012. Konkursi peaauhind on 320 euro väärtuses.
Vanuseklasside võitjale on auhind 64 euro väärtuses. Eraldi auhinnad Elva
puhkepiirkonnas tehtud fotodele ja talvistele fotodele. Žürii töös osalevad
loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes.
Tutvu fotokonkursi tingimustega kodulehel http://www.vvvs.ee/?484.
Info telefonil 52 54 172 või triinu@vvvs.ee.
Fotokonkurssi toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Loodusajakiri MTÜ.

FONDID RAHATAOTLUSTEKS
KIKi erinevad programmid http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidufondid/taotlemine.html
EASi erinevad programmid www.eas.ee

FONDID

PRIA erinevad toetusprogrammid http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Heade ideede konkurss http://www.kysk.ee/?s=168
Eesti Kultuurkapital http://www.kulka.ee/?mid=108
Avatud Eesti Fondi Noortefond http://www.oef.org.ee/konkursid/info/a/noortefondootab-taotlusi.html
Põhjamaade Ministrite Nõukogu http://www.norden.ee/et/

