TASi taotlusvoor 22.08-22.09.2016
PRIA poolt heakskiidetud ühis- ja koostööprojektid
Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine
Jrk Kood
Pealkiri
Taotleja
1 4R20161101 Abivalmis
MTnoored
2313

Ujumise
Spordiklubi
MTÜ

Asukoht
Nõo vald

Toetussumma Partner(id)
5994,35 Ühisprojekti
partner - Tartu
Vallavalitsus

Meede 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine
Jrk Kood
Pealkiri
Taotleja
Asukoht
Toetussumma Partner(id)
1 5R20161031 Elva
SApuhkepiirkonna
2296
retkejuhtide
koolitused ja
arendustegevuse
d

VapramäeVellavereVitipalu
Sihtasutus

Nõo vald

28321,92 Ühisprojekti
partnerid Waide OÜ,
MTÜ Elva
Looduskeskus.

Meede 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine
Jrk Kood
Pealkiri
Taotleja
Asukoht
Toetussumma Partner(id)

Tegevused

Eesmärk

Ühisprojekti üldised tegevussuunad projektiga viiakse läbi kaks laagrit
kahel erineval aastal (2017 ja 2018),
kus kummalgi aastal viie päeva
jooksul käsitletakse süvendatult
järgmisi teemasid – kuidas olla
vabatahtlik, kuidas märgata abivajajat,
kuidas olla hea meeskonnaliige ja
mõistev kaaslane.

Ühisprojekti eesmärkideks on noorte
oskuste arendamine eeskätt abivalmiduse
suunas, sh rohkem uusi vabatahtlikke ja
suurem tähelepanelikkus abivajajate
märkamisel.

Tegevused

Eesmärk

Ühisprojekti üldised tegevussuunad projekti raames osaletakse veebruaris
2017 Tourest messil, antakse välja
puhkepiirkonna ühistrükis (3000
ex), viiakse läbi fotokonkurss 2017.
aastal, toimub üks partnerite õppereis
ning viiakse läbi Elva piirkonna
retkejuhtidele 2017. ja 2018. aastal 4
moodulist koosnev koolituste sari,
kokku 8 koolitust, milles
tuginetakse uudsete kogemuste
saamisele ja uudsete lahenduste
leidmistele.

Ühisprojekti eesmärk on Elva
puhkepiirkonna tuntuse suurendamine
ja reisisihi positiivse maine
kujundamine ühisturundamise,
partnerite teadlikuse tõstmise,
fotokonkursi korraldamise ja piirkonna
retkejuhtide koolitamise kaudu.

Tegevused

Eesmärk

1 6R20161031 Loodus- ja
KOteaduskeskuste
2300
koostöövõrgusti
ku arendamine loodusteadus
kui kodukandi
rikkus

Tartu
TASi
Vallavalitsus piirkond
/Saadjärve
Looduskool

2 6R20160922 Peipsimaa
MTühisturundus
2181

Tartumaa
TASi
Arendusselts piirkond

20389,08 Ühisprojekti
partnerid - SA
Tartu
Keskkonnaharid
use
Keskus/Tartu
loodusmaja, SA
Saadjärve/Jääaj
a Keskus.

13 614 Ühisprojekti
partnerid PeipsiAlutaguse
Koostöökoda;
Jõgevamaa
Koostöökoda;
Peipsi
Kalanduspiirko
nna Arendajate
Kogu;
Tartumaa
Arendusselts;
Piiriveere
Liider.

Üldised tegevussuunad - projekt on
suunatud Tartumaa suure ja seni
kasutamata ressursi ehk loodus- ja
teaduskeskuste (LTK) vahelise
koostöö arendamisele. Ühised
tegevused aitavad koondada Tartumaa
LTK ja mõned Jõgevamaa LTK
ühtsesse koostöövõrgustikku. Projekt
aitab kaasa keskuste võrgustiku
tugevnemisele. Koostöö seisneb
LTK vahelise külastusmängu
arendamises, sealhulgas ühise teema
leidmises, keskuste eripära
esiletoomises ja ühises turundamises.
Selline koostöö on omanäoline ja
Eestis esmakordne algatus.

Ühisprojekti eesmärgid:
* Suurendada Tartu- ja Jõgevamaa
loodus- ja teaduskeskuste tuntust ja
külastatavust.
* Tugevdada keskustevahelist koostööd.
* Loodusteaduste populariseerimine.

Projekti tegevused: •muuta
Peipsimaa tuntumaks erinevates
sihturumaades •luua Peipsimaale
huvitava, põneva ja jätkusuutliku
piirkonna kuvand; •tuua piirkonnale
tuntust ja külastajaid tutvustades
Peipsimaad nii sise- kui
välisturistile; •toetada piirkonnas
turismi turdumisega ja arendamisega
seotud tegevusi ja Leader projektide
elluviimist. Projekti sihtrühmad on
siseturistid ning väliskülastajad Soomest, Lätist, Venemaalt,
Hollandist, Valgevenest.

Ühisprojekti eesmärk on Peipsimaa kui
reisisihi positiivse maine kujundamine ja
jätkusuutlik sihtkoht – Peipsimaa
ühisturundus.
Oodatavad tulemused: •Peipsimaa maine
turismisihina on hea. •Peipsimaa on
saanud tuntumaks sihtturumaades:
Soome, Läti, Holland, Valgevene,
Venemaa. •Jätkusuutlik Peipsimaa
ühisturundus on kasvatanud sise- ja
välisturistide arvu piirkonnas. •Kasvanud
on korduvkülastajate arv, samuti
ööbimisega külastajate arv. •Kasvab
kohalike omavalitsuste tulubaas.
•Kasvab Peipsimaa teenusepakkujate arv
ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui
turiste ja külalisi jätkub, on ettevõtjad
positiivsemalt meelestatud investeerima
turismi – ja tema tugiteenuste
arendamisse.

3 6R20170302 Elu kahe
MTmaailma piiril,
2326
II etapp

Tartumaa
TASi
Arendusselts piirkond

44 418,6 Ühisprojekti
partnerid Põlvamaa
Partnerluskogu,
Valgamaa
Partnerluskogu,
Võrumaa
Partnerluskogu,
Jõgevamaa
Koostöökoda.

Üldised tegevussuunad - projektiga
viiakse läbi erinevaid piirkondlikke
ühisturundustegevusi ja tugevdatakse
olemasolevaid koostöövõrgustikke.

Ühisprojekti üldeesmärk - tõsta läbi
innovatsiooni ja koostöö piirkonna
võimekust.

