TASi taotlusvoor 26.03-10.04.2018
PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused
Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine
Jrk Kood
Pealkiri
Taotleja
1 1R20180514 Tootmishoone ehitus ja
MF Tootmine
OÜ-2761
tootmise kaasajastamine OÜ

Asukoht
Tartu

Toetussumma
Lühikirjeldus
69999,35 Projekti eesmärgiks on Tallinnas tegutseva muusikainstrumentide ja
väärismööbli tootmisettevõte ületoomine Tähtvere valda ja ettevõtte
tegevuse laiendamine. Projetki raames toimub tootmishoone
projekteerimine ja ehitus, olemasoleva seadmepargi transport, paigaldus ja
seadistamine uues tootmishoones, tegevuse alustamine, CNC automaatpingi
soetamine, seadistamine, tööprotsesside kaasajastamine uue innovatiivse
tehnoloogia võimalusi kasutades ja turundustegevused.

2 1R20180509 Järiste Veinitalu veini ja
OÜ Järiste
OÜ-2731
siidri tootmise käivitamine Veinitalu
ning teenuste arendamine

Nõo

4882,82 Projekti eesmärgiks on OÜ Järiste Veinitalu veiniköögi sisustamine seadmete
ja inventariga, et alustada veini ja siidri tootmist ning pakkuda
mahlapressimise teenust ja korraldada degustatsioone. Projekti raames
soetatakse veiniköögi seadmed ja inventar, mis aitavad suurendada
tootmist.

3 1R20180510 Kivisae soetamine
OÜ-2737
maakivide töötlemiseks.
Nutikad kivilahendused
(NUKI)

Nõo

3976,35 Projekti eesmärk on põllu-, maakivide töötlemine ja väärindamine,
kvaliteetse ehitusteenuse pakkumine ning maakividest toodete arendamine.
Projekti tegevuseks on maakivide (põllukivide) töötlemiseks kivisae ning
vajalike töövahendite soetamine ja materjali transportimiseks haagise ost.

Nutivara OÜ

4 1R20180517 Külmkonteinerite ja
ROMVIL OÜ
OÜ-2785
jäätisemasinate soetamine

Peipsiääre

5 1R20180516 Kure puukooli arendus
OÜ-2776

Kure Puukool
OÜ

Kambja

6 1R20180426 Mee tootmise seadmete
OÜ-2693
ostmine

Marjala OÜ

Kambja

7 1R20180514 Tootmishoone ehitus
OÜ-2760

Jalak OÜ

Tartu vald

25952,5 Projekti eesmärgiks on Kure puukoolile seadmete soetamine, et pakkuda
konkurentidest eristuvaid tooteid (suuremad, Eestis kasvanud ja koolitatud
puuistikud) ja eristuvat teenust (puude koolitamine ja ümberistutamine).

3973 Projekti eesmärgiks on tõhustada meetootmist ja ettevõtete vahelist
koostööd turustamisel. Toetusega hangitakse mee pakendamise seadmed
ning kaasajastatakse meekärgede lahtikaanetamine ja vurritamine.
Koostööna teiste väikeettevõtetega paigutatakse osad mesitarud
marjakasvatuse tallu taimi tolmeldama, vastutasuks müüakse talupoes mett
koos maasikate jt marjadega otse lõpptarbijale.

KOKKU
Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine

11129 Projekti eesmärgiks on pakkuda alati värskeid ja kodumaised tooteid.
Projekti tegevusteks on jäätisemasinate ja jahutuskonteinerite soetamine.
Projekti raames luuakse kohalikul ressursil baseeruv uus toode. Taist pärit
külmutusplaadil valmistatud jäätise tehnoloogia abil plaanitakse kohalikul
turul olevaid marju/vilju väärindada klientidele pakkuda täiesti uus toode.
Toodeid säilitatakse ja hoitakse mobiilsetes külmkambrites.

52347,41 Jalak OÜ on tootmisettevõte, mis toodab valdavalt kohalikust puidust
mööblit kodu- ja välismaale. Tegemist on rahuliku, arutleva ja traditsioonilise
tootmisstiiliga, mida on parem/lihtsam tagada maapiirkonnas. 2016. aastal
viis ettevõte tootmise linnast välja, kuid tootmishoone hävis. Projekti
eesmärgiks on taastada 2017 valminud ettevõtte tootmishoone Tartu vallas
Möllatsi külas.

172 260,43

Jrk Kood
Pealkiri
1 2R20180502K Luunja jõesadama
O-2697
puhkeala rajamine

Taotleja
Luunja
Vallavalitsus

Asukoht
Luunja

Toetussumma
Lühikirjeldus
15490 Projekti eesmärgiks on Luunja jõesadama ja puhkeala arendamine.
Tegevuseks on jõesadama puhkeala taristu väljaarendamine, sh jalgtee
rajamine, istekohad ja prügikastid, paviljoni paigaldamine ja
grillimisvõimaluse loomine. Tulemuseks on puhkeala atraktiivsuse tõus ja
külastajate arvu kasv.

2 2R20180514 Maasisese kasvuhoone
MU-2759
rajamine Eesti
Põllumajandusmuuseumi

SA Eesti
Kambja
Maaelumuuseu
mid

2991,54 Projekti eesmärgiks on tutvustada köögiviljade kasvuperioodi pikendamise
võimalusi kodumajapidamises ja väiketootmises, kasutades taimekasvuks
vajaliku keskkonna tagamiseks päikese ning maa soojust koos kompostimisel
eralduva soojusega. Projekti tegevuseks on maasisese kasvuhoone rajamine.
Maasisene kasvuhoone pakub üliõpilastele praktilist keskkonda
valdkonnapõhiste mõõtmiste ning vaatluste teostamiseks. Üliõpilaste tööde
tulemused koos maasisese kasvuhoone kui turismiobjektiga pakuvad
komplekset muuseumikogemust külastajale, tutvumaks kohalike käepäraste
ja energiasäästlike võimalustega köögiviljakasvatamise hooaja
pikendamiseks meie kliimas.

3 2R20180516S Külastus- ja
A-2779
eksponeerimistingimuste
ning töötingimuste
parandamine

SA Eesti
Kastre
Lennundusmuus
eum

25251,92 Projekti eesmärgiks on erinevatele külastajagruppidele ning teenindavale
personalile tänapäevaselt nõutavate tingimuste loomine, ohutuse
suurendamine ja turismitoodete eksponeerimise kvaliteedi tõstmine.
Projektiga luuakse paremad teavitus- ja õppevõimalused külastajatele;
kindlustatakse kõigi eksponaatide juures paremad tutvumistingimused
(redeltrepid, pöördalused); parandatakse teenindava personali töötingimusi
(distantsjuhtimisega värav, eksponaatide lao organiseerimine); luuakse uued
olmetingimused puuetega inimestele ja väikelastega peredele (spetsiaalsed
tualetid); korraldatakse tihe koostöö Lange Kardikeksusega.

4 2R20180515K Kolkja puhkeala
O-2768
parendamine

Peipsiääre
vallavalitsus

Peipsiääre

5 2R20180509K Mehikoorma rannaalale
O-2730
kõnni- ja jalgteede
rajamine

Räpina
Vallavalitsus

Räpina

6 2R20180511F Ilbu Jahi- ja Puhkemaja
I-2749
taristu parendamine ning
turismi arendamine

Jaan Šults

Nõo

4542,52 Projekti "Kolkja puhkeala parendamine" eesmärk on parendada Kolkja
puhkeala, et mitmekesistada turismitoodete valikut Tartumaal, Peipsi
piirkonnas. Projekti tegevuseks on soetada väliatraktsioonid nagu
võrkpalliplats, väligrillid, piknikupingid, minimänguplats lastele,
vesijalgrattad, võrkpalliplats välikäimla. Läbi selle kujuneb ala atraktiivseks
puhkuse, meelelahutuse, spordiharrastuse ja ka kultuuri läbiviimise kohaks.

69998,77 Projektiga arendatakse Mehikoorma rannaala, kuhu rajatakse kergliiklustee,
maapinnast kõrgem puidust kõnnitee ning madal laudtee, mis on omavahel
ühendatud. Erinevad teetüübid võimaldavad tutvuda Lämmijärvele omase
loodusliku keskkonnaga, pakkudes samaaegselt ka aktiivset vaba aja
veetmise võimalust. Mehikoorma rannaala arendamine suurendab
külastajate arvu piirkonnas, toetades sellega turismiettevõtlust ning
pakkudes nii kohalikele kui ka külastajatele mitmekesiseid võimalusi oma aja
veetmiseks looduses.

18270 Projekt eesmärgiks on lahendada Ilbu puhkemaja aastaringne ligipääs, mis
aitab välja töötada veeturismi teenust ning seeläbi suurendada piirkonna
külastatavust ja kasusaajate osakaalu. Projekti raames ehitatakse välja vana
teekoht, rajatakse parkimisalad ning kõnniteed. Uuendadatakse Ilbu
puhkemaja olemasoleva vana abihoone fassaad, vahetatakse välja aknad,
uksed ning eterniitkatuse, et võtta abihoone kasutusse panipaiga, töö- ja
abiruumina ning liita juba olemasoleva puhkekompleksi visuaalsesse
tervikusse.

7 2R20180516 Saadjärve Jahisadama
MT-2773
paadisildade
rekonstrueerimine ja
ehitamine

Saadjärve
Sadamaselts

Tartu vald

KOKKU
Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
Jrk Kood
Pealkiri
Taotleja
Asukoht
1 3R20180516 Tartumaa Ratsaspordiklubi MTÜ Tartumaa Luunja
MT-2780
toetusinvesteeringRatsaspordiklubi
võistlustakistuste ost

2 3R20180507 Äksi krossiraja tolmutõrje
MT-2718
niisutussüsteemi
paigaldamine

Äksi Motoklubi

Tartu vald

34702,97 Projekti eesmärgiks on tingimuste loomine Saadjärve ainulaadse
loodusressursi oluliselt efektiivsemaks ärakasutamiseks kõigi sihtgruppide
tegevuses, Tartumaa spordi- ning puhkemajanduses ja turismiettevõtluses.
Projekti tegevuseks on Saadjärve Jahisadama paadisildade
rekonstrueerimine ja ehitamine. Paadisildade ehitamine on mitmekülgselt
iseseisvaks kohalikuks turismitooteks ja aitab otseselt kaasa aktiivse puhkuse
ning turismiteenuste laia spektri arendamisele Saadjärve piirkonnas.

171 247,72

Toetussumma
Lühikirjeldus
16320 Projekti üldine eesmärk on avalikuks kasutuseks mõeldud objektide ja taristu
arendamine piirkonnas. Projekti tegevuseks on võistlustakistuste soetamine,
läbi mille tekib võimalus korraldada kvaliteetsemalt rahvuslikke ja
rahvusvahelisi ratsaspordivõistlusi.

4416,18 Projekti üldine eesmärk on avalikuks kasutuseks mõeldud krossiraja
arendamine, luues paremad tingimused inimestele vaba aja veetmiseks.
Projekti tegevuseks on Äksi krossiraja tolmutõrje niisutussüsteem
paigaldamine kogu raja ulatuses, et kergendada klubi liikmete tööd
võistluste läbiviimisel ja treeningute tegemiseks ülejäänud ajal.

3 3R20180502S Koosa jõusaal
A-2698

SA Vara Sport

Peipsiääre

12797,25 Projektiga tagatakse Koosa ja ümberkaudsete piirkondade noorte vaba aja
parem ja sportlikum sisutamine. Koosal on olemas jõusaalimasinad, kuid
puudub treeningtingimustele vastav ruum. Projekt võimaldab luua
jõusaalimasinate (sõudeergomeeter, ratas, kükipuur, tõstekang, kõhu- ja
seljalihaste treenimise pukk, hantlid, plokkmasin) kasutamiseks sobiva
treeningruumi.

4 3R20180507 Rahinge Külakatel - värske Rahinge
MT-2722
sisuga uues kuues
külaselts

Tartu

21578,06 Projekti üldine eesmärgiks on tagada Rahinge külaseltsi poolt loodud
kasutuskõlblik ja hooldatud külamaja. Oodatav tulemus on ilmastikukindel,
hooldatud ja kasutajatele mugavate tingimustega külaseltsi hoone.

5 3R20180516 Maadlusmati hankimine
MT-2778
kohalike noortespordi
arendamiseks

Kambja
maadlusklubi
Englas

Kambja

4776 Projekti eesmärgiks on raskejõustiku ja sportlike eluviiside edendamine
noorte seas. Projekti tegevuseks on maadlusmati soetamine, mis teeb
kohalikele lastele ja noortele võimalikuks tegeleda maadlustreenigutega ja
üldkehalise ettevalmistusega Kambja vallas.

6 3R20180503 Külaelanike
MT-2705
sportimisvõimaluste
parandamine

MTÜ Uula
Külaselts

Elva

5016 Projekti eesmärgiks on toetada Uula küla kohaliku kogukonna tervist
toetavaid liikumisharjumusi sportimisvõimaluste parandamise ja
mitmekesistamise abil. Selleks tellitakse ja paigaldatakse projekti käigus
välitrenažöörid ja pannakse alus küla keskel asuva haljasala korrastamisele ja
arendamisele külaväljakuks.

7 3R20180504 Nõo kirikuga seotud
MT-2709
kultuuripärandi
eksponeerimine

Eesti Evangeelse Nõo
Luterliku Kiriku
Nõo Püha
Laurentsiuse
Kogudus

31653,72 Projekti eesmärgiks on luua elujõuline kogukond Nõo kiriku
teeniduspiirkonnas (kunagises Nõo kihelkonnas) ja kultuuripärandi
(arhitektuurimälestised Nõo Püha Laurentsiuse kirik ja Nõo kirikuaed)
jätkusuutlik kasutus ja eksponeerimine, mis aitab kaasa kohaliku
turismivõrgustiku arengule. Projekti tegevusteks on kirikuaia juurdepääsude
rajamine. Projekti raames ehitatakse kinnistu sisesed juurdepääsuteed,
istekohad ja parkla.

8 3R20180506 Reola segarühma meestele MTÜ Reola
MT-2714
rahvariided
segarühm

Kambja

9 3R20180512K Kohaliku rahvakultuuri
O-2753
hoidmine, arendamine,
säilitamine ja
tutvustamine.

Kastre

7784,62 Projekti raames soetatakse Võnnu kultuurimajas üle 20 aasta tegutsenud
rahvatantsurühmadele piirkondlikud rahvariided, mis koosnevad pluusist,
jakist, põllest, tanust ja seelikust. Projekt aitab kaasa Kastre valla
tantsurühmade traditsioonilise ja piirkondliku rahvariide omapära
säilitamisele, traditsioonide hoidmisele , arendamisele ja eksponeerimisele
üle Eesti ja ka väljaspool.

SA Hooldekodu Kastre
Härmalõng

21361,63 Eesmärgiks on parandada kogukonna liikmete esmatasandi toimetulek.
Selleks teostab Kastre valla Sotsiaalteenuste keskus ehitustööd, et pakkuda
eakatele ja sotsiaalabi vajavatele inimestele pesemisvõimalust. Projekti
elluviimisel paraneb ja laieneb KOVi poolt pakutav koduteenus. Projekt on
eelkõige mõeldud üksi elavate eakate ja majanduslikes/sotsiaalsetes
raskustes olevate valla kodanike abistamiseks. Luues pesemis- ja
pesupesemisevõimalused paranevad toetust vajavate elanike esmased
toimetuleku võimalused.

10 3R20180516S Kastre valla
A-2775
Sotsiaalteenuste keskus

Kastre vald

3123,2 Projektiga soetatakse Reola segarühma meestele autentsed rahvariided.
Projekt aitab kaasa kogukonna siduvusele ja saab parandada kogukonna
ühtsustunnet. Autentsed rahvariided aitavad tuua pärandkultuuri juurde uusi
inimesi ja esindada oma kodukohta ühtsetes rahvariietes 2019. aasta Lauluja Tantsupeol.

11 3R20180511 Puhja kiriku kooriruumi
MT-2750
katuse ja torni
restaureerimine

EELK Puhja
kogudus

Elva

14408,75 Projekti eesmärgiks on Puhja kiriku parema korrasolu ja kasutuse loomine.
Projekti raames restaureeritakse täielikult kiriku kooriruumi katus,
parandatakse kiriku torni vahelaed ja torn võetakse kasutusele
vaateplatvormina. Kiriku pööningule seatakse sisse näitusesaal. Oodatavaks
tulemuseks on parendatud kultuurimälestis, Puhja kirikut külastavate
kogukonnaliikmete ja turistide arvu märgatav tõus, Puhja kui atraktiivse
paikkonna nähtavus enamatele inimestele ja toimiv koostöö
projektipartneritega.
KOKKU

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine
Jrk Kood
Pealkiri
1 4R20180510 Noored teavad, mida
MT-2738
noored tahavad

2 4R20180514 Miski pole kadunud, kui
MT-2763
oskad otsida

Taotleja
MTÜ Lohkva
Külaselts

Asukoht
Luunja

MTÜ Luunja
Vabatahtlik
Jõepääste

Luunja

143 235,41

Toetussumma
Lühikirjeldus
11472 Projekti eesmärgiks on tõsta kogukonna elujõulisust läbi täiendavate vabaaja
veetmise ja sportimise võimaluste loomise noortele Luunja vallas. Projekti
raames soetatakse miniramp, mis on universaalne ja sobib kasutamiseks nii
BMX ratturitele, rulluisutajatele, rulasõitjatele ja tõukeratastega sõitjatele.
Rajatav mini-skatepark loob piirkonnas täiesti uue võimaluse sportlikuks
vaba aja veetmiseks värskes õhus. Projekti oodatav tulemus on, et tõuseb
noorte kehaline aktiivsus ning suureneb ekstreemspordi huviliste noorte arv
piirkonnas.

6312 Projekti üldine eesmärk on noortele uute võimaluste pakkumine. Projekt on
vajalik piirkonna noorte aktiivsuse ja ettevõtlikkuse arenguks läbi
innovaatiliste lahenduste. Luunja vabatahtlike jõepäästjate käsutuses on
väga võimekas ja otsingusuutlik droon, kuid puuduvad droonil kasutatav
otsimisseade. Projekti tulemusena tõstetakse otsingusuutlikkust ja läbi selle
noorte aktiivsust päästjatena ja jõepäästega ühinemisel läbi
kõrgtehnoloogilise drooniotsingu seadme soetamise.

3 4R20180508 Nõo valla noored
MT-2729
võimlema II

Spordiklubi
A.L.O. Crew

Nõo

4 4R20180509K Noorte vabaaja
O-2732
sisustamise võimaluste
mitmekesistamine,
praktiliste oskuste
omandamine

Kastre vald

Kastre

7513,6 Eesmärk on noorte aktiviseerimine Luke külas. Alaeesmärgiks on võimlemise
ja akrobaatika populariseerimine. Projekti tegevuseks on inventari
soetamine, et võimaldada Luke küla noortele võimlemis- ja
akrobaatikatreeninguteks sobivaid tingimusi.
6727,41 Projekti eemärgiks on teha investeeringud vahenditesse, mis aitavad
Melliste noortekeskuse noorte huvitegevust mitmekesistada, luues kõigile
võimalused osaleda. Projekti toel soetatakse jalgrattad, et kõik noored
saaksid osa võtta jalgrattamatkadest. Arvutite soetamine aitab kaasa noorte
oskuste omandamisele digimaailmas ja aitab kaasa noorte osalemisele
projektide kirjutamisel ja ideede rakendamisel. Laoruumi ostetavad riiulid
võimaldavad nendele paigutada bänditehnika.

KOKKU
Meede 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomise ja arendamise
Jrk Kood
Pealkiri
Taotleja
Asukoht

32 025,01

Toetussumma

Lühikirjeldus

1 5R20180518 Tartumaa noorsootöö
MT-2786
koostöövõrgustiku
arendamine ja
võimestamine.

Tartumaa
Kambja
Noorsootöötajat
e Ühendus

40161,6 Ühisprojekti peaeesmärgiks on luua läbi noorsootöö jõuline ja võimestunud
noorsootöö kogukond, kes panustab maakonna tasakaalustatud arengusse ja
seeläbi inimeste, sh noorte heaolusse.
Partnerid: MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus - projekti juhtimine ja
läbiviimine; seire.
MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit - 1. noorsootöö valdkonna sidustamine
hariduse-, kultuuri-, ja rahvatervise valdkonnaga Tartumaal.
Tartumaa Tervisetuba - 2. pilootprogrammi " Tervistedendavad
noortekeskused" koordineerimine.
Tegevused: Projekti tegevuseks on noorsootöö võrgustiku toimimine
Tartumaa Leader piirkonnas läbi: seminaride ja teabepäevade;
noorsootöötajate koolitusprogrammi; tervist edendavate noortekeskuste
tegevuste käivitamise Tartumaa Leader piirkonnas; tunnustuskonkursi
loomise; Soome õppereisi ja Tartumaa noorsootöö kodulehe loomise.

KOKKU
Meede 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine
Jrk Kood
Pealkiri
Taotleja
Asukoht

40 161,60

Toetussumma

Lühikirjeldus

1 6R20180515K Peipsimaa ja Vooremaa
O-2772
väiketootjate võrgustike
ühised arendus- ja
turundustegevused.

Tartu vald

Tartu vald

KOKKU
TASi projektid

25000 Ühisprojekti eesmärk: Tartu Vallavalitsus koostöös Jõgeva, Mustvee ja
Peipsiääre Vallavalitsusega ning MTÜ-ga Peipsimaa Turism ja MTÜ-ga
Palamuusika soovivad projekti abil ellu kutsuda ja aktiviseerida Vooremaa
ettevõtjate võrgustiku ja koostöös MTÜ Peipsimaa Turism ettevõtjate
võrgustikuga ellu viia ühiseid võrgustike arendus- ja turundustegevusi.
Partnerid: MTÜ Peipsimaa Turism, Mustvee Vallavalitsus, Palamuusika MTÜ,
Peipsiääre Vallavalitsus, Jõgeva vald, Tartu Vallavalitsus.
Tegevused: Kahe-aastane ühisprojekt hõlmab ettevõtjate kaasamist,
koolitustegevusi, turundustegevuste ettevalmistamist ja elluviimist.

25 000,00

1-

Tartumaa aktiivsed ja
ettevõtlikud noored

Tartumaa
Arendusselts

TASi piirkond

33600 Ühisprojekti eesmärgid:
• luua eeldused ettevõtlike ja aktiivsete noorte arenguks, kes oskavad julgelt
ja targalt luua
piirkonnas nutikat ja spetsialiseerunud ettevõtlust ning aitavad seeläbi kaasa
elujõulise
kogukonna säilimisele ning parema elukeskkonna kujunemisele.
• tõsta piirkonna võimekust läbi noorte ja noortega tegelevate
organisatsioonide võrgustike
loomise ja arendamise.
Partnerid: Tartumaa Arendusselts, MTÜ Tartumaa Noortekogu, SA Tartu
Ärinõuandla, MTÜ Tartumaa, Noorsootöötajate Ühendus.
Tegevused:
Tartumaa Arendusselts koos Tartumaa Noortekogu, Tartu Ärinõuandla ja
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendusega rahastavad vähemalt 25
noorte ettevõtlikkust ja praktilisi oskusi arendava sündmuse läbiviimist läbi
noorte ideekonkursi, eesmärgiga toetada Tartumaa
Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut, ettevõtlikkust ning
rikastada nende elukeskkonda. Selle jaoks korraldab Tartumaa Noortekogu
noortele 2 aasta jooksul 4 ideekonkurssi, mille raames rahastatakse
vähemalt 25 sündmuse läbiviimist vastavalt hindamiskomisjoni poolt
koostatud paremusjärjestusele.
Lisaks toimuvad mitmed seminarid ja koolitused eesmärgiga tõsta piirkonna
võimekust läbi noorte ja noortega tegelevate organisatsioonide võrgustike
arendamise.
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Jrk Meede

Innovatsiooni otsingul

Tartumaa
Arendusselts

TASi piirkond

Taotlusvooru
esitatud
taotluste arv

Hindamisele
esitatud
taotluste arv

38400 Ühisprojekti eesmärgid:
• Tõsta kogukondade, ettevõtjate ja võrgustike võimekust uuenduslikult
mõelda.
• Aidata kaasa LEADER piirkonna arengule, toetades innovatsioonikasvu läbi
uute või
edasiarendatud toodete/teenuste.
• Luua mudel innovatsiooni ellu kutsumiseks, juhtimiseks ja hindamiseks
LEADER
piirkonnas.
Partnerid: Tartumaa Arendusselts (Eesti), LAG SECAD (Iirimaa) ja LAG TAGUS
(Hispaania). Lisaks on Eesti poolelt projekti kaasatud: Tartu Ülikooli
Ideelabor, Tartu
Teaduspark, Eesti Maaülikool ja Tartu Ärinõuandla.
Tegevused:
1. Rahvusvaheline arenguprogramm “Innovatsiooni otsingul” Tartumaa
kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele eesmärgiga: suurendada
osalejate
võimekust uuenduslikult mõelda; mitmekesistada kohalikke tooteid ja
teenuseid ning
algatada uuenduslikke projekte/lahendusi.
2. Innovatsioonimudeli loomine - erinevate riikide kohalikul tasandil
kasutatavate
innovatsioonistrateegiate ja -mudelitega tutvumine ning ühisosa leidmine.
Kohaliku
tasandi innovatsioonimudeli kirjeldamine - kuidas LEADER piirkondades
koostöös
kogukonna esindajate ja ettevõtjatega innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja
selle
mõjukust hinnata.
TASi juhatuse
otsusega
kinnitatud
taotluste arv

Toetussumma

1 1.1. Väiketootmise ja teenuste
arendamine

13

11

7

172 260,43

2 1.2. Turismiettevõtluse arendamine

17

15

7

171 247,72

3 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja
arendamine
4 2.2. Noorte aktiviseerimine
5 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike
loomine ja arendamine

16

13

11

143 235,41

7
3

6
2

4
1

32 025,01
40 161,60

1

1

1

25 000,00

57

48

31

583 930,17

6 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise
koostöö edendamine
KOKKU

