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Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

1 1R20171002

OÜ-2539

Värvimisroboti hankimine 

mööbliuste viimistlemiseks

Avi Puutöökoda OÜ Võnnu 69550 Projekti eesmärgiks on tänapäeva tipptehnoloogia toomine Eestisse.

Värvimisroboti soetamisega saame täiendada mööbliuste tootmisliini ja 

lõpptarbijale pakkuda 100% valmistoodet.

Soovime pakkuda maksimaalse kvaliteediga viimistletud mööbliuksi ning 

muid mööblidetaile.

Projektiga kaasneb tootlikuse kasv, toodete kvaliteedi paranemine ja 

ettevõtte jätkusuutlikuse tagamine.

Eesmärgiks on võimekus pakkuda ekspordiks ja Eesti enda vajadusteks 

valmis produkti (mitte poolfabrikaat-toodet viimistlemata kujul). 

Käsitöönduslikult toodetud kaupa ei ole võimalik eksportida kuna hind, 

kvaliteet ja tootlikus ei ole konkurentsis.

Uus seadeldis vähendab töötajate terviseriske, tagab stabiilse kvaliteedi 

ning tõstab tootlikust. 

PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine



2 1R20171005

OÜ-2558

Hobuste ERIjõudlusKontrolli 

süsteemi loomine ja 

valideerimine (akronüüm: ERIK)

Osaühing Tartu 

Graver

Tähtvere 9918,06 Eestis teostab sporthobuste jõudluskontrolli Eesti Sporthobuste Kasvatajate 

Selts (ESHKS) vastavalt sporthobuste ülevaatuse juhendile. Hobuse 

ülevaatus kestab ca 20 minutit, mille lõpus väljastatakse hetkeolukorra 

hindamisakt, kuid keeruline on hinnata hobuse võimeid ja 

arengupotentsiaali. Üleriigiline alaliit (Eesti Ratsaspordi Liit) ja ESHKS on 

alates 2015. aastast toonud välja erijõudluskontrolli vajaduse hobuste 

võimete ja oskuste hindamiseks pikema perioodi jooksul. Sellekohast 

programmi pole Eestis välja töötatud ega süsteemi heaks kiidetud.

Koostöös ERL ja ESHKS-ga töötab taotleja välja hobuste erijõudluskontrolli 

programmi, valideerib seda kuni viie hobuse peal ning pakub välja süsteemi 

selle rakendamiseks. Läbi viiakse 10-12 koolitust TAS piirkonnas.

ERIK võimendab ja laiendab eelmises TASi taotlusvoorus rahastatud 

projekti HOBU tegevusi ja mõju. 

Sihtrühm: hobuseomanikud ja hobusekasvatajad TASi piirkonnas.

Tulemus: erijõudluskontrolli programm välja töötatud ja valideeritud.

3 1R20171005

OÜ-2557

Küttepuude pakkimisseadme 

ostmine

OÜ L-Wood Haaslava 29250 Käesoleva projekti raames soovitakse osta uus automaatne 

küttepuuhalgude pakkeseade Vepak V1. Projekti elluviimisega 

mitmekesistab ja laiendab ettevõte oma tegevusalasid, senisele 

metsahindamisele lisandub kaminapuude tootmine, mis saab ettevõtte 

peamiseks tegevusvaldkonnaks. Projekti eesmärgiks on kohaliku ressursi 

suurem väärindamine ja tootmisprotsesside automatiseerimine. Samuti 

luuakse piirkonda uued töökohad ja pannakse alus vana lagunenud 

Kitsejärve sigalakompleksi taas kasutusele võtmiseks.

108 718,06

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

KOKKU

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine



1 2R20170918

OÜ-2509

Andre Gurmee köögiseadmete 

soetamine

Andre Gurmee OÜ Kambja 14448,75 Projekti raames soetatakse Andre Gurmee köögiseadmed ja projekti 

tulemusel tekib uus teenus - toitlustus ning kasvab külastajate arv, 

kohapeal viibitud aeg ning keskmine ostusumma. Sihtrühmaks on kohviku 

menüü puhul farmi-, juustukoda ja talupoodi külastav klient. 

Gurmeerestorani kliendiks on teadlikum maitse- ja elamuse otsija.

2 2R20170918

OÜ-2502

Kaitsmarger OÜ teenindussaali 

sisustuse ja lauanõude 

soetamine

Kaitsmarger OÜ Laeva 28537,45 Projekti eesmärgiks on rajada uus ning antud piirkonnas ka innovatiivne 

toitlustuskoht, et pakkuda nii kohalikele elanikele kui Tartu-Tallinn trassil 

liiklevatele inimestele ning turismigruppidele kvaliteetset toitlustusteenust 

ning arendada ka uues majas lisateenuseid. Samuti on eesmärgiks pakkuda 

võimalikult palju eestimaist toorainet ning arendada kohaliku toidu 

pakkumist.  Plaanis on sisustada maja küllaltki maalähedaselt, kasutada 

palju puitu, vähesel määral ka metalli. Majja tuleb 70 kohta, on plaanitud 

nii väiksemaid kui ka suuremaid laudu ning samuti ka kaks diivaniga 

laudkonda, kus saab õdusamalt kamina ees istuda. Samuti on mööbel 

planeeritud selliselt, et oleks võimalik teenindada ka suuri gruppe (nt 

turismigruppe, üritusi). 

3 2R20171012

SA-2592

Luke mõisa valitsejamaja 

etenduste- ja näitusesaali 

rekonstrueerimine

SA Luke Mõis Nõo 70000 Projekti üldine eesmärk: SA-st Luke Mõis on kujunenud edukas 

turismiettevõte, kelle nutikad tooted ja teenused on välja arendatud 

tuginedes Luke mõisa arhitektuursele eripärale ja miljööle.

Projekti otsene eesmärk: Luke mõisa valitsejamaja näitusesaali baasil on 

välja arendatud uued, näitusesaali ja Luke mõisa eripärast lähtuvad 

teenused. 

Tulemus: Rekonstrueeritud ja eksponeeritud on Luke mõisa valitsejamaja 

etenduste- ja näitusesaal. 

Projekti elluviimisega on loodud tingimused TAS strateegia läbiva printsiibi 

täitmisele – Luke mõisa näitusesaali baasil uute ja innovatiivsete toodete 

loomisele ja arendamisele. 

Projekti otseseks sihtgrupiks ja kasusaajateks on Luke mõisa kogukonna 

liikmed. Projekti laiemaks sihtgrupiks ja kasusaajateks on mõisapargi ja 

näitusesaali külastajad.



4 2R20171012

SA-2585

Jääaja Keskuse lend virmalistega 

Äksis

SA Saadjärve Tartu 14941,5 Projekti eesmärgiks on pakkuda külastajatele virtuaalreaalsusele sarnaseid 

elamusi ja seda VR-prille kasutamata. Selleks kaetakse ruumi lagi ja üks sein 

kõrgekvaliteedilise videoprojektsiooniga. Vaataja ümbritsetakse 

projektsioonidega. Muidu hämaras ruumis koondub lamamistoolidel 

lebavate külastajate tähelepanu laele, nii on võimalik luua illusioone ruumi 

liikumisest, pöörlemisest ja kõikumisest. Uus tehnika võimaldab näidata 

täiesti uue kvaliteediga materjali. Loodavat sisu on võimalik iga hetk 

vahetada ja ruumi saab kasutada ka põneva "lamava" koosolekuruumina, 

kus osalejad lebavad selili ja vaatavad lakke kuvatavat materjali. Samuti 

saab korraldada kinoseansse, kus film on kuvatud lakke. Projekti 

sihtrühmaks on erinevas vanuses olevad külastajad olenemata rahvusest. 

Alates lasteaiarühmadest kuni pensionärideni. Lisaks tavakülastajatele 

annab see võimaluse viia läbi õppeprogramme ning uudse võimalusena 

näeme erinevaid ettevõtteid kasutamas seda võimalust koosolekute 

läbiviimiseks ning firmaüritustel lõõgastumiseks. 

5 2R20171018

MT-2603

Puhja kiriku fassaadi ja 

avatäidete renoveerimine

EELK Puhja kogudus Puhja 44344,8 Puhja püha Dionysiuse kirik (1495-1499) on peamine avalikus kasutuses 

olev turismiobjekt Puhja kihelkonnas.

Projekti raames restaureeritakse täielikult Puhja kiriku välisfassaad, uksed 

ja aknad. 

Kiriku ette paigaldatakse teadetetahvel turismiinfoga, valmivad kirikut 

tutvustavad voldikud ja koduleht. 

Võetakse tööle suveperioodiks kiriku valvur.

 Oodatavaks tulemuseks on Puhja kirikut külastavate turistide ja 

kogukonnaliikmete arvu märgatav tõus, Puhja kui atraktiivse paikkonna 

tutvustamine enamatele inimestele ja parem koostöö kohalike MTÜ-de 

ning ettevõtjatega.

172 272,5

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

KOKKU

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine



1 3R20171011

MT-2580

Kiire ja asjatundlik abi Emajõel 2 

etapp

MTÜ Luunja 

Vabatahtlik 

Jõepääste

Luunja 14466,42 Projekti II etapi käigus soetatakse kai ning vajalik pääste-ja turvavarustus, 

et tõsta veetee turvalisust. Kai ääres pidevalt seisev päästepaat annab 

võimaluse operatiivselt reageerida sündmusele.

Eesmärk on piirkonna elanikele ja veeteed pidi läbijatele otsingu- ja 

päästetegevuse pakkumine koostöös päästeametiga õnnetusjuhtumi 

korral. 

Käesoleva projekti sihtrühmaks on nii piirkonna (Tartu linn, Luunja ja Kastre 

vald, Emajõe Suursoo) jõeäärsete külade elanikud, kui väikelaevnikud 

Emajõel. Projektiga loodavad võimekused on: a) elupääste; b) 

hättasattunute otsing, c) turvata jõel toimuvaid üritusi; d) esemete ja 

uppunute veealune ja kaldalähedane otsing; e) alustele esmase tehnilise 

abi andmine jõel; f) aluse pukseerimine abisaaja poolt soovitud 

jõesadamasse.

2 3R20171005

MT-2559

Melliste loodus- ja liikumisrada Mäksa kolhoos Mäksa 40450 Projektiga soovitakse meie ootuste ja kogukonna väärtuste alusel arendada 

Marjamäe avalik metsamaastik nii, et see võimaldab nii iseolemist kui 

koostegemist, tekitab uudishimu ümbritseva keskkonna vastu, pakub 

loodusest saadavat rõõmu ja ilu, pakub tegevusi, seiklusi ja positiivseid 

elamusi, soodustab head liikumisharjumust, tervist ja tegutsemisest värskes 

õhus. Projekt sisustab elanike vaba aja veetmise meeldiva 

liikumisvõimalusega kodumetsas, kutsudes kogukonna liikmed ja külalised 

õue, igapäevaselt liikuma, mängima, seiklema, avastama, märkama, 

õppima.  Loodus- ja liikumisrada soovivad kasutada eelkõige Melliste küla 

ja kogu valla lapsed, noored, pered, eakad. Projektiga hoiame elus 

kogukonna traditsiooni viibida vabal ajal Marjamäel, arendame alal 

liikumisvõimalusi uuenduslikul moel, praeguste ja tulevaste põlvkondade 

ootusi silmas pidades.



3 3R20171012

MT-2590

Puhja pastoraadi renoveerimine EELK Puhja kogudus Puhja 69119,72 Projekti käigus tellitakse elektripaigaldise projekt ja vahetatakse välja kogu 

hoone juhtmestik, lülitid, elektrikapid ja teostatakse elektrikontroll. Samuti 

tellitakse ehitusprojekt ja uuendatakse kanalisatsioonisüsteem ja koguduse 

köögi põrand. Sanitaarremont köögis ja saunas teostatakse vabatahtlikus 

korras. Renoveeritakse täielikult teise korruse 5 ruumi, trepikoda ja trepid.

Tulemuseks on kaasaja nõuetele vastav elektrisüsteem, mis võimaldab 

ohutult jätkata hoone kasutusega avalikes huvides. Valgustus on olemas 

kõigis ruumides ning on võimalik turvaliselt kasutada kõiki elektrilisi 

tööriistu ja soojendusi. Likvideeritud on lekkivad kanalisatsioonitorud, mis 

põhjustavad mädanikku. On võimalik avalikku kasutusse võtta 9 seni 

suletud ruumi. Kuna tegu on pikaajalise investeeringuga, siis kasusaajate 

arv on väga suur (ca 500 inimest). Otseseks sihtrühmaks on 

pastoraadihoone kasutajad, keda on ca 40 inimest nädalas, aga sageli ka 

rohkem.



4 3R20171013

KO-2594

Nõo valla jõulinnak Nõo Vallavalitsus Nõo 9500 Soovime rajada Nõo staadionile jõulinnakut ehk välijõusaali, mida tohiks 

kasutada kõik valla elanikud. Täpsemalt on sihtgrupiks igas vanuses ja eas 

tervisesportlased ning jõutreeningu harrastajad. 

Jõulinnaku treeningelementidel puuduvad nö liigutatavad osad, mis vajavad 

aja jooksul hooldamist ning on konkureerivate lahenduste puhul 

tavapäraselt probleemseks – need lähevad võrdlemisi kiiresti katki ning 

teisalt on nende kasutajaskond väiksem tulenevalt „keskmise“ inimese 

mõõtude järgi tehtud tootest.

Selleks, et jõulinnak oleks moodsam ja, et seda oleks lihtsam kasutada 

algajatele, tulevad postide peale QR-koodid, mida nutitelefoniga skännides 

viib kasutaja videoni, kus nad näevad erinevaid harjutusi, mida seal on 

võimalik teha.

Jõulinnak staadionil võimaldaks kõikidel valla elanikel jõutreeninguga 

tegeleda igal ajal. Nõo spordihoones asuvas tasulises jõusaalis trenni igal 

ajal teha ei ole võimalik. Spordihoones olevas jõusaalis on palju treenijaid 

(peamiselt vallaelanikud ning Reaalgümnaasiumi ühiselamu õpilased) ning 

ruum muutub väga umbseks. Seega eelistataks treeninguid pigem vabas 

õhus. 



5 3R20171010

MT-2576

  Vara piirkonna kultuuripärandi 

viidastamine ja raamatu välja 

andmine

Vara Maanaiste 

Selts

Vara 3429,12 On oluline, et piirkonna inimesed tunneksid oma kodukanti ja kogukonna 

ajalugu ning, et see saaks pärandina jäädvustatud. Tihtipeale alahinnatakse 

kultuuripärandi ühiskondlikku tähtsust ning ei teadvustata, et 

kultuuripärandi hoidmine on iga ühiskonna mitmekülgse arengu 

eeltingimus, mis mõjutab ühtlasi ka  kogukonna identiteeti. 

Käesoleva projekti raames anname välja raamatu, mis tutvustab Vara 

piirkonna kultuuripärandit.Läbi fotode ja lühitekstide esitleme kohalikku 

lugu ka infotahvlitel, mis paigaldatatakse loodusesse koos suunaviitadega, 

et kõik huvilised need leiaksid. Kõik infotahvlid ja suunaviidad paigaldatakse 

valla maadele.

Kodukandi kultuuripärandi objektide viidastamine ja infotahvlite 

paigaldamine   piirkonnast kogutud lugudega aitavad kaasa piirkonna 

identiteedi kujunemisele.  Ja seda on võimalik edasi anda põlvkonnalt 

põlvkonnale. Pärand on kui oluline sotsiaalne ühenduslüli, mis seob 

inimesed kogukonnaks nii ajas kui ruumis.

Raamatu väljaandmine seondub ka ajaloolise tähtpäevaga - Eesti Vabariik 

100, sellel on samuti tuleviku vaates märgiline tähendus. 

136 965,26

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

KOKKU



1 4R20171004

MT-2549

Välijõusaali rajamine Vara 

staadionile

MTÜ Vara Valla 

Lastekaitse Ühing

Vara 14720 Käesolev projekt on alguse saanud spordist ja liikumisharrastusest 

lugupidavate noorte nõudmisest paremate ja mitmekülgsemate 

treeningtingimuste järele Vara piirkonnas. Projekti elluviimisega jõuab 

lõpule Vara keskasula staadioni ümberkujundamine kaasaegselt 

atraktiivseks vabaajakeskuseks. Kõnealloleva projektiga rajatakse Vara 

staadionile ca 120 m2 pindalaga välijõusaal, mis annab Vara staadionile 

suure lisandväärtuse meie kogukonna tervislikult aktiivsete inimeste, aga 

ennekõike digirevolutsiooni mõju alla langenud noorte füüsilise võimekuse 

parandamiseks. Projekti käigus rajatakse mitmetest treenigvahenditest 

koosnevast võimlemiskompleksist (FLORIDA SET), kõhulihaste 

treeningvahendist, poomist  ja kolmest lihasjõul töötavast (5 

treeningkohta) trenaźöörist koosnev kompleksne välijõusaal kummimatist 

alusel ning infotahvel. Täiendavalt paigaldatakse välijõusaali vahetusse 

naabrusesse 3 istumisreelingut, mida saab kasutada treenigust 

puhkamishetkel istumiseks, kuid ka venitusharjutuste tegemiseks. Projekti 

tulemusel valmib Vara staadionile noortele atraktiivne, tasuta ning 

paindliku ajakasutusega värskes õhus mitmekesist tervislikku tegevust ja 

sotsialiseerumist võimaldav rajatis.



2 4R20171016

MT-2599

Noorte keelpillimängijate 

rahvusvahelise koostöö 

arendamine

Karijärve 

Keelpilliorkester 

MTÜ

Konguta 11223,2 Ühisprojekti eesmärk: Karijärve Keelpilliorkestri noored keelpillimängijad 

kohtuvad kolmel korral Norra (täpsemalt Oslo ja Bärumi muusikakoolides 

õppivate) noorte muusikutega. Projektil on kolm eesmärki:

1.Arenevad projektis osalevate noorte rahvusvahelised suhted.

2. Projektis osalevad noored tegutsevad aktiivselt Tartumaal. 

3. Noored mõjutavad teisi TAS-i piirkonnas olevaid noori oma eeskujuga. 

Partnerid: Bärumi Muusika- ja Kultuurikool, Karijärve Keelpilliorkester MTÜ, 

Oslo Muusika- ja Kultuurikool.

Tegevused: Toimuvad ühised õppelaagrid ja kontserdid, mille käigus 

arenevad noorte pillimängu-, keele-, suhtlemis-, ettevõtlikkus-, koostöö- ja 

esinemisoskused. Projekti käigus toimub ka Norra ja Eesti viiuliõpetajate 

pedagoogilis-metoodiliste kogemuste vahetus, mis võimaldab pilliõpetuses 

kasutatavaid meetodeid mitmekesistada ja leida võimalusi erinevate 

meetodite kombineerimiseks. Projekti kaasatakse erineva haridusliku ja 

sotsiaal-majandusliku taustaga noori ning kohalikku kogukonda. 

3 4R20171004

MT-2546

Nõo valla noored võimlema Spordiklubi A.L.O. 

Crew 

Nõo 7181,69 Eesmärk on võimaldada Luke küla noortele võimlemis- ja 

akrobaatikatreeninguteks sobivaid tingimusi. Luke külas on 81 noort, kelle 

sportliku vaba aja sisustamiseks puuduvad vajalikud vahendid. Nõo vallas 

tegutsevad spetsialistid ütlevad, et noortel on huvi võimlemise vastu, kuid 

treeningute võimalused on piiratud. Parandamaks olukorda ja tekitamaks 

kohalikele noortele võimalus võimelda, on spordiklubil vaja soetada 

baasinventar. Kaasaegse praktilise võimlemistreeningu läbiviimisel tuleb 

harrastajale võimaldada akrobaatika- ja õhkraja ning batuudi kasutamine. 

Innovaatiline vahend - õhkrada muudab treeningud motiveerivamaks, 

tulemuslikumaks ja ohutumaks. Harrastaja võimekust toetab ettevalmistus 

jõusaalis jooksuraja ja raskuste tõstmise abil. Selle jaoks on projektijuht 

näinud vajalikuna nii jõusaali kuuluvat inventari kui ka spetsiifiliselt 

võimlemisharjutuste sooritamiseks vajalikku õhkrada. SK A.L.O. Crew on 

valmis vajaliku inventari olemasolul pakkuma kohalikele noortele võimalust 

eelpool nimetatud treeninguteks. Treeningute tulemusena näeb 

projektijuht positiivseid  arenguid kohaliku noorsoo ettevõtlikkuses ja 

füüsilise tervise seisundis. Oodatud on ka kohalikud täiskasvanud.



4 4R20171012

MT-2589

Veeteemalised õppetegevused 

noortele

Mittetulundusühing 

Jõe- ja Järvehuntide 

Akadeemia

Luunja 14872,63 Ühisprojekti eesmärk: Õpperetked tõstavad kohalike elanike teadlikkust 

siseveekogude ja nendega seotud märgalade unikaalsest loodusest, 

ökoloogilisest tasakaalust, seosest inimtegevusega ning rõhutavad säästlike 

tarbimisharjumuste olulisust ja positiivset mõju loodusele. Säästva arengu 

heaks näiteks on ka viikingilaeva retk ise - kohalikest taastuvatest 

loodusvaradest (puit, tõrv, tööjõud) ja kohalikust kultuuripärandist 

lähtuvalt on loodud keskkonnasõbralik veesõiduk, mis tegeleb kohalike 

loodusväärtuste tutvustamisega. Koostöös erialaspetsialistide ning 

õpetajatega toimub pidev õuesõpperetkede arendamine ja täiustamine - 

sõitude teemadering on lai, ajastus, kestus ja õpetamise metoodika sobivad 

huvigruppidele ja laevatingimustele. 

Partnerid: Emajõe Lodjaselts - töötab välja õppeprogrammid, mida 

hakatakse projekti raames läbi viima. 

Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia - projekti läbiviimine, koostöö 

korraldamine.

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus - töötab välja õppeprogrammid, mida 

hakatakse projekti raames läbi viima. 

UÜ Jõelaevad - programmide läbiviimiseks viikingilaeva "Turm" rent poole 

hinnaga.

Tegevused: Projekti raames viiakse läbi 74 õuesõppeprogrammi 

siseveekogude ja märgalade teemadel, nendest 30 õpperetke koostöös 

viikingilaevaga Turm. Lisaks viiakse läbi ka 4 3-päevast õppelaagrit 

veekogude ja märgaladega seotud teemadel (vee ringe, Emajõe elustik, 

märgalad, ajalooline kalandus ja laevandus, paadiehitus jne).

47 997,52

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

KOKKU

Meede 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine



1 6R20171012

SA-2586

Tartumaa ja Lõuna-Eesti 

regiooni võrgustike koostöö ja 

võimekuse tõstmine

SA Valgamaa 

Arenguagentuur

Tartu 16295,58 SA Lõuna-Eesti Turism on regionaalne katusorganisatsion, mille 

põhikirjaline eesmärk on arendada Lõuna-Eesti 6 maakonna (Tartu, Jõgeva, 

Põlva, Võru, Viljandi, Valga) turismialast koostööd. Lähiaastate laiem 

tegevuseesmärk on piirkondlike ja regionaalsete võrgustike koostöö seniste 

tegevusmudelite muutmine, et suurendada kompetentsi ja võimsust 

turismitoodete arendamisel ning käivitada teadlikud ja koordineeritud 

ühisturundustegevused. Antud projekti eesmärgiks on luua kaasaegne, 

kompaktne ja mobiilne esitluspind Tartumaa ja Lõuna-Eesti 

koostöövõrgustikele. Projekt annab tõuke võrgustike jätkusuutlikuks 

koostööks, maakonnaüleste ja rahvusvaheliste koostööl-põhinevate 

ühistoodete loomiseks ning piirkonna ühisturunduseks.

16 295,58

Jrk

Taotlusvooru 

esitatud taotluste 

arv

Hindamisel

e esitatud 

taotluste 

arv

TASi juhatuse 

otsusega 

kinnitatud 

taotluste arv Toetussumma

1 10 6 3 108 718,06

2 9 9 5 172 272,5

3 17 15 5 136 965,26

4 7 6 4 47 997,52

5 2 0 0 0,00

6 3 3 1 16 295,58

48 39 18 482 248,92

3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

KOKKU

Meede

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

1.2. Turismiettevõtluse arendamine

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

KOKKU

2.2. Noorte aktiviseerimine

3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine


