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Elu kahe maailma piiril
Projekt “Elu kahe maailma piiril” jutustab lugu ühest erilisest paigast
Venemaa ja Läti kõrval ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel ei ulatu
urbaniseerunud ja suurtööstuslik maailm. Lõuna-Eesti Leader
tegevusgrupid (Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider, Põlvamaa
Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu ning Võrumaa Partnerluskogu)
ja partnerina Tartu linn alustavad 2013. a Loe veel...

Sibulatee piirkonna koostööpäev
HEAD TURISMIETTEVÕTJAD JA -ARENDAJAD SIBULATEE PIIRKONNAS! Kuidas innustada võrgustiku
liikmeid ühiselt tegutsema, võtma suuremat vastutust ja leidma inspiratsiooni uuteks arendusteks,
projektideks? Sellele küsimusele otsime üheskoos häid vastuseid Sibulatee piirkonna koostööpäeval, mis
toimub 11. detsembril Alatskivi vallamaja saalis. PÄEVAKAVA: 09:00 kogunemine Loe veel...

Kodanikeühenduste konverents 2012
Novembrikuu viimasel päeval toimus traditsiooniline Tartumaa kodanikeühenduste konverents. Selle aasta
põhiteemaks oli motivatsioon – kuidas seda leida nii eneses kui organisatsioonides. Konverents tipnes
parimate kodanikeühenduste, vabakondlaste ja kodanikeühenduste tegevuse toetajate tunnustamise ja
tänamisega. Koostöös Kodukant Tartumaaga kuulutati välja ka Tartumaa Loe veel...

Värske koduleht
Meil on hea meel esitleda teile meie uut kodulehte! Kodulehe kujunduse tegi pikaajaline koostööpartner
Triinu Sarv ning administreerimise poole Meedium Marketing OÜ. Koduleht on üles ehitatud WordPress
platvormile. Loe veel...

TASi poolaasta üldkoosolek
TASi üldkoosolek kogunes 2012.aasta oktoobrikuus ning päevakorrapunktid olid: Tartumaa Arendusseltsi
2012.a. tegevuse ja eelarve täitmise ülevaade. Eelarve muutmine – sõidukulud ja noortefond, TAS ja PRIA
vahel halduslepingu sõlmimine, 2013.a. rakenduskava vastuvõtmine, 2013.a. eelarve vastuvõtmine, liikme- ja
sisseastumismaksud, juhatuse liikmete tasud, Loe veel...

Lõuna-Eesti turismikonverents 2012
Detsembrikuu viiendal päeval toimus Viljandis Lõuna-Eesti turismikonverents. EASi esindajad tutvustasid
Eesti turismi arengusuundi aastatel 2014-2020. Samuti anti ülevaade järgmise turismiaasta, mille
põhiteemaks on terviseturism, tegevustest. Väliseksperdina esines ettevõtja ja eksportöör Jakob Saks, kes
andis näpunäiteid välisturistides huvi äratamiseks. Konverentsile lisas Loe veel...

2012. aasta viimase taotlusvooru tulemused
Leader meetme 2012. aasta viimane taotlusvoor tõi TASi hindamiskomisjoni ette hulgaliselt häid ideid –
kokku 78 taotlust. Kolme erineva meetme kaudu rahastati 21 erinevat projekti kogusummas 207 392,18
eurot. Ettevõtluse meetme kaudu rahastati 10 projekti, kogukondade meetme kaudu 8 ja Loe veel...

Peipsimaa käis mardilaadal
24.-25. november 2013 toimus Helsingis Kaabelitehases suurim Eestit tutvustav madalhooaja üritus –
mardilaat. Tuglase Seltsi eestvõttel toimus mardilaat käesoleval aastal juba 29. korda. Esimest korda oli
mardilaadal end tutvustamas Peipsimaa, kus koos SAga Lõuna-Eesti Turism jagati ühist stendi. Peipsimaa
stendil esindasid Peipsimaad Loe veel...

Kogukondade õppereis Järvamaale, 25.-26. oktoober
2012
25.-26. oktoobril käisid Innovative Village koolitusprogrammis osalevad kogukonnad õppereisil Järvamaal.
Eesmärgiks oli tutvuda sealsete inimeste tegemiste ja pakutavate kogukonnateenustega ning saada uusi ideid ka
enda projekti arendamiseks. Programm oli tihe ja mitmekülgne. Külastati nii Imavere Piimandusmuuseumi, Kilplala ja
Müüsleri Vabadussõja teemaparki, Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskust ning Väätsa Mõisa. Samuti tutvuti
Eistvere, Kaaruka ja Prandi külamajade ning nende eestvedajatega, Türi vallas aga andis valla teenustest ülevaate
vallavanem isiklikult. Loe veel...

Õppereis Põhja-Iirimaale, 3.-7. oktoober 2012
Oktoobri alguses toimus Põhja-Iirimaal rahvusvahelise projekti Innovative Village avaseminar, kus osalesid ka viis
kogukonnaliiget Tartumaalt. Kogukonnaliikmete ülesanne oli tutvustada oma seniseid tegevusi ja häid näiteid ning
ühtlasi arendada koostöös projekti partneritega (Soome, Põhja-Iirimaa) välja uusi viise kogukonnateenuste
elluviimiseks. Loe veel...

Kogukondade koolitusprogramm (Innovative Village)
Koolitusprogrammi eesmärgiks on aidata kaasa maapiirkonna elukeskkonna kvaliteedi parandamisele läbi uute
kogukonnateenuste. Koolitusprogrammi jooksul aidatakse osaleval külal/kogukonnal arendada välja teenus, mis
põhineb kogukonna vajadustel või kasutab olemasolevat potentsiaali/ressurssi ja aitab kaasa kogukonna arengule.
Selle jaoks kasutatakse programmi jooksul mitmeid erinevaid meetodeid: ajurünnakuid, rühmatöid, mõttetalguid,
õppereisi, esitlusi, individuaalnõustamist jmt. Koolitustsüklite vahel teevad kogukonnad teenuse arendamiseks
iseseisvat ja juhendatud tööd. Loe veel...

