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TASi  st rateegia eelnõu tutvustamine to imubTASi  st rateegia eelnõu tutvustamine to imub
28. apr i l l i l  kel l  15.00-17.00 Raadimõisa hotel l i s28. apr i l l i l  kel l  15.00-17.00 Raadimõisa hotel l i s
Tartumaa Arendusseltsi strateegia perioodiks 2014-2020 on valmimas. Strateegia koostamine
toimus märts 2013 – aprill 2014. Koosolekute, seminaride ja intervjuude tulemusena on
määratletud eesmärgid ja meetmestik. Uue perioodi strateegia keskendub ettevõtlusele,
kogukondadele ja koostöövõrgustikele. Läbi erinevate meetmete hakkame toetama väiketootmist,
turismiettevõtlust, Loe veel...

Kohtume Maamessi l !Kohtume Maamessi l !
Sel aastal osaleb Tartumaa Arendusselts koos oma heade partneritega Maamessil juba kuuendat
korda. Maamess toimub 24.-26. aprillil Tartus, lähemat infot leiad http://www.maamess.ee/ Meie
ühisekspositsioonis on seekord esindatud MTÜ Eesti Juustusõprade Klubi, OÜ Mõisapreili Pagar,
OÜ Astja, OÜ Mahetark, OÜ Berry Loe veel...

TASi  koostööpartner  Hol landist  jagabTASi  koostööpartner  Hol landist  jagab
kogemusi  ja vahendab kontaktekogemusi  ja vahendab kontakte
Aprilli lõpus on Tartusse tulemas TASi pikaaegne koostööpartner Hollandist - Rob Heilijgers. Rob
on hinnatud ettevõtlusnõustaja turunduse ja tootearenduse alal ning olnud abis ka mitmete
koostöövõrgustike loomisel ja arendamisel.  Robi külastuse üheks eesmärgiks on kontaktide ja
koostöösidemete loomine Tartumaa ja Hollandi Ida-Groningeni piirkonna ettevõtjate vahel
eesmärgiga Loe veel...

Tartumaa võrgust ike kool i tusprogramm jätkubTartumaa võrgust ike kool i tusprogramm jätkub
Hoogsalt on jätkumas koolitusprogramm „Tugev ja uuenduslik võrgustik“, mille sihiks on toetada
osalejate võimekust uuenduslikult mõelda, mitmekesistada tänaseid tooteid ja teenuseid ning
algatada uuenduslikke projekte kogukonna ja ettevõtluse edendamiseks. Praeguseks on toimunud
juba kolm moodulit. Esimese mooduli käigus tegeleti uute Loe veel...

Vabanenud vahendite arvelt  k inni tat iVabanenud vahendite arvelt  k inni tat i
projekt i taot lusiprojekt i taot lusi
10. märtsil kinnitas TASi juhatus vabanenud vahendite arvelt 17. taotlusvoorus eelarveliste
vahendite vähesuse tõttu kinnitamata jäänud projektitaotlusi kogusummas 44 827,94 EUR.
Ettevõtluse meetmes kinnitati kolm projekti (kokku 28 541 EUR), kogukondade meetmes üks
projekt (8991,54 EUR) ning noorte meetmes kolm projekti (kokku Loe veel...
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Peipsimaa tegemistest  2014. a esimeselPeipsimaa tegemistest  2014. a esimesel
poolaastalpoolaastal
Turismi ja turundusega tegelevatele inimestele algab uus aasta alati turismimessidega. Nii ka
2014. aastal. Peipsimaa oli esindatud jaanuaris ja veebruaris neljal turismimessil. 16. – 19. jaanuaril
toimus Helsingis turismimess Matka 2014, kus osales enam kui 1000 ekponenti rohkem kui 80 Loe
veel...
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