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Konkurss TASi  h indamiskomisjoni  l i ikmete jaKonkurss TASi  h indamiskomisjoni  l i ikmete ja
asendusl i ikmete leidmiseksasendusl i ikmete leidmiseks
Käimas on konkurss Tartumaa Arendusseltsi hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete
leidmiseks. Konkursiga soovime leida oma liikmete hulgast 12 hindamiskomisjoni liiget ja 12
asendusliiget. Tähtaeg kandidaatide esitamiseks on 1. mai 2016. Konkursi kutse Loe veel...

Kohaturunduse seminar  27. apr i l l i lKohaturunduse seminar  27. apr i l l i l
27. aprillil kell 13.00-16.30 toimub loengu ja arutelu vormis seminar "Kohaturundus kui võimalus
piirkonna sisemise potentsiaali realiseerimiseks". Oma kogemust jagab TASi koostööpartner Rob
Heilijgers Hollandist Ida-Groningenist. Juttu tuleb mitmest piirkonna maine
kujundamise kampaaniast ning sellest, kuidas kohalikud elanikud, ettevõtjad, omavalitsused ja
koolid selleks üheskoos panustavad ning hiljem Loe veel...

Kool i tusreis Rootsi  29 .05-04.06Kool i tusreis Rootsi  29 .05-04.06
TASi liikmete ja koostööpartnerite koolitusreis Rootsi, Dalarnasse toimub 29. mai – 4. juuni ning
reisi eesmärgiks on tutvuda Rootsi kogemustega Leader-projektide elluviimisel, kohalike
koostöövõrgustike loomisel ja arendamisel ning mitme sektori koostöös ellukutsutud algatustega.
Kuna uus Leader-periood soosib veelgi rohkem ka rahvusvahelist Loe veel...

TASi  infopäevad valdadesTASi  infopäevad valdades
Tartumaa Arendusselts korraldab alates märtsi lõpust infopäevi oma piirkonna valdades, et jagada
infot projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest, tutvustada TASi
arendustegevusi, anda teavet uue hindamiskomisjoni moodustamisest ning kaardistada piirkonna
arenguvajadusi. Lisaks valdade külastustele toimuvad alates maist ka TASi piirkondlikud
infopäevad. Loe veel...

Maamess 2016Maamess 2016
Sel aastal osaleb TAS koos oma heade partneritega Maamessil juba seitsmendat korda. Sarnaselt
eelnevate aastatega on Tartumaa ühisekspositisoonis esindatud kohalikud tooted ja
turismivõrgustikud. Ühisekpositsioonis osalevad sel aastal: OÜ Andre Farm, MTÜ Peipsimaa
Turism, OÜ Mõisapreili Pagar, Peramaa puhkekeskus, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA, Loe veel...
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TASi  st rateegia h innat i  par imaksTASi  st rateegia h innat i  par imaks
Märtsi algul jõudis Maaeluministeeriumist Leader-tegevusgruppideni info strateegiate hindamise
tulemustega – TASi strateegia hinnati Eesti 26 tegevusgrupi seas parimaks ning TAS saab
tulenevalt hindamistulemustest juba eelnevalt eraldatud ca 5 miljonile eurole veel üle 755 000
euro juurde. TASi strateegia koostamise protsess kestis Loe veel...

Euroopa maaelu koord ineer ib  eest lannastEuroopa maaelu koord ineer ib  eest lannast
presidentpresident
16. – 17. veebruaril 2016 toimus Brüsselis ELARDi 11. üldkoosolek, mille raames tehti
kokkuvõtted lõppenud Tšehhi presidentuurist ning tutvustati Eesti presidentuuri eesmärke ja
tegevuskava aastateks 2016-2017. Ühenduse uueks presidendiks valiti Eesti Leader Liidu esindaja
ja Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets Loe veel...

Peipsi  järvefest ival  2016Peipsi  järvefest ival  2016
MTÜ Peipsimaa Turism koos oma koostööpartneritega korraldab eeloleval suvel Peipsi
järvefestivali. Peipsi järvefestival on 7.-16. juulil mööda Peipsi sadamaid järve põhjaotsast
lõunasse kulgev kultuuridessant, mis näitab külalistele Peipsi järve tavapärasest märksa
põnevamal moel. Kultuurilaadungiga laevad saabuvad 10 päeva vältava festivali Loe veel...
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