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TASi suveseminar Elva piirkonnas ja Võrtsjärvel
Sellel suvel täitub TASil juba 12. tegutsemisaasta ja sel puhul korraldab TAS suveseminari, mis
toimub 27. juulil Elva piirkonnas ning Võrtsjärvel. Suveseminarile on oodatud kõik TASi liikmed
ja koostööpartnerid, et veeta mõnus päev üheskoos, saada osa põnevatest ettekannetest ning
nautida Loe veel...

TAS võtab vastu sügisesse taotlusvooru
projektitaotlusi 27.08-10.09.2018
Tartumaa Arendusseltsi 2018. a teine taotlusvoor on avatud perioodil 27.08-10.09.2018. Taotlusi
saavad esitada TASi piirkonnas tegutsevad kolmanda sektori organisatsioonid, mikroettevõtted ja
kohalikud omavalitsused (TASi projektitoetuste taotlemiseks abikõlbliku tegevuspiirkonna
moodustavad järgmised omavalitsusüksused või nende osad: Elva valla endiste Konguta ja Puhja
Loe veel...

TAS esitas hindamiskomisjoni ettepaneku
PRIAsse
TASi juhatus kinnitas 11. juunil toimunud koosolekul TASi hindamiskomisjoni ettepaneku
perioodil 26.03-10.04.2018 toimunud taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise
ja projektitaotluste rahastamise suuruse kohta. 25.06.2018 edastas TAS kõik 26.03-10.04.2018
taotlusvooru esitatud projektitaotlused PRIAle. Vastavalt Leader-määrusele võib projekti
elluviimist alustada kõige varem järgmisest Loe veel...

LINC 2018 konverents Soomes
TASi juhatuse ja tegevmeeskonna esindajad osalesid 11.-15. juunil Soomes Rauma´s toimunud
LINC 2018 konverentsil. LINC on rahvusvaheline koostöökonverents, mille põhieesmärk on
edendada võrgustumist ja kogemuste vahetamist Euroopa LEADER-piirkondade vahel.
Konverentsi töö vormideks on  seminarid ja rühmatööd, sportlikud võistlused ning õppereisid
Loe veel...

Eesti kogemus ergutab maaelu arendamist
Moldovas
Juunikuus tõmmatakse joon alla Eesti-Moldova koostööprojektile, mille raames keskenduti
kogukondlike maaelu arendamise võimaluste tutvustamisele Moldovas. Projektipartnerite
koostöö tulemusena loodi Moldovas eeldused selleks, et ka seal nii Eestis kui mujal Euroopas
maaelu arendamiseks kasutatav LEADER-lähenemist rakendada. Pea kaks aastat kestnud projekti
Loe veel...
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Peipsi Järvefestival 2018
III Peipsi järvefestival on 30. juuni – 07. juuli mööda Peipsi sadamaid järve põhjaotsast lõunasse
kulgev kultuuriüritus, mis näitab nii kohalikele kui piirkonna külalistele Peipsi järve tavapärasest
märksa põnevamal moel. LODI JÕMMU sõidab koos vabatahtliku saatelaevastikuga Vasknarvast
Värskani, peatudes iga päev uues Loe veel...

Kokkuvõte TASi liikmete koolitusreisist
Prantsusmaal, Côtes d’Armor’i piirkonnas
Tartumaa Arendusselts korraldas oma liikmetele koolitusreisi Prantsusmaale, Côtes d'Armor'i
piirkonda, mis toimus 21. – 25. mail 2018. Reisi eesmärgiks oli tutvuda sealse maapiirkonna
võrgustike, uuenduslike lahenduste ja väikeettevõtlusega. Fookuses oli eelkõige kohaliku ressursi
kasutus (sh toit, puit) ja kogukonna kaasamine Loe veel...

Koolitusprogramm “Innovatsiooni otsingul”
Uuenduslike toodete ja teenuste arendamise koolitusprogramm “Innovatsiooni otsingul”!
Tartumaa Arendusselts kutsub oma piirkonna vabaühendusi, ettevõtjaid ja avaliku sektori
esindajaid osalema koolitusprogrammi, kuhu osaleja saab tulla uue või juba olemasoleva
toote/teenuse ideega, millega koolitusprogrammi raames töötada ja mida edasi arendada.
Koolitusprogramm Loe veel...

TASi piirkonna omavalitsuste prioriteedid ja
vajadused
Valminud on Tartumaa Arendusseltsi piirkonna omavalitsuste prioriteetide ja vajaduste
kaardistus. Sisendit antud kaardistuse jaoks koguti nii märtsikuus toimunud kohtumistel piirkonna
omavalitsusjuhtide ja arendustöötajatega kui ka sellele järgnenud infoseminaridel, kus põhifookus
oli TASi strateegia ja taotlusvoorude tingimuste tutvustamisel. Valdade külastused toimusid Loe
veel...
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