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13. novembril innovatsioonikoolitus
tootearendusest ja ärimudelitest
Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on rõõm teatada, et järgmine koolitusmoodul toimub 13.
novembril. Seekord on koolituspäeva teemaks “Tootearendus, ärimudelid, disainmõtlemine,
klientide ja partnerite kaasamine“. Koolitajaks on Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja
innovatsioonikeskuse STARTER Pärnumaa programmijuht Taavi Tamm, kellel on varuks nii
teooriat Loe veel...

TAS-i 2018.a teine taotlusvoor on lõppenud
Sügisene taotlusvoor oli avatud 27.08-10.09 ja taotlusi sai esitada kõigile kuuele TAS-i
toetusmeetmele. Taotlusvooru laekus kokku 45 tähtaegselt esitatud projektitaotlust. Meetmete
osas esitati taotlusi: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine – 12 taotlust, kogusummas 373
315 € 1.2. Turismiettevõtluse arendamine Loe veel...

Ühisprojekti „Tartumaa aktiivsed ja
ettevõtlikud noored“ avaseminari mõttetalgud
29. oktoobril toimub noorteprojekti seminar, kus üheskoos õpilasesinduste-, noortevolikogude-,
noortekeskuste- ja õpilasfirmade esindajatega, koolide huvijuhtidega, noorsootöötajatega ning
muidugi noorte enestega ja paljude teiste organisatsioonide esindajatega töötatakse välja
noortefondi teemade fookus, meetme tingimused ning hindamiskriteeriumid jms. 2018. a suvel
sai PRIAst Loe veel...

Rahvusvaheline koostööprojekt “Kogukondade
tugevdamine ja turismi edendamine National
Geographic kollaste akendega” on saanud hoo
tiibadesse
Tartumaa Arendusseltsi juhtimisel on käivitunud ülieduka Lõuna-Eesti identiteeti ja koostööd
tugevdava projekti „Elu kahe maailma piiril” rahvusvaheline laienemine. Koostöös LEADERtegevusgruppidega Lõuna-Eestist, Põhja-Iirimaalt, Lätist ja Soomest viiakse ellu kolmeaastast
koostööprojekti, et senisest veelgi rohkem tugevdada National Geographicu kollaste akende abil
maapiirkondade Loe veel...

Oktoobris toimub Euroopa LEADER-ühenduse
koostöövõrgustike esindajate reis Hiina
Hiina on rõhutanud maapiirkondade elavdamisstrateegia tähtsust kohaliku põllumajanduse
uuendamiseks, maapiirkondade arengu ja põllumajandustootjate edendamiseks. Sellest
tulenevalt on tekkinud soov ning huvi teha koostööd Euroopa Liidu organisatsioonidega, et
vahetada maaelu arendamise kogemusi. Koostöövõimaluste arendamise eesmärgil on Euroopa
LEADER-koostöövõrgustike esindajad 13.-21. oktoobril Loe veel...

Käivitunud on Eesti Välisministeeriumi poolt
rahastatud ühisprojekt Moldovaga
Tartumaa Arendusselts koostöös Pärnu Lahe Koostöökoguga ning IDIS Viitoruliga (IDIS on
Moldova valitsusväliste organisatsioonide mõttekoda) on edukalt käivitanud Eesti

Välisministeeriumi poolt rahastatud ühisprojekti Moldovaga "The development of rural areas in
Moldova using the approach of LEADER/CLLD", et jagada Tartumaa Arendusseltsi Loe veel...

