MAI-JUUNI 2019

TASi liikmete üldkoosolek 12. juunil
Tartumaa Arendusselts kutsub liikmeid üldkoosolekule, mis toimub kolmapäeval, 12. juunil
algusega kell 16.00 Nõo Muusikakoolis. Enne üldkoosolekut kell 15.00 on huvilistel võimalus
tutvuda Nõo kirikuga, mis asub muusikakoolist jalutuskäigu kaugusel. Üldkoosoleku päevakord: 1.
Ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest; 2. TASi Loe veel...

TAS-i 2019.a esimene taotlusvoor on lõppenud
Avatud olid kõik 6 meedet, kuhu projektitaotlusi sai esitada vahemikus 27.03-10.04.
Taotlusvooru laekus kokku 39 tähtaegselt esitatud projektitaotlust. Meetmete osas esitati
taotlusi: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine: 7 taotlust, kogusummas 259 834 € 1.2.
Turismiettevõtluse arendamine: 7 taotlust, kogusummas 312 136 € Loe veel...

TASi uued taotlusvoorud 2019-2020
TASi juhatuse koosoleku 24.04.2019.a. otsusega on kinnitatud perioodi 2016-2022 viimaste
taotlusvoorude ajad: 15.-30. oktoober 2019 Avatud on: meede 3.1 Suurprojektide arendamine
meede 3.2 TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine meede 3.3 Regionaalse ja
rahvusvahelise koostöö edendamine Esmakordselt avatakse suurprojektide Loe veel...

Noorte väikeprojektide esimese taotlusvooru
tulemused
Ühisprojekti „Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored“ näol on tegemist ühe esimese
katusprojektiga, mille finantsvahendid suunatakse läbi spetsiaalsete taotlusvoorude noorte poolt
algatatud projektitaotluste elluviimisele. Ühisprojektis osalevad lisaks Tartumaa Arendusseltsile
(TAS) partneritena Tartumaa Noortekogu, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noorsootöötajate
Ühendus. Esimene taotlusvoor Loe veel...

TASi uued rahvusvahelised koostööprojektid
TASil on ettevalmistamisel kaks rahvusvahelist koostööprojekti perioodiks 2019-2022, mis
esitatakse juunis TASi üldkoosolekule kinnitamiseks. 1) Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt
"Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega"
Tartumaa Arendusselts (juhtpartner), LEADER tegevusgrupid Rootsist, Soomest, Sloveeniast,
Itaaliast, Austriast, Hispaaniast, Kreekast on Loe veel...

Hiina plaanib luua esimese LEADER
tegevusgrupi
Hiina hakkab maapiirkonna arendamiseks rakendama Euroopa eeskujul demokraatlikku alt-üles
lähenemist ning plaanib luua esimese LEADER tegevusgrupi Xingguo maakonnas Jiangxi
provintsis. Mai keskpaigas lõppes Euroopa LEADER Ühenduse (ELARD) esindajate teine visiit
Hiina Rahvavabariiki. Delegatsioonis osales ELARDi asepresident ja Tartumaa Arendusseltsi Loe
veel...

Pühapäevased rattamatkad viivad taaskord
maale
Juba teist aastat järjest on Tartumaa Arendusselts saanud osa rattamatkade korraldamisest ning
läbi selle tutvustada projekte, mis on saanud tuge Tartumaa Arendusseltsilt Maaelu Arengukava
LEADER-meetmest. Sel aastal viivad rattamatkad taaskord igal teisel pühapäeval Tartumaal 12
põnevasse sihtkohta ning tutvustavad maaelu Loe veel...

