
FOOKUSES

Maamessi peeti sel aastal Tartus juba 20-ndat

korda ning kolmel päeval oli oma liikmete ja

partneritega ühisel pinnal esindatud ka Tartumaa

Arendusselts.

TASi peamised partnerid olid erinevad turismi

sihtkohad ja Maitsev Lõuna-Eesti, kes kaasas oma

võrgustikust erinevaid toidutootjad. Ühise välja-

paneku loomine annab messikülastajale hea

ülevaate konkreetse piirkonna teenusepakku-

jatest. Samuti on see kohaks, kus teineteisega

kõrvuti töötavad väiketootjad saavad omavahel

tuttavaks ja leiavad uusi koostööpartnereid.

Toidutootjatest pakkusid oma tooteid Kõlleste

Kommimeistrid, OÜ Mahetark, Tamme aiandus-

talu, Villagu talu, Andre Sevastjanov, Mõisapreili

pagar, Katre koduleib, Marjamaa talu, Uhti kõrts,

Järveotsa vutifarm, Luke farmimeierei. Kolmel

päeval tutvustas degusteerimistel kohalike toot-

jate saadusi messikülalistele Peipsimaa kogukon-

naköök.

Turismi ja käsitöö nurgas näitasid end Peipsimaa

Turism, Sibulatee, Tartumaa Turism, Setomaa

Turism, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA, OÜ

Hõbekaar ja Tartumaa Käsitöösalong.

Juhul kui teil

on midagi, mida

tahaksite TAS-i

infolehes edaspidi

avaldada, andke

sellest julgesti

teada.
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ÜRITUSED

Energeetika õppereis

Taotluste esitamisest

Liikuv ettevõtlusnõustaja

TAS üldkoosolek

Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös OÜ-ga Õppekeskus N.O.R.T, VP4 ja MTÜga LETEK korrasid
koolitusreisi 2012.aasta aprilli teisel poolel Saksamaale ja Austriasse. Koolitusreisi peamised teemad
on seotud energiakülade ja veemajandusega, samuti tutvutakse geoparkidega kui uue suunaga
turismi valdkonnas.

Õppereisil vaadatakse lähemalt:

Energiakülad ja nende arendamine Saksamaal, geopargid Euroopas;

Bioenergiaküla  Schaalsee;

A.Geopark Bohemian Paradise . Muskau Arch Geopark;

Bioenergia - Regioonid Saksamaal, tee bioenergiakülani;

Arengusuunad taastuvate energiate kasutamisel, veemajanduse lahendused. Euroopa
Taastuvate Energiate Keskuse objektid;

Lokaalne veemajandus.

TASi poolt osaleb õppereisil juhatuse liige Nikolai Männik.

2012.aastal on LEADER meetmete toetust võimalik taotleda taas kolmel korral. Neist esimesse vooru,
jaanuari lõpus laekus 88 projektitaotlust, millest rahastati 31 taotlust summas 291 383,62 eurot.
Teine voor lõppes 17.aprillil, kuhu esitati 99 taotlust (ettevõtlusmeetmesse 38, kogukondade
meetmesse 40 ja noorte meetmesse 21).

2012.aastal jagab TAS toetustena välja 825 419 eurot. Selle aasta järgmine ja ühtlasi viimane voor on
. Nii nagu ka varem, soovitame enne oma ideest tulla rääkima TASi

meetmekonsultandiga. Kohtumiseks lepi kokku aeg TASi-poolse nõustajaga.

Jätkub projekt „Liikuvad ettevõtlusnõustajad Tartumaal“, mille raames pakume
maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele nende endi juures.

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa maapiirkonna ja
Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas, et toetada piirkonna kohalikke ressursse

väärindavaid ettevõtteid ning soodustada uute toodete ja teenuste arendamist. Samuti on projekti
üheks eesmärgiks või olemasolevate tugevdamine turismi ning
väiketootmise vallas, kaasates sellesse senisest enam ka kohalikke omavalitsusi.

Projekti ootame osalema eelkõige (alla 10 töötaja), kes vastavad TASi strateegiale
(vt. täpsemalt www.tas.ee) ja on (loodus, kultuur, puhkemajandus) väärindavad.
Iga nõustatava kohta on arvestatud kuni 12 tundi nõustamist (välistatud on projektide ja äriplaanide
kirjutamine).

Projekt on käima läinud ning esimesed nõustamist vajavad ettevõtjad välja valitud.

Ootame jooksvalt taotlusi projektiga ühinemiseks.

Sooviavaldused palume saata meiliaadressile .

1. Ettevõtte nimi, tegevusala ja –koht;

2. Töötajate arv;

3. Kirjeldage palun vabas vormis, milline on täna teie ettevõtte kitsaskoht/vajadus, mida
parandada või arendada soovite?

4. Kontaktandmed (kontaktisik).

Lisainfot saab TASi projektijuhilt Triin Läänelt;

telefon 5302 9203, e-mail ja

TASi järgmine üldkoosolek toimub 1.juunil . Täpsem info maikuu jooksul .

25.septembril

personaalset tasuta
nõustamist

ettevõtluse tugiteenuste laiendamisele
tugevdamisele

koostöövõrgustike moodustamine

mikroettevõtteid
kohalikku ressurssi

Sooviavaldus peaks sisaldama järgmist infot:

Taotluse esitamise
kohta leiad infot: www.tas.ee

www.tas.ee

www.tas.ee

triin@tas.ee

triin@tas.ee

TOIMUS    TULEMAS



Korraldajad:

ESTONIA

FINLAND

1 20122.-14. juuni
LÕUNA-EESTIS

KONVERENTS

LINC

Liikmete sündmused
28. aprillil kell 11

29. aprill kell 12-16

12. mail kell 9

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu matkahooaja avaüritus.
Elva Matkakeskuses (Pargi 2, Elva) ja selle ümbruses toimub suur matkahooaja
avaüritus, mille eesmärgiks on tutvustada matkamisvõimalusi ja
turismiettevõtteid Elva puhkepiirkonnas. Toimub laat, erinevad matkad,
praktiliste teadmiste õppetund.
Rohkem infot ja matkadele ette registreerumine: .

oodatakse emadepäevaks kinki meisterdama Luke mõisa. Igaüks saab ise
valmistada oma emale või vanaemale kingituse: siidsalli, süstikpitsis ehteid,
tassi või erinevaid ehteid. Osalema oodatud nii lapsed kui täiskasvanud.
Kingituste valmistamine on tasuline, vajalik on etteregistreerimine

. Lisainfo

Koosa küla kevadlaat, mille raames toimub ka Peipsiveere murutraktorite
vigursõidu esimene etapp.

LINC ( ) toimub Lõuna-Eestis 12.-14. juuni 2012.Leader Inspired Network Community

LINC 2012 programm on esinduslik:

Avamistseremoonia Raekoja platsil, kus avasõnade lausumiseks andnud nõusoleku
Eesti Vabariigi President härra Toomas-Hendrik Ilves, põllumajandusminister Helir-
Valdor Seeder, Tartu linnapea ja Tartu maavanem.

Spordiprogramm Mammastes, mis tutvustab eestlastele iseloomulikke alasid. Nii
saavad Euroopast pärit teiste Leader tegevusgruppide meeskonnad end proovile panna
orienteerumises, disc-golfis ja erinevates individuaalsetes jõukatsumistes (vöö
punumine, naela pakku löömine jne).

Konverentsi töine osa toimub paralleelsessioonides, kus teemadeks on kohalik toit,
noored ja seeniorid, maaturism, kogukonna teenused, taastuv energia ja kohalik
ressurss.

Praktilised töötoad toimuvad samaaegselt Lõuna-Eesti neljas erinevas piirkonnas, kus
tutvutakse kohalike Leader-projektidega, tehakse talgutöid ja nauditakse loodust ning
kultuuriprogrammi.

Eestipoolsed konverentsikorraldajad on TAS, Piiriveere Liider, Põlvamaa Partnerluskogu,
Võrumaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu ja Maamajanduse Infokeskus.

www.vvvs.ee

info@lukemois.ee www.lukemois.ee

www.varavald.ee

LINC konverents

LINC konverents toob kokku Euroopa Leader tegevusgruppide esindajad eesmärgiga vahetada
kogemusi ja arendada rahvusvahelist koostööd.

LINC on olemuselt väga mitmepalgeline, hõlmates lisaks seminaridele ka sportlikke ja kultuurilisi
ühistegevusi.

on



Puhja Noortekeskus
Puhja Noortekeskuse avamine toimus 12. septembril 2011.a . TAS toetas Puhja Noortekeskuse

projekti ja vajaliku sisustuse ostmist 7068 euro ulatuses. Projekti rahastamine lõi eelduse Puhja

Noortekeskuse loomiseks, sest vallal olid selleks ajaks olemas remonditud ruumid, kuid ei olnud

sisustust. Nüüdseks on noortekeskuse tegevus olnud aktiivne, iga päev külastab noortekeskust

umbes 30-60 noort inimest, kes saavad sisukalt oma vaba aega veeta.

Projekti raames soetati keskusele vajalik mööbel, mängud, arvuti ja projektor ning lauanõud.

Puhja valla sotsiaalnõunik Milvi Sepp sõnas: ''Arvan, et ilma toetuseta ei oleks saanud projekti

ellu viia sellel aastal. Toetus andis tõuke noortekeskuse avamiseks. Aga kindlasti oleks

noortekeskus tööle rakendatud, kuid ajaliselt natuke hiljem. Noored on keskust juba väga ammu

igatsenud ja soovinud.''

EDULOOD

FONDID

FONDID RAHATAOTLUSTEKS

KIKi erinevad programmid

EASi erinevad programmid

PRIA erinevad toetusprogrammid

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Heade ideede konkurss

Eesti Kultuurkapital

Avatud Eesti Fondi Noortefond

http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-

fondid/taotlemine.html

www.eas.ee

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/

http://www.kysk.ee/?s=168

http://www.kulka.ee/?mid=108

http://www.oef.org.ee/konkursid/info/a/noortefond-

ootab-taotlusi.html

EDULOOD

Head TASi piirkonna elanikud,

Kutsume Teid osalema ,

mille eesmärgiks on aidata kaasa

maapiirkonna elukeskkonna kvaliteedi parandamisele

läbi .

koolitusprogrammi

uute kogukonnateenuste

Koolitusprogrammi jooksul aidatakse osaleval külal/kogukonnal arendada välja teenus, mis
põhineb kogukonna vajadustel või kasutab olemasolevat potentsiaali/ressurssi ja aitab kaasa
kogukonna arengule. Koolitusprogrammi viivad läbi Eesti Maaülikooli koolitajad.

Koolitusprogramm kestab ca (üks 2-päevane koolitus,
kolm 1-päevast koolitust ja üks 2-päevane Eesti-sisene õppereis). 1-päevased koolitused on
planeeritud reedeti ning 2-päevased kohtumised neljapäevast reedeni. Esimene kohtumine
toimub septembri keskpaigas. Osalema ootame külasid/kogukondi, kes on valmis ühiselt
projektis kaasa lööma ning hiljem plaanitut ka koos ellu viima (projektis osalejatena näeme igast
külast/kogukonnast ).

Projektis osalevate külade/kogukondade arv on piiratud, mistõttu tuleb osalemissoovi
avaldamiseks saata täidetud taotlusvorm hiljemalt

e-posti aadressile .
.

Programmis osalejad selguvad juunikuu jooksul.

29. maiks 2012
Taotlusvormi saamiseks palun võtta ühendust TASi

projektijuhi Triin Läänega e-aadressil

pool aastat ja koosneb 5 kohtumisest

5 inimest

triin@tas.ee
triin@tas.ee


