
31.5.12
Tartumaa	  Arendusseltsi	  juhatuse	  otsusega	  31.05.2012	  on	  heakskiidetud	  järgmised	  projek<d:

1.	  E?evõtluse	  meede-‐	  tõsta	  mikro-‐	  ja	  väikee?evõtete	  majanduslikku	  elujõulisust	  ja	  konkurentsivõimet

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma	  EUR

1
Innovaa9lise	  lahendusega	  kaatri	  tootmise	  
e>evalmistamistegevused OÜ	  Navis Tartu 14,980.80

2 Mällo	  turismitalu	  arendamine 	  Mällo	  Turismitalu Alatskivi,	  ALASOO	  KÜLA 10,800.95
3 Mesilaste	  korpustaru	  valamisvormi	  ostmine OÜ	  Meveda Ülenurme,	  LAANE	  KÜLA 25,200.00
4 VÄIKETÖÖSTULIKE	  MAHLAVALMISTAMISE	  SEADMETE	  SOETAMINE FIIRELS	  OÜ Ülenurme,	  TÄSVERE	  KÜLA 1,689.08

5
Elva	  puhkepiirkonna	  konkurentsivõime	  suurendamine	  -‐	  
retkejuh9de	  koolitused	  2013. Vapramäe-‐Vellavere-‐Vi9palu	  SA Nõo,	  NÕO	  ALEVIK 5,346.00

6
Kontrollitud	  atmosfääriga	  moodulite	  ning	  testeri	  soetamine	  
puuviljade	  ja	  marjade	  säilitamiseks FIIRELS	  OÜ Ülenurme,	  TÄSVERE	  KÜLA 14,001.00

7 OÜ	  Puuvõlurid	  tõstuki	  soetamine OÜ	  Puuvõlurid Ülenurme,	  SOOSILLA	  KÜLA 11,940.00
8 Ridvaga	  looduses Paadirent Puhja,	  ULILA	  ALEVIK 19,052.18
9 Kaarhalli	  renoveerimine Helia	  Puit Ülenurme,	  TÕRVANDI	  ALEVIK 29,400.00
10 Vanade	  pargipuude	  väärindamine	  II	  etapp OÜ	  Haljastuspartnerid Ülenurme,	  SOOSILLA	  KÜLA 24,429.33
11 Palumäe	  tervise	  ja	  puhkemaja	  ehitamine	   OÜ	  Korras	  Vara	   Kambja 32,000.00
12 Uh9	  ja	  Ülenurme	  ühisturundus Uh9	  Küla	  Süda Ülenurme 8,672.49
13 Mootorsõidukite	  remondiseadmete	  ostmine	  Meltrans	  OÜ-‐le Meltrans	  OÜ Kambja,	  VIRULASE	  KÜLA 18,993.00

KOKKU 216,504.83
2.	  Kogukondade	  meede	  -‐	  tõsta	  kogukondade	  võimekust	  oma	  elukeskkonna	  kujundamisel

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma	  EUR
1 Innova9ve	  Village	  koostööprojekt	  (põhiprojekt	  1) Tartumaa	  Arendusselts TASi	  piirkond 17,711.46

2
Õmblusmasina	  soetamine	  Kolkja	  küla	  kultuurielu	  rikastamiseks	  ja	  
MTÜ	  arendamiseks Kolkja	  külaselts Peipsiääre 1,349.10

3 Vara	  keskasula	  staadioni	  puhkekoha	  arendamine Vara	  Valla	  Lastekaitse	  Ühing Vara	  piirkond 16,956.27
4 ÜleEes9	  Peipsi MTÜ	  Peipsimaa	  Turism Kallaste 3,947.94

5
Haaslava,Ülenurme,Kambja,Lähte,Elva	  kooride	  ja	  kapellide	  
ühislaulmine	  ja	  mängimine	  Emajõe	  fes9valil Haasalava	  laulu-‐	  ja	  mänguselts TASi	  piirkond 2,700.00

6 Kullaga	  puithollandlase	  taastamine MTÜ	  Kullaga	  Tuulik Kambja 23,366.00

7
Jaago	  talu	  käsitöömaja	  kolmas	  etapp:	  elektrisüsteem,	  seinte	  
ehitus,	  viimistlemine MTÜ	  Jaago	  Sõbrad Võnnu,	  KURISTA	  KÜLA 19,865.40

8 Treeningvahendite	  soetamine MTÜ	  Samurai	  House Tähtvere 4,407.37
9 Lähte	  naiskoor	  loomas	  uusi	  koostöösidemeid SOOTAGA	  MAANAISTE	  SELTS TASi	  piirkond 1,521.18

KOKKU 91,824.72

ETTEVÕTLUSE	  MEETMES	  TOETATAVAD	  PROJEKTID

KOGUKONDADE	  MEETMES	  TOETATAVAD	  PROJEKTID



3.	  Noorte	  meede	  -‐	  luua	  soodsad	  <ngimused	  noorte	  algatusvõime	  ja	  e?evõtlikkuse	  kasvuks

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma	  EUR
1 Roiu	  avatud	  noortekeskuse	  rajamine Haaslava	  Vallavalitsus Haaslava,	  ROIU	  ALEVIK 14,799.00
2 Puhja	  valla	  noorte	  suvekool	   Puhja	  Vallavalitsus Puhja 2,907.00
3 Käelise	  tegevuse	  koja	  ehitus FIE	  Tuuli	  Bürkland Kambja,	  KAATSI	  KÜLA 3,572.96
4 Rahinge	  veelauaparki	  obstaaklite	  soetamine MTÜ	  Spordiklubi	  AK	  Rahinge Tähtvere,	  RAHINGE	  KÜLA 13,388.64

KOKKU 34,667.60

17.04.2012	  esita9	  TASile	  
E>evõtluse	  meetmesse	  38	  taotlust
Kogukondade	  meetmesse	  40	  taotlust
Noorte	  meetmesse	  	  21	  taotlust

KOKKU:	  99	  taotlust	  

Vastused	  kõigile	  projek9taotlejatele	  saadame	  juuni	  esimesel	  nädalal	  e-‐pos9le.

Tartumaa	  Arendusselts
Vaksali	  17	  a
50410	  Tartu
Tel:	  7	  430	  088
e-‐post:	  tas@tas.ee

NOORTE	  MEETMES	  TOETATAVAD	  PROJEKTID


