
TASi taotlusvoor 27.08-10.09.2018

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

1 1R20181012

OÜ-2870

Fotoseparaatoriga 

sorteerimisseadmete hange 

sertifitseeritud 

maheteraviljaseemnete tootmiseks

Latika Talu 

Osaühing

Kambja 45935,22 Latika Talu Osaühingu fotoseparaatoriga sorteerimisseadmete 

hankekava võimaldab asuda pakkuma sertifitseeritud 

maheteraviljaseemnete tootmiseks. Latika Talu OÜ eesmärgiks on 

hankida ja lansseerida kaasaegne fotosorteeriga maheteravilja 

puhastusseadmestik, mille tehnoloogia tagab seemnete 

sertifitseerimiseks esitatud puhtusnõuete täitmise. Seadmestikuga on 

kavandatud pakkuda Tartumaa maheteraviljakasvatajatele teenust 

hinnangulise mahuga 100 t sertifitseerimiskvaliteediga puhastatud 

seemet aastas. Projekti eesmärgiks on kohaliku ressursi väärindamine, 

mille tulemusel saavad maheteraviljakasvatajad endale ise maheseemet 

toota ning piirkondlikud mahekäitlejad, näiteks Tartu Mill AS jt, saavad 

valmistada käideldud mahetooteid kohapealsest toodangust.

2 1R20180910

OÜ-2819

Kaasaegse ja innovaatilise suitsukoja 

ehitamine Pangodi kalarestoranile

OÜ Reval Köök Kambja 34657,97 Ehitada kaasaegne suitsukoda, et väärindada eesti kala - koha, angerjas, 

forell. Värske kala väärindamine on ainuõige tee, kuna kliendid soovivad 

valmistoodangut.

OÜ Reval Köök (majandab Pangodi kalarestorani) soovib soetada 

spetsiaalselt tellimuse peale tehtava käsitöö suitsuahju Reich UK 2200BG 

– G350H. Ahjuga saab suitsutada kvaliteetselt kala, mis võimaldab 

pakkuda toodet kohapeal, kui ka kaasa ostmiseks. Lisaks soetatakse 

seadmed, et saaks nii tooret kui ka valmis kala hoida, turustada, 

pakendada ning kliendisõbralikult müüa. Projektiväliselt teostatakse 

olemasolevale restorani osale juurdeehitus, mis loob lisakohti ning ka 

uudse võimaluse näha kalasuitsutamise protsessi, sest ehitusprojekti 

järgi on suitsuahju tööd võimalik jälgida ka restorani klientidel.

PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine



3 1R20181011

OÜ-2866

Puu- ja köögiviljamahla tootmis- ja 

pakendusseadmete hange 

A-Z plant OÜ Kastre 44121,5 Võnnu Mahetalu puu- ja köögiviljamahla tootmisseadmete hankekava 

võimaldab asuda pakkuma piirkonna õunakasvatajatele, ent ka muude 

puu- ja köögiviljade kasvatajatele, istanduses kohapeal nii toor- kui 

pastöriseeritud mahla teenuskorras tootmise võimalust ja sealsamas 

pakendada mahl nii bag-in-box kottidesse kui soovi korral villida 

pudelitesse. Seadmekomplektsuses on elevaator-purustaja, lintpress, 

mahla kogumisvann pumbaga, 220 l mahuti, pastörisaator, 

villimisseadmed, alumiiniumraamiga kerghaagis, roostevabast terasest 

laud, erinevad liitmikud. Kui seni on Võnnu Mahetalu tegutsenud 

mahemunade tootjana, siis edaspidi on täiendavaks toomissuunaks 

naturaalsete mahlade valmistamine ja pakendamine teenusena, mis 

annab täiendavat lisandväärtust kohalikule puuviljaressursile ja panustab 

kohaliku naturaalse toidu edendamisse. Investeeringute läbiviimise 

järgselt loob ettevõte vähemalt ühe täiendava töökoha.

4 1R20181018

OÜ-2903

Mööbliuste ekspordiks vajaliku 

kodulehe ja kaubamärgi loomine

Avi Puutöökoda 

OÜ

Kastre 10717,5 Projekti eesmärgiks on luua  puutöökojale värske ja rahvusvaheliselt 

mõistetav kaubamärk ning loogiliselt ülesehitatud veebileht, mis 

sõnastab vastavalt tootevalikule Avi Puutöökoja praegused ja tulevased 

kliendid ning suhtleb sihtgrupiga selgelt mõistetavas brändikeeles.

Kaubamärk on see, kuidas inimesed ettevõtet, asutust või toodet 

tajuvad, mis tundeid see neis tekitab ja kuidas nad selle mõjul käituvad. 

See annab tootele identiteedi ja unikaalsuse võrreldes teiste toodetega.

Projektiga kaasneb kliendibaasi laienemine/suurenemine ja ettevõtte 

jätkusuutlikuse tagamine.

Sihtrühmaks on teised mööblitöötjad ja erakliendid Eestis ja 

tellimuspartnerid rahvusvahelisel turul.

Nende eesmärkide saavutamiseks on vaja luua koduleht ja kaubaärk, 

mida oleks võimalik viia välisturule

135 432,19

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

KOKKU

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine



1 2R20181009S

A-2854

Maailma tehnikakultuuri pärand - 

muudetava tiivanoolsusega Panavia 

Tornado

SA Eesti 

Lennundusmuu

seum

Kastre 67996,81 Lennundusmuuseum ja Eesti Lennupäevad vajavad järjekindlalt 

innovaatilisi uuendusi. Eesti Lennupäevade oluliseks programmi osaks on 

lennutehnika esmaesitlused. 2019. aastaks on planeeritud esmaesitleda 

ja muuseumi ekspositsiooni lülitada Lääne-Euroopa esimene ja ainukene 

muudetava tiivanoolsusega mitmeotstarbeline muudetava 

tiivanoolsusega hävitaja Panavia Tornado. Lennuk erinevad variandid on 

ka tänapäeval mitmete riikide relvastuses. Juhuse läbi on saadud kontakt 

Inglismaal asuva lennukite restaureerimisfirmaga Jet Art Aviation Ltd. 

kelle kaudu ja abil on võimalik selline haruldus Eestisse saada. 

Insenertehnilises mõttes on lennuk omanäolise lahendusega ja saab 

olema lennundushuvilistele, noortele peredele oodatud atraktsioon  ning 

avardab külastajate silmaringi. Lennuki esmaesitlus on kavandatud 

lülitada Eesti Lennupäevad 2019- Eesti Õhuvägi 100 programmi. Lennuki 

lisandumisega muuseumi ekspositsiooni loodetakse eriti 

korduvkülastajate arvu kasvule.

2 2R20181015S

A-2890

Luke mõisa käsitöökoja teise korruse 

rekonstrueerimine

SA Luke Mõis Nõo 20729,76 Luke mõisakompleks on avalikus kasutuses olev turismiobjekt.

Projekti raames rekonstrueeritakse käsitöökoja teine korrus ja ehitatakse 

trepp esimeselt korruselt teisele korrusele. Ehitatakse kamin. Tehtud 

investeering võimaldab käsitöökojas pakkuda uut terviklikku ja 

kvaliteetset teenust:  käsitöö töötoa läbiviimist koos mõisahõngulise 

toitlustamisega, mis omakorda võimaldab suurendada omatulu teenimist 

ja ühenduse majandus- ja finantsvõimekust. Käsitöökoja esimesel 

korrusel viiakse läbi töötuba ja teisel pakutakse vastavalt kliendi soovile 

töötoa alguses või lõpus toitlustust, mille teeb eriliseks Luke mõisa 

kärnerimaja kohvikus valminud toit  serveerituna meie oma käsitöökojas 

valminud nõudega. 

Projekt vastab otseselt meetmespetsiifilisele eesmärgile ja aitab kaasa 

TAS strateegilise valdkonna arendamisele: kohalikul eripärasl (Luke 

mõisapark) ja ressursil (loodusressurss - pargiarhitektuur ja miljöö) 

baseeruva turismiobjekti arendamisele. 



3 2R20181010

OÜ-2857

BRAUERMOTO EKSTREEMMOTO 

KESKUS

Braurmoto OÜ Tartu vald 2549,58 Projekti tulemusena käivitatakse Tartumaal Eesti mõistes täiesti uus ja 

ainlaadne Ekstreemmoto keskus koos garaaziga. Kasutajateks on 

ekstreemoto tehnika omanikud, ekstreemmoto huvilised ja harrastajad. 

Oodatavaks tulemuseks on Lõuna-Eesti suurim ja suurima 

külastatavusega ekstreemmoto keskus mille teenused on suunatud 

enduro mootorratturitele, atv ja quadi sõitjatele ja ralli- ning rahvakrossi 

autodele.

4 2R20181009

OÜ-2855

Kallaste Villa külaliskorterite 

ehitamine

 Finhol Blue OÜ Tartu vald 69989,3 Külaliskorterite rent Peipsi ääres Kallastel, peosaali rent, saunakompleksi 

rent. Lisaks saab pakkuda korraldatud majutuspaketi nt. ettevõte suve-

talvepäevad, konverentsiteenust, väiksemad sünnipäeva ja pulmapeod 

(vastavalt majutuskohtade arvule). Caitering teenus ostetakse sisse ja 

läbi on räägitud kohaliku Peipsiääres tuntud Kivi Kõrtsiga.

Sihtgrupp: sise- ja välisturist, kohalik elanikkond kõigis vanusegruppides.

Konkurentsieelis: Suurim privaatsete mugavustega majutust pakkuv 

asutus piirkonnas, kuhu saab vajadusel lisa vooditega majutada suurema 

bussi jagu rahvast. Ainuke ja suurim peopaiga ja saunakompleksi teenust 

pakkuv asutus piirkonnas. Antud majutus- ja peokompleksiga saab 

pidada läbirääkimisi turismiettevõtetega, et nemad korraldaks bussireise 

Peipsiäärde.

161 265,45

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

KOKKU

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine



1 3R20181018S

A-2904

Ekspositsioon "Veterinaaria ajalugu ja 

arengud muuseumifondis" koostöös 

Maaülikooliga - 08.09.2019.

Sihtasutus Eesti 

Maaelumuuseu

mid

Kambja 29235,59 Projekti raames koostatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis veterinaaria 

minevikku, olevikku ja tulevikku  käsitlev näitus, andes ülevaate 

veterinaaria kui professiooni tekkest Eestis ja selle olulisematest 

arenguetappidest ning saavutustest. Väljapaneku teljeks on muuseumis 

säilitatav veterinaariameditsiini tutvustav ajaloolise väärtusega 

esemekogu. Näitusel käsitletakse lisaks minevikule kaasaegse Eesti 

veterinaariameditsiini saavutusi, kaasates näituse ettevalmistamisse 

nõuandjatena mitmeid Eesti Maaülikooli veterinaaria tippteadlasi. 

Näituse  sõlmteemaks ongi koostöös Maaülikooli veterinaaria 

võtmeisikutega tutvustada veterinaariateaduse arengut ning saavutusi 

embrüosiirdamise ning loomade kloonimis valdkondades, mille alal on 

Maaülikooli teadlastel saavutused rahvusvahelisel tasandil. 

Embrüosiirdamise algus oli Eestis ning parimad saavutused 80-90-tel 

aastatel, sellele lisanduks transgeensete loomade loomine. Näitusel 

tutvustatakse arengut erinevate jooniste, ajaskaala ning 

infotehnoloogiliste lahenduste abil.  

Veterinaariameditsiini arenguloo kõrval tutvustatakse Eestis levinud 

loomataude ja nende tekitatud kahjusid ning veterinaariameditsiini 

olulisust loomakasvatuses.



2 3R20181019

MT-2906

Nõo Püha Laurentsiuse kiriku 

abihoone ümberehitus

Eesti 

Evangeelse 

Luterliku Kiriku 

Nõo Püha 

Laurentsiuse 

Kogudus

Nõo 44352 Nõo Püha Laurentsiuse kirikus kui Nõo valla ühes tähtsamas kultuuri- ja 

seltsielu keskuses, samuti selle lähiümbruses puudub kaasaja hügieeni- ja 

sotsiaalhoolekandenõuetele vastav soojustatud sanitaarsõlm (sh inva-

WC), mis oleks aastaringselt avalikus kasutuses.

1914. aastast pärinev kuur on kavas ümber ehitada soojustatud ja 

veevärgiga varustatud ning WC-sid (sh inva-WC) sisaldavaks abihooneks. 

Lisaks sanitaarsõlmedele on abihoonesse projekteeritud ka panipaik.

Projekti raames korraldatakse avatud arheoloogiapäev ja tehakse 

koostööd haridusasutuste ja muinsuskaitsega. 

Projekti sihtrühm on eelkõige Nõo kirikut külastavad ja kasutavad 

inimesed, keda on aastas üle 3000. Kasutajate arv on suurenemas seoses 

lipuplatsi rajamisega kiriku juurde omavalitsuse ja koguduse koostöös.

Tulemuseks on kaasaja nõuetele vastav avalikus kasutuses sanitaarsõlm, 

Nõo kiriku kui turismiobjekti suurenenud atraktiivsus, uued võimalused 

erivajadustega inimestele ja paremad tingimused koostööks seniste ja 

uute partneritega.



3 3R20181009

KO-2849

Vaatetorni rajamine Kolkjasse Peipsiääre 

Vallavalitsus

Peipsiääre 20941,44 Projekti "Vaatetorni rajamine Kolkjasse" raames püstitatakse 

kultuuripärandil ja loodusturismil põhinev huvipakkuv objekt. Projekti 

eesmärk on muuta Peipsiääre vald atraktiivseks sihtkohaks ja parendada 

elukeskkonda ning tõsta külastajate arvu piirkonnas. Projekti raames 

püstitatakse ca 7m vaatetorn vaatega Peipsi järvele, Kolkjasse ja on kahe 

korruseline. Katuseplatvorm on linnuvaatluseks mõeldud. Rajatav 

vaatetorn on kasutajasõbralik ja arvestab ümbritseva keskkonnaga, 

samuti on juurdepääs tornile lihtsustatud vanuritele ja invaliididele. 

Kolkjas asuvad mitmed vaatamisväärsused, mis jäävad Sibulateele ja 

kuna Sibulatee piirkonda teatakse suhteliselt hästi (Alatskivi loss, 

vanausuliste külad, sibulakasvatus, Vanausuliste muuseum, Peipsi järv), 

siis soovitakse tagasi tulla millegi uue avastamise pärast.

Projekti mõjul ootame piirkonna külastajate arvu tõusu 12000 inimese 

võrra. Vaatetorni sihtgrupp on nii kohalik külastaja, kui rahvusvaheline 

turist (Soome, Saksa, Läti, Vene, Holland, Austria). 



4 3R20180909

MT-2814

Taastuvenergia rakendamine 

kogukonnateenuste arendamiseks

Peipsimaa 

Kogukonnaköök

Peipsiääre 15095,52 Projekti käigus soetatakse ja paigutatakse kogukonnaköögile 

päikesepaneelid, tuulegeneraator. Rohelise taastuvenergia 

kasutuselevõtmine annab täiesti uue lähenemise toiduainetetööstustele 

ja väikettevõtjatele innovaatiliste toodete väljatöötamisel ning 

tootmisel. Samuti annab see meie piirkonna toidutootjatele

konkurentsieelise tänu tarbijate viimasel ajal kasvanud teadlikkuse 

tõusule. Kogukonnaköök on sellega planeerinud ka oma teenuste 

laiendamise- kalade, metsaandide, ulukiliha väärindamine erinevatel 

meetoditel; innovaatilistes toiduarendusprojektides osalemine (nt. 

osalus rahvusvahelises toiduinnovatsiooniprojektis Plat4Food);

kohapeal õpitubade läbiviimine. Senine toimiv kogukonnateenus, 

tooraine väärindamine infrapuna vaakumkuivatiga, vajab kõrvale uusi, 

täiendavaid konkurentsieelisega innovaatilisi tooteid ning teenuseid. 

Antud projektiga loome tugeva aluse nende tekkimisele. Samuti tahame 

oma tugeva, tänapäevase ja innovaatilise köögiga osaleda erinevates

projektides, kuhu meid on nüüd kutsutud. Samal ajal alternatiivenergia 

kasutuselevõtuga luuakse ja ehitatakse välja (Peipsiveere p.) atesteeritud 

kogukonna köök, kus kogukondade liikmed saavad oma toorainet 

väärindada. 

5 3R20181018

MT-2902

MTÜ Naisrahvatantsurühm Hermine 

rahvarõivad

MTÜ 

Naisrahvatants

urühm Hermine

Tartu vald 18886,4 Rahvariiete  ja tantsujalanõude soetamine rahvatantsurühmale Hermine, 

et toetada ja motiveerida täiskasvanute rahvatantsu traditsioone 

eelkõige oma vallas. Rahvatantsurühm on varustatud autentsete 

rahvariietega, mis on üheks eelduseks 2019 aasta Üld Laulu- ja 

Tantsupeole saamiseks.



6 3R20181010

MT-2860

Lähte naiskoori esinemiskostüümid Sootaga 

Maanaiste Selts

Tartu vald 4000 Sootaga Maanaiste Seltsis tegutseb edukalt 40 liikmeline Lähte naiskoor 

2019 aastal täitub kooril 25 tegutsemisaasta ja seepärast on väga oluline, 

et koor saaks uued pidulikud esinemiskostüümid 40 kooriliikmele Uuteks 

esinemiskostüümideks on planeeritud pluus rahvusliku tikandiga ja pikk 

hõlmseelik.

Projekti elluviimise piirkond on Tartumaal Tartu vallas Lähte alevikus ja 

alevikuga piirnevates külades. Esinemiskostüümide kujundamisel, 

valmimisel ja esitlemisel kaasatakse kooriliikmeid ja kohalikku 

kogukonda.

7 3R20180909

KO-2808

Alatskivi välijõusaali rajamine Peipsiääre 

Vallavalitsus

Peipsiääre 10975,29 Projekti tulemusel laieneb Alatskivi alevikus vaba aja veetmise 

võimaluste valik, sest rajatud on kaasaegne ja mitmekülgsete 

lahendustega välijõusaal, mis on sobilik nii noortele, täiskasvanutele, kui 

eakatele. Sihtrühmaks on Alatskivi aleviku ja ümberkaudsete piirkondade 

noored, eakad ja täiskasvanud. Tänapäeva inimestel, eeskätt noortel on 

vaja rohkem erinevaid tegevusi, et innustada neid elama tervislikumat 

elu. Välijõusaal peaks motiveerima inimesi rohkem aega veetma värskes 

õhus, et hoolitseda oma tervise eest. 

Seadmed on jõukohased ka eakatele, kellele on vaba aja veetmise 

võimaluste valikus vähem tähelepanu pööratud, kuid nemad vajavad 

samuti aktiivset tegevust, et säilitada tervis ja optimistlik meel 

võimalikult pikkadeks aastateks. Välijõusaali seadmed on kättesaadavad 

igal ajal, mil inimene seda soovib. Seadmete maa-ala on valgustatud ja 

võimaldab seadmete kasutamise aega pikendada aasta- ning kellaajast 

sõltumata.

143 486,24

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

KOKKU

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine



1 4R20181013

MT-2876

Noorte tehnikahuviringi vahendid ja 

seadmed

Mäksa kolhoos Kastre 14401,42 Kastre vallas Melliste külas alustatakse noorte tehnikahuviringiga. See on 

võimalik MTÜ Mäksa kolhoosi liikmete poolt ehitatud töökojas. Ühingul 

on mitmeid erinevaid masinaid. Noorteringi tarbeks osteti 2 

maastikuautot LUAZ 969M. Tehnikaringis on võimalik need sõidukorda 

"putitada" ja see saab olla terve hooaja praktiline töö, mille käigus 

saadakse uusi teadmisi ja hooaeg võiks lõppeda ühise üritusega 

treeningrajal, mis asub töökoja vahetus läheduses. Lisaks rakendatakse 

erinevaid tegevusi tehnikaga tegelemiseks ja tundmaõppimiseks 

koostöös juhendajatega. Melliste külas asub algkool, noortekeskus, 7 km 

kaugusel Võnnu Keskkool, samapalju Roiu noortekeskus. Seega noored 

tehnikahuvilised saaksid oma vaba aega sisustada kooli ja kodu lähedal. 

Oluline on kaasata noori, arendada nende initsiatiivikust, isemõtlemist, 

praktilisi oskusi, keskendumisvõimet, koostööd. Nende eesmärkide 

elluviimiseks ja noore praktilise tegevuse võimaldamiseks tehakse 

tehnikahuviringi aastaringseks toimimiseks projekti raames 

investeeringud töökoja sisustusse, seadmetesse ja vahenditesse: 

tööriistakärud, -riiulid, tööpingid, õhksoojuspump.

2 4R20181011

MT-2865

Noorte aktiivsuse tõstmiseks 

mobiilsete korvpallivahendite ost

Mittetulundusü

hing BC Elva

Elva 6694,49 Mittetulundusühing BC Elva on seni tegutsenud korvpalli propageerimise 

ja treeningute korraldamisega Elva linnas ja Konguta vallas (nüüd Elva 

vald mõlemad). Projekti tulemusena laiendatakse tegevust eelkõige 

Puhja piirkonda, aga ka mujale Elva valla maapiirkondadesse. 

Projektiga soetatakse sporditarbed ja järelhaagis, mis annavad lisaks 

spordisaalides toimuvatele korvpallitreeningutele võimaluse käia 

erinevatel avalikel üritustel nagu kogukonnapäevad, külapäevad jms, 

korraldada  turniire, võistlusi ja töötubasid korvpalli tutvustamiseks ja 

propageerimiseks väiksemates kohtades ning tuua uusi noori osalema nii 

treeningutele kui ka ürituste korraldamisele. 

21 095,91

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

KOKKU

Meede 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomise ja arendamise



1 5R20181015S

A-2888

Elva Puhkepiirkond uue ideepangaga 

Läti turule

Vapramäe-

Vellavere-

Vitipalu 

Sihtasutus

Nõo 38780,8 Ühisprojekti eesmärk on Elva Puhkepiirkonna tuntuse suurendamine nii 

Eestis kui Lätis ning puhkepiirkonna reisisihi positiivse maine 

kujundamine ühisturundamise, partnerite teadlikkuse tõstmise, Elva 

puhkepiirkonna fotokonkursi ja matkamängu viimisega Läti turule ning 

piirkonna retkejuhtide ja partnerite koolitamisega koolitussarja "Uued 

ideed ideepanka" kaudu. Projetiga viiakse Elva Puhkepiirkonna 

trundamine rahvusvahelisele tasemele.

Projekti tulemusena on osaletud kahel aastal Balttour turismimessil Riias 

(2020, 2021) ja välja on andnud ühistrükis Läti turule minekuks (keeled 

eesti, inglise, läti).

Koolituste käigus on valminud esimese aasta lõpuks uute ideede pank, 

mida täiendatakse kahel järgneval aastal ning mis on aluseks uute ja 

innovaatiliste toodete ja teenuste tekkimiseks piirkonnas. Projekti 

lõppedes on piirkonna ettevõtetes valminud vähemalt 6 uut 

toodet/teenust.

Otseseks sihtgrupiks on Elva puhkepiirkonna partneid (10), liituvad 

partnerid (5) ja Elva piirkonna retkejuhid (20 inimest).

Kaudseks sihtgrupiks on: piirkonna külastajad nii Eestist kui Lätist, 

puhkepiirkonna ettevõtjad, piirkonna kohalikud omavalitsused. Projekti 

partnerid on Hellenurme Veskimuuseum MTÜ, Loodusvaht OÜ, Luke 

Mõis SA, MTÜ Elva Puhkepiirkond, SA Elva Kultuur, Vapramäe-Vellavere-

Vitipalu SA, Waide OÜ/Waide motell.
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Ettevõtjate mentorklubi Elva 

vallavalitsus

Elva 4470 Ettevõtjate mentorklubi on Elva Vallavalitsuse ja Elva Kultuurikeskuse 

koostöös (ühisprojektina) korraldatav ürituse sari, mis on suunatud 

ettevõtjatele ja ettevõtlusest huvitatud inimestele, et vähemalt korra 

kuus kokku tulles, harivalt aega veetes vahetada inspireerivaid mõtteid.  

Tahame pakkuda osalejatele võimalust asjalikus seltskonnas vahetada 

teadmisi ja kogemusi ettevõtluses kogenud inimestega ja külla kutsuda 

põnevaid külalisi. Korraldajad soovivad, et mentorklubi näol tekib 

osalejatel võimalusi uute ärikontaktide loomseks ja koostööpartnerite 

leidmiseks ning  piirkondade ülese (TAS-i piirkond+ Elva vald) ettevõtjate 

võrgustiku teke.  

Mentorklubi pakub heatasemelisi koolitusi ning motiveerivaid kohtumisi 

mentorite ja teiste ettevõtjatega. Mentoriteks ja seminaride läbiviijateks 

on kogenud ettevõtjad ning oma ala spetsialistid, klubikohtumised hea 

võimalus mentoriga koostööd tehes uusi eesmärke seada, jõuda värskete 

ideedeni, koostada tegevusplaan seatud eesmärgini jõudmiseks. Lisaks 

luua väärtuslikke kontakte teiste alustavate ettevõtjatega. 

Mentorklubi programm koosneb seminaridest, ettevõtete külastustest ja 

koostöörvõrgustiku seminaridest (alates 2019 II poolaasta). Partnerid on 

Elva Kultuur ja Elva Vallavalitsus.

43 250,80

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
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Meede 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

KOKKU



1 13 10 4 135 432,19

2 12 11 4 161 265,45

3 12 12 7 143 486,24

4 6 3 2 21 095,91

5 4 3 2 43 250,80

6 2 1 0 0,00

49 40 19 504 530,59

3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

KOKKU

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine

1.2. Turismiettevõtluse arendamine

2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

2.2. Noorte aktiviseerimine


