
TASi taotlusvoor 26.03-10.04.2018

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Partner(id) Tegevused Eesmärk

1 5R2018

0518MT-

2786

Tartumaa 

noorsootöö 

koostöövõrgusti

ku arendamine 

ja 

võimestamine.

Tartumaa 

Noorsootööt

ajate 

Ühendus

Kambja 40161,6 MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate 

Ühendus - projekti juhtimine ja 

läbiviimine; seire.

MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit  - 

1. noorsootöö valdkonna 

sidustamine hariduse-, kultuuri-, ja 

rahvatervise valdkonnaga 

Tartumaal.

Tartumaa Tervisetuba - 2. 

pilootprogrammi " 

Tervistedendavad noortekeskused" 

koordineerimine.

Projekti tegevuseks on noorsootöö võrgustiku 

toimimine Tartumaa Leader piirkonnas läbi: 

seminaride ja teabepäevade; 

noorsootöötajate koolitusprogrammi; tervist 

edendavate noortekeskuste tegevuste 

käivitamise Tartumaa Leader piirkonnas;  

tunnustuskonkursi loomise; Soome õppereisi 

ja Tartumaa noorsootöö kodulehe loomise.

Projekti 

peaeesmärgiks on 

luua läbi noorsootöö 

jõuline ja 

võimestunud 

noorsootöö 

kogukond, kes 

panustab maakonna 

tasakaalustatud 

arengusse ja seeläbi 

inimeste, sh noorte 

heaolusse. 

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Partner(id) Tegevused Eesmärk

Meede 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

PRIA poolt heakskiidetud ühis-ja koostööprojektid

Meede 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomise ja arendamise



1 6R2018

0515KO-

2772

Peipsimaa ja 

Vooremaa 

väiketootjate 

võrgustike 

ühised arendus- 

ja 

turundustegevu

sed.

Tartu vald Tartu 

vald

25000 MTÜ Peipsimaa Turism - Mardilaada 

korraldamine, koolituste, 

välisturunduse, videote tegemise, 

Leedu messi kaaskorraldamine.

Mustvee Vallavalitsus - Mustvee 

piirkonna 

ettevõtjate/kultuurikollektiivide 

kaasamine, partnerite leidmine, 

koolituste kaaskorraldamine. 

Palamuusika MTÜ - Maridlaada 

kultuuriprogrammi korraldamine. 

Peipsiääre Vallavalitsus - Peipsi 

piirkonna 

ettevõtjate/kultuurikollektiivide 

kaasamine, partnerite leidmine, 

koolituste kaaskorraldamine. 

Reelika Kivimurd, Jõgeva vald - 

Vooremaa piirkonna ettevõtjate 

kokkukutsumine, partnerite 

leidmine, teiste projekti tegevuste 

kaaskorraldamine. 

Tartu Vallavalitsus - Projekti 

peapartner. Kõikides tegevustes 

osalemine ja vastutamine. 

Kahe-aastane ühisprojekt hõlmab ettevõtjate 

kaasamist, koolitustegevusi, 

turundustegevuste ettevalmistamist ja 

elluviimist.

Tartu Vallavalitsus 

koostöös Jõgeva, 

Mustvee ja Peipsiääre 

Vallavalitsusega ning 

MTÜ-ga Peipsimaa 

Turism ja MTÜ-ga 

Palamuusika soovivad 

projekti abil ellu 

kutsuda ja 

aktiviseerida 

Vooremaa 

ettevõtjate 

võrgustiku ja 

koostöös MTÜ 

Peipsimaa Turism 

ettevõtjate 

võrgustikuga ellu viia 

ühiseid võrgustike 

arendus- ja 

turundustegevusi. 



2 - Tartumaa 

aktiivsed ja 

ettevõtlikud 

noored

Tartumaa 

Arendusselts

TASi 

piirkond

33600 Tartumaa Arendusselts, MTÜ 

Tartumaa Noortekogu, SA Tartu 

Ärinõuandla, MTÜ Tartumaa, 

Noorsootöötajate Ühendus.

Tegevused:

Tartumaa Arendusselts koos Tartumaa 

Noortekogu, Tartu Ärinõuandla ja MTÜ 

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendusega 

rahastavad vähemalt 25 noorte ettevõtlikkust 

ja praktilisi oskusi arendava sündmuse 

läbiviimist läbi noorte ideekonkursi, 

eesmärgiga toetada Tartumaa

Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte 

isiklikku arengut, ettevõtlikkust ning rikastada 

nende elukeskkonda. Selle jaoks korraldab 

Tartumaa Noortekogu noortele 2 aasta 

jooksul 4 ideekonkurssi, mille raames 

rahastatakse vähemalt 25 sündmuse 

läbiviimist vastavalt hindamiskomisjoni poolt 

koostatud paremusjärjestusele.

Lisaks toimuvad mitmed seminarid ja 

koolitused eesmärgiga tõsta piirkonna 

võimekust läbi noorte ja noortega tegelevate 

organisatsioonide võrgustike arendamise.

Projekti eesmärgid:

• luua eeldused 

ettevõtlike ja 

aktiivsete noorte 

arenguks, kes 

oskavad julgelt ja 

targalt luua

piirkonnas nutikat ja 

spetsialiseerunud 

ettevõtlust ning 

aitavad seeläbi kaasa 

elujõulise

kogukonna säilimisele 

ning parema 

elukeskkonna 

kujunemisele.

• tõsta piirkonna 

võimekust läbi noorte 

ja noortega 

tegelevate 

organisatsioonide 

võrgustike

loomise ja 

arendamise.



3 - Innovatsiooni 

otsingul

Tartumaa 

Arendusselts

TASi 

piirkond

38400 Partnerid: Tartumaa Arendusselts 

(Eesti), LAG SECAD (Iirimaa) ja LAG 

TAGUS (Hispaania). Lisaks on Eesti 

poolelt projekti kaasatud: Tartu 

Ülikooli Ideelabor, Tartu

Teaduspark, Eesti Maaülikool ja 

Tartu Ärinõuandla.

Tegevused:

1. Rahvusvaheline arenguprogramm 

“Innovatsiooni otsingul” Tartumaa

kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele 

eesmärgiga: suurendada osalejate

võimekust uuenduslikult mõelda; 

mitmekesistada kohalikke tooteid ja teenuseid 

ning

algatada uuenduslikke projekte/lahendusi. 

2. Innovatsioonimudeli loomine - erinevate 

riikide kohalikul tasandil kasutatavate

innovatsioonistrateegiate ja -mudelitega 

tutvumine ning ühisosa leidmine. Kohaliku

tasandi innovatsioonimudeli kirjeldamine - 

kuidas LEADER piirkondades koostöös

kogukonna esindajate ja ettevõtjatega 

innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja selle

mõjukust hinnata. 

3. LEADER tegevusgrupi meeskonna koolitus, 

kuidas juhtida innovatsiooni kohaliku

strateegia rakendamisel (sh arendusprojektide 

elluviimisel, piirkonna inimeste

võimekuse ja oskuste arendamisel, taotlejate 

nõustamisel, infopäevadel jne) ja hinnata

innovatsiooni mõju LEADER piirkonnas.

Eesmärgid:

• Tõsta 

kogukondade, 

ettevõtjate ja 

võrgustike võimekust 

uuenduslikult 

mõelda.

• Aidata kaasa 

LEADER piirkonna 

arengule, toetades 

innovatsioonikasvu 

läbi uute või

edasiarendatud 

toodete/teenuste.

• Luua mudel 

innovatsiooni ellu 

kutsumiseks, 

juhtimiseks ja 

hindamiseks LEADER

piirkonnas.


