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TAS võtab vastu projektitaotlusi kuni 15.oktoober
2013!
Projektitaotlusi võetakse vastu  Euroopa Liidu LEADER meetme raames TASi ettevõtluse, kogukondade ja
noorte meetmesse. Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt läbi TASi e-taotlusvormi. Projektitaotluse esitamisest
loe lähemalt TASi kodulehelt. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 15.oktoober 2013! Loe veel...

Peipsimaa tutvustab end naabermaades: Venemaal,
Lätis ja Soomes
2013. aastal on Peipsimaa end aktiivselt tutvustanud nii Venemaal –
Pihkva regioonis kui ka Lätimaal ja Soomes. Pihkvasse suunatud tegevus
toimus juulis. Telereklaam Peipsimaast oli telekanalil Rossija 2,
raadioreklaamid kahes jaamas – Sedmoje Nebo ja Datcha ning
Komsomolskaja Pravdas tutvustati Loe veel...

Kollaste akende projekti arengud
Lõuna-Eesti kõik 21 kollast akent on maastikele paigaldatud ja ootavad
avastajaid. Viimasena sai omale kollase akna Võrtsjärve piirkond, läbi
mille avaneb nüüd vaade järvele.  Nii meedias kui sotsiaalmeedias on
näha, et kollased raamid on populaarsed – läbi raami tehakse pilte, Loe
veel...

Uus rahastusperiood, uus strateegia
Algamas on uus Euroopa Liidu rahastamisperiood 2014-2020. Enne seda on vaja üle vaadata seni tehtu ning
panna paika uued eesmärgid, seega ka Tartumaa Arendusselts on taaskord uuendamas piirkonna
arengustrateegiat. Septembris ja oktoobris tegeleb TAS strateegia uuendamise ettevalmistustöödega, tehakse
kokkuvõtteid ja Loe veel...

Üleskutse Tartumaa noortele
Head Tartumaa noored! 2013. a sügisel ootavad teie osavõttu mitmed põnevad ja harivad
sündmused: infopäevad koolides (kodanikuks olemine, suhted, tervis) – sept – nov; osalemisvõimalus
valdade volikogu istungitel; õppereisid noortele (külastused ettevõtetesse, kogukonnakeskustesse) – okt –
nov; noorte ja noorsootöötajate 2-päevane ühisseminar (tervis, suhted, Loe veel...

Ootame osalejaid projekti “Kohalik ressurss
energeetikas ja ehituses”
Head omavalitsusjuhid, kogukondade eestvedajad! Kutsume teid osalema projektis “Kohalik ressurss
energeetikas ja ehituses”. Tartumaa Arendusselts alustab sügisel rahvusvahelise projektiga, mille eesmärgiks
kohalike ressursside (põhk, pilliroog, turvas, puit jm) tõhusam kasutamine energeetilisel ja ehituslikul
eesmärgil. Projekti läbiviimiseks soovime Tartumaal välja valida Loe veel...
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