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Lõppenud taotlusvoorust
Leader-meetme 2013. aasta viimane taotlusvoor tõi TASi hindamiskomisjoni ette
hulgaliselt häid ideid – kokku 101 taotlust. Kolme erineva meetme kaudu rahastati 28
projekti kogusummas 270 593,18 EUR. Ettevõtluse meetme kaudu rahastati 15 projekti,
kogukondade meetme kaudu 9 ja noorte meetme Loe veel...

Õppereis Saksamaale
19. – 22. oktoobril toimus projekti “Kohalik ressurss energeetikas ja ehituses” raames
õppereis Saksamaale Verdenisse. Õppereisil osales üheksa eestlast nii Tartumaa
Arendusseltsi kui Võrtsjärve Ühenduse piirkonnast. Samuti olid kaasatud TTÜ Tartu
Kolledži spetsialistid. Kohapeal võttis meid vastu põhuehitusega tegelev organisatsioon
Loe veel...

Noorte õppereis Lõuna-Eestisse
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6.-7. detsembril korraldavad Tartu Maavalitsus, Anne Noortekeskus ja Tartumaa
Arendusselts noortele õppereisi Lõuna-Eestisse. Kavas on tutvumine erinevate ettevõtete,
kogukondade ja kohalike omavalitsuste tegemistega.   Esimesel päeval külastatakse
Lõunakeskuse Taluturgu (MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti), Värska Gümnaasiumi ja kogukonda
ning tutvutakse Nopri Talumeierei ja Loe veel...

Kollaste akende projekti arengud
Projekti "Elu kahe maailma piiril" partnerid on ühiselt välja töötanud turundustegevuste
kava aastateks 2014-2015 (tööversioon), milles on esile toodud järgmised
turundustegevused: -          temaatiliste marsruutide ja uute tootepakettide loomine; -
          osalemine messidel – Tourest, Matkamess jms; -          fotonäitused Eestis,
Venemaal, Hollandis; Loe veel...

Tartumaa Arendusseltsi strateegia
uuendamine
Head liikmed, koostööpartnerid, tartumaalased! Tartumaa Arendusselts (TAS) uuendab
piirkonna arengustrateegiat. TASi piirkonda kuuluvad Ülenurme, Tähtvere, Haaslava,
Kambja, Mäksa, Luunja, Võnnu, Meeksi, Nõo, Konguta, Puhja, Vara, Alatskivi, Peipsiääre,
Laeva ja Tartu vallad ning Kallaste linn.  Peatselt on algamas Euroopa Liidu uus Loe veel...

Leaderi arengud Euroopas
Oktoobri alguses toimus Tšehhis kolmepäevane maaelu konverents, mis keskendus
kogukonna juhitud kohalikule arengule (CLLD) ja maapiirkondade tulevikule seoses uue
programmiperioodiga. Ürituse korraldasid Tšehhi maaelu uuenduste ühendus (Association
for Rural Renewal Czech Republic) ja Tšehhi Leader võrgustik, koostöös ELARDiga.
Konverentsil osales Loe veel...
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Peipsimaa II Arengufoorum Mäetagusel
21. novembril toimus Ida-Virumaal Mäetaguse rahvamajas Peipsimaa II Arengufoorum.
Arengufoorumi programm: 10.00… Hommikukohv ja registreerumine  10.30 – 10.40
Avasõnad 10.40 – 11.00 Peipsi järve elukeskkond ja kalastik. Võimalused ja ohud. Peeter
Tõnismäe, Põllumajandusministeeriumi kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo
peaspetsialist Loe veel...

Üldkoosolek Raadimõisa hotellis 30. oktoobril
Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek toimus 30. oktoobril kell 17:30-19:30 Raadimõisa
hotellis ning päevakorrapunktid olid: 1. TASi 2013.a tegevuste ja eelarve täitmise
ülevaade 2. TASi võrgustike arendamise projekti taotluse esitamine toetuse taotlemiseks
Leader meetmesse (otsus) 3. Juhatuse liikme valimine Vara vallast (otsus) Loe veel...
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