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Turismiettevõtja, osale projekti „Elu kahe
maailma piiril” turunduskampaanias!
Kollaste akende projekti turunduskampaania raames kutsutakse Lõuna-Eesti turismiettevõtjaid
üles tegema sooduspakkumisi oma teenustele madalhooajaks. Turunduskampaania läbiviimise
eesmärgiks on suurendada Lõuna-Eestit külastavate pereturistide ja teiste väikegruppide arvu
ning pikendada nende viibimisaega piirkonnas. Kampaania raames viiakse läbi turundusmäng
sooduspakkumistega ning antakse välja Loe veel...

Kollaste akende projekti foto- ja videokonkurss
Käimas on projekti „Elu kahe maailma piiril“ foto- ja videokonkurss, mis kestab kuni 30.
septembrini. Konkursist osavõtmiseks tuleb külastada Lõuna-Eestit, avastada siinset loodust,
kultuuri, inimesi, talletada oma külastuse eredamad hetked foto või videona ning laadida need
üles. Foto- ja videokonkursi Loe veel...

TASi põhikiri on avatud muudatusettepanekute
tegemiseks
12. augustil jäi Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek kvoorumi puudumise tõttu ära.
Kohaletulnute poolt tehti ettepanek avada TASi põhikiri liikmetele muudatusettepanekute
tegemiseks. Sellest tulenevalt ootab TAS oma liikmetelt põhikirja muudatusettepanekuid
hiljemalt 5. septembriks 2014 e-posti aadressile kristiina@tas.ee. Ettepanekud palume sõnastada
konkreetses vormis, Loe veel...

Projekti „Innovative Village” lõpuseminar ja
õppereis
Rahvusvahelise koostööprojekti „Innovative Village” viimased tegevused toimuvad Eestis. 10.13. septembril viiakse projekti raames läbi lõpuseminar ja õppereis. Seminari käigus tehakse
projektist kokkuvõtteid ning arutletakse projektipartnerite edasiste koostöövõimaluste üle.
Õppereisil osalejad saavad võimaluse tutvuda ühe projekti „Elu kahe maailma piiril” võimaliku
Loe veel...

Projekti „Kohalik ressurss energeetikas ja
ehituses” õppereis
Projekti „Kohalik ressurss energeetikas ja ehituses” raames toimub 22.-25. septembril õppereis
Soome, kus osalevad nii Võrtsjärve Ühenduse kui Tartumaa Arendusseltsi pilootpiirkondade
esindajad. Õppereis keskendub erinevate kohalikul ressursil põhinevate kütte- ja
ehituslahenduste tutvustamisele – külastatakse puiduhakkel, põhu- ja puugaasiküttel töötavaid

katlamajasid Loe veel...

Peipsimaal on uus koordinaator
Sellel suvel asus Tartumaa Arendusseltsis Peipsimaa uue koordinaatorina tööle Kadi Ploom.
Varasemalt Valgamaa Arenguagentuuris ametis olnud Kadi tööülesanneteks Peipsimaa
koordinaatorina on Peipsimaa kui reisisihi tuntuse suurendamine, arendusprojektide algatamine
ja elluviimine, koostöö edendamine ning uute ideede genereerimine ja elluviimine. Praeguseks
on Loe veel...

VII Leader suveseminar
26.-27. augustil toimub Lääne-Virumaal Vihula vallas Eisma külalistemajas VII Leader
suveseminar, mille peateemaks on pakkuda abi ja omavahelist kogemuste vahetamise võimalust
Leader seire- ja hindamissüsteemi väljatöötamiseks tegevusgrupi-siseselt. Koolituse
eesmärkideks on seire- ja sisehindamissüsteemi näidise (näidiste) loomine ja rühmatööde
tegemiseks kaasaegsete Loe veel...

LINC konverents Austrias
2.-4. septembril toimub Austrias Sillianis juba viies LINC konverents, mille seekordseks teemaks
on koostöö kunst (The Art of Cooperation). Ürituse korraldavad Leader tegevusgrupp
Regionsmanagement Osttirol ja Austria maaeluvõrgustik. LINC on rahvusvaheline
koostöökonverents Austria, Saksamaa, Eesti ja Soome Leader tegevusgruppide ja Loe veel...

Maamajanduse Infokeskus korraldab kolm
õppereis-seminari
Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo korraldab 2014.a augustis kolm temaatilist
õppereis-seminari maaeluvõrgustiku valdkondliku tegevuse hindamiseks ja tulevikutegevuste
planeerimiseks. 18. augustil külastati Harju-, Järva- ja Lääne-Virumaad (õppereisi teemaks lühike
tarneahel), 21. augustil Tartu- ja Valgamaad (teemaks Leader) ja 28. augustil külastatakse Harjuja Loe veel...

Vabanenud vahendite ja ülemääramiste arvelt
kinnitati projektitaotlusi
17. juunil kinnitas TASi juhatus vabanenud vahendite ja ülemääramiste arvelt 17. taotlusvoorus
eelarveliste vahendite vähesuse tõttu kinnitamata jäänud projektitaotlusi kogusummas 26 787,67
EUR. Kokku kinnitati kolm projekti – igast meetmest üks projekt. Kinnitatud taotlused Loe veel...

