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Üldkoosolek Reola Kultuurimajas 11. novembril
kell 17.00
Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek toimub 11. novembril algusega kell 17.00 Reola
Kultuurimajas. PÄEVAKAVA: 1. Tartumaa Arendusseltsi 2014. a tegevuse ja eelarve täitmise
ülevaade 2. TASi üldkoosoleku 17.06.2014 otsuse nr 1 täpsustamine (otsuse projekt) 3.
Tegevuskava kinnitamine kohaliku tegevusgrupi strateegia ettevalmistamise toetuse
taotlemiseks (otsuse Loe veel...

Selgusid kollaste akende foto- ja videokonkursi
võitjad
Käesoleva aasta juuli algusest oktoobri lõpuni oli võimalik kõigil Lõuna-Eesti külastajatel ja
elanikel esitada fotode ja videotena oma nägemus Lõuna-Eestist. Kokku laekus konkursile 361
tööd – 9 videot ning 352 fotot. Konkursi tulemusi vaata siit: http://visitsouthestonia.com/foto-javideokonkursi-tulemused/ Loe veel...

Vabaühenduste tunnustamiskonkurss
Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Arendusselts, Domus Dorpatensis, Kodukant Tartumaa, Tartu
Maavalitsus ja Tartu Linnavalitsus üheskoos otsivad 2014. aasta aktiivseid kodanikuühendusi,
aktiviste-vabakondlasi ja vabasektori toetajaid. Konkursiga soovime esile tõsta ja tunnustada
neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning
kodanikuühiskonda Loe veel...

Vabanenud vahendite arvelt kinnitati
projektitaotlusi
16. septembril ja 27. oktoobril kinnitas TASi juhatus vabanenud vahendite arvelt 17.
taotlusvoorus eelarveliste vahendite vähesuse tõttu kinnitamata jäänud projektitaotlusi
kogusummas 85 133,01 EUR. Kokku kinnitati 8 projekti – ettevõtluse meetmest kolm,
kogukondade meetmest neli ja noorte meetmest üks projekt. Loe veel...

Leaderi arengud Euroopas
Brüsselis toimus 29. septembril Euroopa Sotsiaal- ja majanduskomitee kuulamine teemal
„Kogukonna juhitud kohalik areng kui ühtekuuluvuspoliitika vahend perioodil 2014-2020” ning
30. septembril ELARDi üldkoosolek. Üritustel osales TASi tegevjuht Kristiina Timmo. Lühidalt
kokkuvõtteks: 1. Koostööd linnadega nähakse kui üht väga olulist Loe veel...

Võrgustike koolitusprogrammi õppereis
Tartumaa võrgustike koolitusprogrammi raames toimus 9. – 11. oktoobril õppereis
Saaremaale. Õppereisi programm, mis valmis koostöös Saarte Koostöökoguga, sisaldas midagi
igale maitsele, sh ettevõtjale, arendajale, võrgustiku eestvedajale.
Loe veel...

Ringreis Tartumaa noortele
20. – 21. oktoobril toimus noortele mõeldud ringreis Jõgevamaale, mille raames tutvuti kohaliku
ettevõtluse, kogukondade ja noorte tegemistega. 20. oktoobril külastati kohalikku ettevõtjat –
puukujurit ja vigursaagijat Taavi Pirki, kes rääkis, miks töö tegemine on põnev ja miks tema on
Loe veel...

Peipsimaa kultuuriseminar
29. septembril toimus Seto Line laeval väljumisega Räpina sadamast Peipsimaa kultuuriseminar
"Peipsimaa – kultuur ja/või turism?" Seminari põhiteemadeks olid Peipsimaa erinevad kultuurid ja
traditisioonid ning ürituse raames viidi läbi kolm ajurunnakut, saamaks uusi ideid piirkonna
tutvustamiseks.
Loe veel...

Kollaste akende marsruudid nüüd veebis!
National Geographicu kollaste akende marsruudid on üleval veebilehtedel www.visitestonia.com
ja www.puhkaeestis.ee. Marsruutide info on avaldatud eesti, inglise, läti, soome, rootsi ja vene
keeles. Loodusmarsruudi leiate lingilt: www.puhkaeestis.ee/et/marsruut-elu-kahe-maailma-piirilaktiivse-puhkuse-ja-looduse-huvilistele Kultuurimarsruudi leiate lingilt:
www.puhkaeestis.ee/et/marsruut-elu-kahe-maailma-piiril-kultuuri-ja-ajaloohuvilistele
Loe
veel...

