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2016 – TASi juubeliaasta
Tartumaa Arendusselts asutati 27. juulil 2006. a ning sellel suvel täitub TASil juba 10.
tegutsemisaasta. Juubeliaasta esiletoomiseks ja juubeli tähistamiseks koos TASi liikmete ja
koostööpartneritega on TASi juhatus ja tegevmeekond pidanud mitmeid arutelusid ning
valminud on juubeliaasta tähtsündmuste kava: 21.-23. Loe veel...

Valdade külastused algavad märtsis
Tartumaa Arendusselts korraldab märtsis-aprillis ümarlauad oma piirkonna valdades, et jagada
infot projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta Leader-meetmest, tutvustada TASi
arendustegevusi, anda infot uue hindamiskomisjoni moodustamisest ning kaardistada piirkonna
arenguvajadusi. Uue perioodi esimese taotlusvooru avamise on TAS kavandanud 2016. a
sügisesse. Osalema Loe veel...

TASi tegevjuht kandideerib ELARDi
presidendiks
16.-17. veebruaril toimub Brüsselis ELARDi (Euroopa Leader-tegevusgruppide
katusorganisatsioon) 11. üldkoosolek, mille raames on plaanis teha kokkuvõtteid lõppenud
Tšehhi presidentuurist 2014-2015 ning tutvustada Eesti presidentuuri kava aastateks 2016-2017,
mille raames asepresidentidena panustavad Tšehhi ja Portugal. Eesti (Kristiina Tammets),
Portugal (Pedro Brosei) Loe veel...

Ilmunud on raamat “Elamused Lõuna-Eestis
2016-2017″
Teist korda on ilmunud Lõuna-Eesti raamat „Elamused Lõuna-Eestis 2016–2017“, kuhu on
koondatud kuue maakonna turismiteenuste head pakkumised järgnevaks kaheks aastaks.
Rohkem kui 300-leheküljeline raamat sisaldab üle 300 sooduskupongi majutusele, toitlustusele,
aktiivsele puhkusele ja kultuurisündmustele. Samuti on raamatus kajastatud ajakirjas National
Loe veel...

2016. a messidel osalemine
2016. a jaanuaris-veebruaris toimuvatel turismimessidel (Matkamess, Tourest, Balttour)
paistavad Lõuna-Eesti maakonnad ühiselt silma kollaste akendega. Sarnaselt on toimitud ka kahel
varasemal aastal. Iga maakond ja piirkond tutvustab messidel enda olulisi objekte ja teemasid,
kuid ühisosana tuuakse välja kollaste akende projekt Loe veel...

Alustab koolitusprogramm Tartumaa puidu- ja
metalliettevõtjatele
Head Tartumaa puidu- ja metalliettevõtjad! Kutsume teid osalema
koolitusprogrammi “Tootmisettevõtete meistriklass – kompass puidu- ja metallisektori
ettevõtetele oma uue arenguhüppe leidmiseks”, mille eesmärgiks on toodete ja
allhanketeenuste kvaliteedi ja tootmisprotsesside efektiivsuse tõstmine ning müügi
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suurendamine Eestis ja rahvusvahelisel turul. Koolitusprogrammi kestvuseks Loe veel...

„Elu kahe maailma piiril” tegevused uuel
perioodil
Projekt „Elu kahe maailma piiril” jätkub ka uuel perioodil ning projekti partnerid planeerivad juba
aktiivselt uue perioodi tegevusi. Aastatel 2016-2021 on partnertel projekti tegevuste
elluviimiseks kavas ette valmistada üks siseriiklik ning kaks rahvusvahelist koostööprojekti.
Kavandatavate projektide üldiseks eesmärgiks on tõsta Loe veel...

Koolitusprogrammist „Üheskoos Lõuna-Eesti
tugevaks ja tuntuks”
Novembris 2015 alanud koolitusprogrammi „Üheskoos Lõuna-Eesti tugevaks ja tuntuks” raames
toimub 17.-18. veebruaril Tartu Teaduspargis kahepäevane tootearenduse koolitus, kus antakse
ülevaade, kuidas on muutnud ja muudab ettevõtluse olukorda tehnoloogia ning ärimudelite kiire
areng. Samuti räägitakse sellest, milliste vajadustega on uue Loe veel...

TASi kontoris uus töötaja
Käesoleva aasta algusest töötab TASi kontoris National Geographicu kollaste akende
koostööprojekti arendusspetsialist Heili Petkin. Heili tööülesanded hõlmavad projekti „Elu kahe
maailma piiril” turundustegevusi, kontaktide loomist ja hoidmist piirkonna ettevõtjatega,
motivatsiooni- ja koolitusreiside väljatöötamist ja müüki ning uue perioodi koostööprojektide
ettevalmistamist. Loe veel...
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