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Noortefond ootab taas projekte, tähtaeg on 5. maiNoortefond ootab taas projekte, tähtaeg on 5. mai
Tartumaa Noortefond kuulutab välja järgmise noorte väikeprojektide taotlusvooru.
Projektitaotluste esitamise tähtajaks on 5. mai. Projekte saavad esitada kõik Tartumaa noored
vanuses 12-26 aastat järgmistes valdkondades: 1) ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste
arendamine;2) tervislik eluviis ja puhas keskkond;3) aktiivsed kogukonnad ja piirkonna eripära
arendamine;4) avatud haridus […] Loe veel...

TAS esitas 30.01.2020 lõppenud taotlusvooruTAS esitas 30.01.2020 lõppenud taotlusvooru
paremusjärjestuse PRIAsseparemusjärjestuse PRIAsse
TASi juhatus kinnitas 31.03.2020 toimunud videokoosolekul TASi hindamiskomisjoni ettepaneku
perioodil 15.-30.01.2020 toimunud taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja
projektitaotluste rahastamise suuruse kohta. 08.04.2020 esitas TAS kõik 15.-30.01.2020
taotlusvooru laekunud projektitaotlused PRIAsse. Vastavalt LEADER-määrusele võib projekti
elluviimist alustada kõige varem järgmisest päevast […] Loe veel...

Võimalus kandideerida üleeuroopalisseVõimalus kandideerida üleeuroopalisse
arenguprogrammi “Arukad maapiirkonnad 21. sajandil”arenguprogrammi “Arukad maapiirkonnad 21. sajandil”
Aktiivseid kogukondi oodatakse kandideerima üleeuroopalisse arenguprogrammi „Arukad
maapiirkonnad 21. sajandil”. Kandideerimise tähtaega on pikendatud, avaldusi saab nüüd esitada
11. maini. Arukate maapiirkondade projekti üldeesmärk on toetada ja julgustada külasid kogu
Euroopas kasutama uuenduslikke meetodeid ja strateegiaid oma külade arendamisel. Projekti […]
Loe veel...

LEADER-meetme määruse muudatus pikendabLEADER-meetme määruse muudatus pikendab
projektide elluviimise tähtaeguprojektide elluviimise tähtaegu
Maaeluministeerium kavandab seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ning samuti seoses praktikas
ilmnenud vajadustega LEADER-meetme määruse muutmist. Eriolukorrast tulenevalt on
projektitoetuse saajatel raskendatud toetatavate tegevuste ja investeeringute tähtaegne
elluviimine. Seetõttu plaanitakse muuta tegevuste ja investeeringute elluviimine paindlikumaks
ning pikendada LEADER-projektide (v.a ühisprojektide) […] Loe veel...

Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmedMaaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmed
Riigi lisaeelarve seaduse vastuvõtmine Riigikogus andis rohelise tule enam kui 200 miljoni euro
suunamiseks põllumajandus-, toiduaine-, kalandus-, metsandus- ja muu maaettevõtluse
sektoritesse leevendamaks koroonakriisi mõju ettevõtjatele ning tagamaks riigi toidujulgeoleku
säilimine. Läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) hakkab Maaeluministeerium pakkuma
põllumajandus- […] Loe veel...

Lõuna-Eesti kollased aknad rahvusvahelises projektisLõuna-Eesti kollased aknad rahvusvahelises projektis
Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgrupid koostöös Tartu, Võru ja Valga linnaga on kollaste akendega
seotud tegevused arendanud rahvusvaheliseks projektiks. Projekti välispartneriteks on Põhja-
Iirimaa Causeway ranniku LEADER-tegevusgrupp ning Kotka piirkonna tegevusgrupid Soomest.
Loomulikult on projekti kaasatud ka ajakiri National Geographic Eesti.  Kollased aknad, mis […] Loe
veel...
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Toimus lennujaamade võrgustiku projekti videokoosolekToimus lennujaamade võrgustiku projekti videokoosolek
9. aprillil toimus Tartumaa Arendusseltsi rahvusvahelise LEADER-koostööprojekti „Euroopa
lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ järjekordne
videokoosolek, mille raames andsid projekti tööpakettide juhid partneritele ülevaate tööpakettide
elluviimise hetkeseisust. Konkreetsematest tegevustest arutati koosolekul tasuvus- ja
teostatavusuuringu koostamist ning Euroopa-Hiina koolituskonsortsiumi […] Loe veel...

Erasmus+ projekt aitab kaasata noori otsuste tegemisseErasmus+ projekt aitab kaasata noori otsuste tegemisse
Tartumaa Arendusselts on partneriks maapiirkondade noortele suunatud rahvusvahelises Erasmus+
projektis. Projekti eesmärgiks on julgustada noori aktiivsemalt osalema kohaliku tasandi otsuste
tegemisel ja eluolu muutvate protsesside loomisel, et leida võimalused, kuidas noorte häält
kodukohas kõige paremini kuuldavaks teha. Oluline on projekti […] Loe veel...
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