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TASi suveseminar 30.07TASi suveseminar 30.07
Tartumaa Arendusselts kutsub oma liikmeid ja koostööpartnereid osa saama meie traditsioonilisest
suveseminarist! Suveseminar toimub 30. juulil kell 14-21 Peipsiääre vallas Varnja külas Voronja
galerii alal.  Palun tutvu TASi suveseminari kavaga ja registreeri enda osalemine. Kohtumiseni
suveseminaril! Rohkem infot: Kristiina Tammets, […] Loe veel...

Peipsi Järvefestival tuleb taas 11.-18.07Peipsi Järvefestival tuleb taas 11.-18.07
Leader-koostööprojekti raames toimub 11.-18. juulil viies Peipsi Järvefestival – Peipsi sadamaid
ühendav ja järve põhjaotsast lõunasse kulgev kultuuriüritus, mis näitab nii kohalikele kui piirkonna
külalistele Peipsi järve tavapärasest märksa põnevamal moel. Järvefestivali raames saabuvad
kultuurilaadungiga laevad 8 päeva vältel iga […] Loe veel...

„Märka Leaderit 2.0“ nominendid on selgunud„Märka Leaderit 2.0“ nominendid on selgunud
Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös Maaeluministeeriumiga
kuulutas veebruaris 2020 välja Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader-meetme parimate
projektide leidmiseks konkursi „Märka Leaderit 2.0“. Konkursi eesmärk oli esile tõsta ettevõtjaid,
organisatsioone, teostajaid, eestvedajaid ja Leader-tegevusgruppe, kes on Leader-meetme
toetuste abil viinud […] Loe veel...

Üleeuroopaline küsitlus: Millist tulevikku soovidÜleeuroopaline küsitlus: Millist tulevikku soovid
maapiirkondadele?maapiirkondadele?
Head TASi liikmed ja koostööpartnerid! Euroopa Leader Ühendus koostöös Hispaania Leader
võrgustikuga viivad läbi üleeuroopalist küsitlust maapiirkondade arengu kohta. Kutsume teid selles
küsitluses osalema!  Küsitlusele saab vastata ka eesti keeles. Osalejate häält võetakse kuulda:
küsitluse vastused analüüsitakse ja seisukohad esitatakse […] Loe veel...

Toimus Eesti Leader Liidu üldkoosolekToimus Eesti Leader Liidu üldkoosolek
16. juunil toimus Pärnumaal Jaanihanso Siidrivabrikus Eesti Leader Liidu üldkoosolek. Pärast pikki
veebikoosolekute nädalaid tulid seekord rekordiliselt 19 tegevusgrupi esindajad kasutama
võimalust taas silmast-silma suhelda. Üldkoosoleku päevakord: 1. Kokkuvõtted eelmisest
majandusaastast, revisjonikomisjoni hinnang ja aruande kinnitamine; 2. Juhatuse valimised; 3.
Aruteluküsimused: […] Loe veel...
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Toimus TASi üldkoosolekToimus TASi üldkoosolek
Tartumaa Arendusseltsi kevadine üldkoosolek toimus 11. juunil kell 16.00-17.30 e-keskkonnas
Zoom.  Üldkoosoleku päevakord: 1. Lühike ülevaade TASi tegevusest ja eelarve täitmisest;  2. TASi
2019. a majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni arvamus, audiitori aruanne,
audiitori arvamus; (otsus) 3. Informatsioon tehingute kohta juhatuse liikmetega; 4. […] Loe veel...

Maaelu Edendamise Sihtasutuse virtuaalne infotundMaaelu Edendamise Sihtasutuse virtuaalne infotund
(järelvaadatav)(järelvaadatav)
11. juunil viis Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös Maaelu
Edendamise Sihtasutusega (MES) läbi virtuaalse infotunni. Infotunni raames käsitleti MESi
finantsmeetmeid, sh COVID-19 kriisimeetmeid ning vastati konkreetsetele küsimustele MESi
finantsmeetmete osas. MES pakub 2020. a lisaeelarve vahenditest põllumajandus- ja
toiduainesektorile […] Loe veel...

Lennujaamade võrgustiku projekti arengudLennujaamade võrgustiku projekti arengud
3. juunil toimus TASi rahvusvahelise Leader-koostööprojekti „Euroopa lennujaamade
koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ järjekordne videokoosolek. 
Koosolekul osalesid ka ettevõtte PTS Clas esindajad, kes asuvad projekti raames koostama tasuvus-
ja teostatavusuuringut lennujaamade võrgustiku tegevuste ja marsruutide arendamiseks, et välja
[…] Loe veel...
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