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Üldkoosolek 7. oktoobril kell 16-18 Lange Motokeskuses
Tartumaa Arendusseltsi sügisene üldkoosolek toimub 7. oktoobril kell 16-18 Lange Motokeskuses
(Pärnavälja tee 1, Lange, Kastre vald). Üldkoosolekul on võimalik osaleda ka virtuaalselt (Zoomi
kaudu).   Koosoleku päevakorras on: 1. Ülevaade TASi tegevusest, taotlusvoorudest ja eelarve
täitmisest; 2. TASi põhikirja […] Loe veel...

Noortefond ootab noorteprojekte, taotlusvoorude
tähtajad on 5. oktoober ja 5. veebruar
Tartumaa Noortefondi 2020. a viimane noorte väikeprojektide taotlusvoor on avatud 5.
oktoobrini. 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...

Tartumaa Loometalgud – #tartumaine ideede kiirendi
23.–24. oktoobril 2020 toimuvad Tartumaal Nõo põhikoolis Tartumaa Loometalgud. See on
häkatoni stiilis nädalavahetus, mis põhineb võrumaalaste Vunki mano! meetodil.     Loometalgutel
saab osaleda igaüks, et kaasa mõelda laiemalt maakonna või siis kodupaiga elu edendavate uudsete
teenuste arendamises ja toimivate […] Loe veel...

Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgrupid kavandavad
koolitusprogrammi turismiettevõtjatele
Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgrupid on 2021. a kavandamas ca 6-8 kuud kestvat koolitusprogrammi
Lõuna-Eesti turismivaldkonnas tegutsejatele. Koolitusprogrammi eesmärgiks on tuua kokku
piirkonna ettevõtjad, tekitada uusi kontakte ja jagada teadmisi; ka ootame, et koolitusel osalejate
vahel tekiks sünergia ja sünniksid uued ideed. Selleks, […] Loe veel...

Käivad ettevalmistused Lõuna-Eesti maitsete nädala
“Metsast taldrikule” läbiviimiseks
5.-15. novembril 2020 leiab aset Lõuna-Eesti maitsete nädal “Metsast taldrikule”, mille raames
pakuvad projektis osalevad restoranid/toidupakkujad erimenüüd. Lõuna-Eesti maitsete nädala
eesmärgiks on suurendada piirkonna toitlustusasutuste külastatavust, toetada kohalikku arenevat
toidukultuuri, tõsta esile kohalik tooraine ja kohaliku toidu väiketootja. Projekti on […] Loe veel...
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Lõuna-Eesti piirkonna uus ühine veebikodu tutvustab
paigaga seotud lugusid
Lõuna-Eesti kollaste akende projekti „Elu kahe maailma piiril“ raames kogutud ja jutustatud lood on
nüüdsest kõigile huvilistele uuel kujul kättesaadavad Lõuna-Eesti piirkonna ühises veebikodus
aadressil www.visitsouthestonia.com, mis jätkuvalt täieneb paigaga seotud lugudega nii sõnas kui
pildis. Pressiteade        […] Loe veel...

TASi kaasabil elluviidud projektid pälvisid kõrge
tunnustuse
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-toetusmeetme parimate projektinäidete konkursil
“Märka LEADERit 2.0” valiti kategoorias “Koostöö ja kaasamine” konkursi võitjaks Tartumaa
Arendusseltsi ühisprojekt „Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored“. Tegemist on ühe esimese
LEADER-meetme katusprojektiga, mille finantsvahendid suunatakse läbi spetsiaalsete
taotlusvoorude noorte algatatud […] Loe veel...
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