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Tartumaa HEA TEGU 2020Tartumaa HEA TEGU 2020
Tartu Ärinõuandla eestvedamisel käesoleva aasta sügisel toimunud tunnustamiskonkursil
Tartumaa HEA TEGU 2020 tõsteti esile maakonna tublid ja säravad organisatsioonid ning
inimesed. Konkursi raames anti välja tunnustused neljas erinevas kategoorias: ilma projektita
sündinud tegu 2020, kodanikuühenduse tegevuse toetaja 2020, Tartumaa aasta […] Loe veel...

TAS on nüüd leitav ka FacebookistTAS on nüüd leitav ka Facebookist
Tartumaa Arendusselts arendab oma Facebooki lehte, et vahendada meie liikmetele,
koostööpartneritele, taotlejatele ning teistele huvitatud osapooltele senisest paremini LEADER-
meetmega seotud infot. Lisaks LEADER-valdkonna uudiste, TASi projektide ja tegevuste
kajastamisele soovime Facebooki lehe kaudu senisest enam pöörata tähelepanu taotlejate poolt
elluviidud […] Loe veel...

Anname hoogu Laeva kogukonna projektile ”HollywoodiAnname hoogu Laeva kogukonna projektile ”Hollywoodi
mägi”mägi”
23. oktoobril toimunud Tartumaa esimestel loometalgutel pälvis Laeva kogukonna projekt
„Hollywoodi mägi“ Tartumaa Arendusseltsi eriauhinna – võimaluse osaleda rahvusvahelises
LEADER-koostööprojektis „Crowd4Region“ pilootprojektina. Tartumaa Arendusselts viib projekti
“Crowd4Region” ellu koos mitmete teiste Euroopa LEADER-tegevusgruppidega ning projekti
eesmärgiks on teadvustada ühisrahastuse võimalusi […] Loe veel...

TAS kaardistab Tartu lennujaama arenguvõimalusiTAS kaardistab Tartu lennujaama arenguvõimalusi
TASi rahvusvahelise LEADER-koostööprojekti „Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku
loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ raames koostatakse Tartu lennujaamale
tasuvus- ja teostatavusuuring. Erinevate vaadete kaardistamiseks viib projektijuht detsembris ja
jaanuaris läbi intervjuud koostööprojekti siseriiklike partneritega. Intervjuude käigus kogutud info
on aluseks 21.01.2021 toimuvale […] Loe veel...

NG kollaste akende koostööprojekti arengudNG kollaste akende koostööprojekti arengud
TASi koostööprojekt “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic
kollaste akendega” on oma tegevustega jõudnud poole peale. Mida on projekti raames siiani
tehtud? Olemas on eesti- ja ingliskeelne koduleht www.visitsouthestonia.com, mis tutvustab
Lõuna-Eestit, räägib Lõuna-Eesti lugu ja avab lõunaeestlase identiteedi […] Loe veel...
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Kollaste akende programm Tartu 2024 raamesKollaste akende programm Tartu 2024 raames
Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgrupid koos partnerlinnadega (Tartu, Võru, Valga), sihtasutusega
Tartu 2024 ja ajakirjaga National Geographic Eesti valmistavad ette kollaste akende
kultuuripealinna programmi. Tegemist on Lõuna-Eesti kollaste akende teekonna, mis avati
külastajatele aastal 2013, jätkuprojektiga. Kollaste akende teekond põhineb kogukondade
initsiatiivil ja […] Loe veel...

Noortefond rahastab kolme noorteprojektiNoortefond rahastab kolme noorteprojekti
Tartumaa Noortefondi 5. oktoobril lõppenud taotlusvooru esitati kokku kolm projekti. Kõik
esitatud projektid said ka noortefondist toetuse. Toetatud projektide raames tutvustatakse
noortele uusi lauamänge, viiakse läbi loovringi tegevust ja ehitatakse koolidesse sortimiskastid.
Kokku rahastatakse projekte 2134 € eest.  Tartumaa Noortefondi […] Loe veel...

Lõuna-Eesti maitsete nädal “Metsast taldrikule” kostitasLõuna-Eesti maitsete nädal “Metsast taldrikule” kostitas
enam kui 4500 toidusõpraenam kui 4500 toidusõpra
5.–15. novembrini toimunud Lõuna-Eesti maitsete nädalal pakuti ligi 60 toidukohas erimenüüd,
milles oli vähemalt ühe komponendina kasutatud eestimaist metsasaadust ning mis koosnes
suuresti kohalikust toorainest. Põnevaid maitseid käis nautimas enam kui 4500 toidusõpra.
Meeldejäävaid maitseelamusi pakuti kuues maakonnas: Tartumaal, Jõgevamaal, […] Loe veel...
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