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Tartumaa Arendusselts avab
jaanuaris taotlusvooru,

veebiseminar järelvaadatav
 
Tartumaa Arendusseltsi 2022. aasta
esimene taotlusvoor on avatud 17.

jaanuarist kuni 17. veebruarini
2022. Taotlusvooru laekunud taotluste

hindamise tähtaeg on 18. aprill
2022. Seoses jaanuaris avaneva

taotlusvooruga toimus 14. detsembril
kell 10-12 taotlejatele

veebiseminar. Veebiseminari raames
tutvustati TASi strateegiat,

meetmeid, toetatavaid tegevusi,
taotlemise ja hindamise protsessi
ning vastati taotlejate küsimustele.

14. jaanuaril toimub Tartumaa
Arendusseltsi

kommunikatsiooni
töörühma kohtumine

Aparaaditehases
 

Koolituspäeva raames kogutakse
sisendit TASi uue kodulehe

tegemiseks. Üheskoos arutatakse läbi
edasiste kommunikatsioonitegevuste

rõhuasetused.
______________________________
 Emajõe retke- ja talgujuhtidele

ning investeeringuprojekti
töögrupile suunatud

koosolekud 19. jaanuaril
Tampere Majas

 
Koosolekutel

pannakse paika tegevused ja
eesmärgid uueks hooajaks. 

Moldova delegatsioon külastas Tartumaad

7.–11. detsembril külastas Tartumaad 9-liikmeline Moldova delegatsioon,
üheskoos tutvuti Tartu regiooniga. Visiit toimus koostööprojekti "Kogukonna

juhitud kohaliku arengu põhimõtete tutvustamine ja rakendamine
Moldovas" raames.

 Valminud on Tartumaa toidustrateegia tööversioon

URBACT rahvusvahelise koostööprojekti "Food Corridors" raames on
valminud Tartumaa toidustrateegia tööversioon.

Soome-Rootsi delegatsiooni visiit Tartusse toimus 24. novembril

Soome-Rootsi delegatsiooni visiit toimus 24. novembril, mil esmakordselt
lennati Tartusse liinil Umeå-Seinäjoki-Tartu. Antud visiit

oli organiseeritud LEADER koostööprojekti „Euroopa lennujaamade
koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“

raames. 

Tartumaa sündmused kasvavad roheliseks

22. novembril kell 10–14 leidis e-keskkonnas Zoom aset rohefestivali
pilootprogrammi lõpuseminar, mida on võimalik järele vaadata [...]

Tutvu arukate külade arenguprogrammi materjalidega!

Arukate külade arenguprogramm on LEADER-koostööprojekt,
mille eesmärgiks on toe ja koolitusvõimaluste pakkumine programmis

osalevatele küladele, et abistada neid nende piirkondades strateegiate
loomisel ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamisel. Arukate külade

arenguprogrammi viivad ellu 13 Eesti tegevusgruppi, programmis osaleb 24
küla ja piirkonda üle Eesti. TASi piirkonnast osalevad Luunja vald ja Meeri

küla. 

Tule ja märgi Tartumaa Arendusseltsi Facebooki leht meeldivaks,
nii jõuab TASi info ka Sinuni!

Kui soovid end meililistist eemaldada, vajuta siia.
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