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Head Lõuna-Eesti 
kogukondade eestvedajad!

Milliseid üritusi ootame? 

Seda saab iga kogukond ise otsustada 
ja välja pakkuda. 

Meie jaoks on oluline, et planeeritav 
sündmus tõstaks hästi esile Lõuna-
Eesti väärtusi – puhast loodust ja 
mitmekülgset kultuuripärandit. 

Meie tegemistesse on partnerina kaa-
satud teinegi Euroopa kultuuripealinn 
Tartu 2024 projekt Tartu Maailmaüli-
kool, kellega kogukonnad saavad huvi 
korral teha koostööd. Lisainfot Tartu 
Maailmaülikooli kohta leiab siit.  

Ootame häid ideid väärtuspõhisteks kogukonnasündmusteks!

Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm kuulub 
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ametlikku 
põhiprogrammi ja selle tegevusi koordineerivad 
Lõuna-Eesti LEADER tegevusgrupid. 

https://eetikakeskus.ut.ee/et/sisu/tartu-maailmaulikool


Mida kandideerimiseks teha tuleb? 

Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi kandideerimise tingimustega ja taotlusvor-
miga saad lähemalt tutvuda siin. Täpsemat infot ja nõu taotlusvoorus osalemi-
seks saab Lõuna-Eesti LEADER tegevusgruppidest. 

Kuidas toetatakse 
sündmuste elluviimist?

Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi va-
litud sündmused osalevad 2022. aas-
ta novembrist arendusprotsessis, mille 
raames toimuvad koolitusseminarid ja 
mentorkohtumised, et aidata ette val-
mistada sündmuste läbiviimine. Toetust 
sündmuste läbiviimiseks annavad koha-
likud LEADER tegevusgrupid LEADER 
meetmest ning SA Tartu 2024 toetusest. 
Kohalik LEADER tegevusgrupp sõlmib 
lepingu toetust saava sündmuse korral-
dajaga.

Keda ootame taotlema?

Taotlema on oodatud mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omava-
litsused, kes tegutsevad ning kavandavad väärtuspõhist sündmust LEADER tege-
vusgruppide omavalitsuspiirkondades:

Tartumaa Arendusselts: Elva (k.a Elva linn), Kambja, Luunja, Nõo, Peipsiääre, Tartu, 
Kastre vald, Tartu linn (endise Tähtvere valla osa), Räpina vald (Meeksi piirkond);

Valgamaa Partnerluskogu: Otepää ja Valga vald; 

Võrumaa Partnerluskogu: Rõuge, Antsla ja Võru vald (välja arvatud Orava ja Misso 
piirkond) ning Võru linn;

Piiriveere Liider: Setomaa ja Räpina vald (välja arvatud Meeksi ja Veriora piirkond), 
Võru vallast Orava piirkond ja Rõuge vallast Misso piirkond.

https://visitsouthestonia.com/tartu-2024/


Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti 
kogukonnaprogramm ootab kogukondade ettepanekuid 
avatud taotlusvooru kuni 15. augustini 2022. 

Ootame teie ideid, et üheskoos Lõuna-Eesti veelgi 
paremini nähtavaks teha ja olla osa meie piirkonna 
tippsündmusest – Euroopa kultuuripealinnast!

Lisainfo:
https://visitsouthestonia.com/tartu-2024/ 

Kogukonnaprogrammi eesmärk on anda hoogu omavahelisele koostööle ja tu-
gevdada Lõuna-Eesti identiteeti, et Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprog-
rammis tutvustada üheskoos kogu Lõuna-Eesti piirkonda meie külalistele just 
nende väärtuste põhjal, mis on olulised siinsetele inimestele ja kogukondadele. 
Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi raames korraldatakse aastatel 2023-2024 kok-
ku kuni 24 väärtuspõhist sündmust, mis kutsuvad osalema külastajaid Eestist, Eu-
roopast ja mujalt maailmast.

Heade koostöösoovidega

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 
Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi eestvedajad

Tartumaa Arendusselts
Kristiina Tammets, Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator
kristiina@tas.ee, tel 5340 9873

Valgamaa Partnerluskogu 
Tiina Ivask, tiina@valgaleader.ee, tel 5349 1195

Võrumaa Partnerluskogu
Kerli Kanger, kerli@voruleader.ee, tel 5345 1330

Piiriveere Liider 
Endla Mitt, endla@piiriveere.ee, tel 512 7160
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