
Lisa 4. Ümarlauad TASi piirkonna valdades perioodil juuni-august 2022

Elva vald Kambja vald Kastre vald Luunja vald Nõo vald Peipsiääre vald Räpina vald Tartu linn Tartu vald 
Edulood Kentsi järv; positiivne, et on võimalik kombineerida toetusi noorteprojektid, liikumisaktraktsioonid Vooremäe; Avi puutöökoda Luunja jõesadam; prügilaev Luke mõisa arendused; kiriku jalgtee ja parkla; Kosmose 

teemapark
käsitööveinid ja mõisamaitsed; Sibulatee koostöövõrgustik; 
Peipsi Toidutänav,  Alatskivi loss

Mehikoorma rannaala projekt Rahinge järv; Aiasõber, hobuste tõuaretus Lähte talialad, jääväljak; Jääaja Keskus

Õppimiskohad Dubleerimise vähendamine, et me ei teeks sama asja samale 
sihtgrupile, mida juba tehakse (nt turismiklaster); väikeprojektidele 
eraldi pott; valikukoht proportsioonid; rohkem voore, kust saaks 
suuremaid summasid küsida 

Toetust tuleks anda arengutõukeks, kui on juba midagi 
ette näidata; taotlusega kaasneb palju kontrolle, 
aruandlust ja paberimajandust ja bürokraatiat  

Mida tähendab avalikus kasutuses olemine?; kuivõrd 
see piirang peab pädema?; MTÜ peab ise koheselt raha 
välja käima- osaliselt toetust ette maksta; kahe 
taotluskeskkonna probleem; suured ja väiksed taotlused 
konkureerivad omavahel

Keskkond võiks olla üks kord täidetav; kasutajasõbralikkus ja 
lihtsus 

Võiks olla soovitus/raamleping konsultandi, projektikirjutaja 
jaoks; bürokraatia; lihtsustatud kulumeetodid; mikroprojektid 
võiksid olla lihtsustatud, praegu kõigil ühtemoodi nõuded

Ühtne vorm Suurprojektivoor on hea idee; kasusaajate hulk ei peaks olema ainus 
kriteerium; ei ole läinud taotlema, sest rahvsaarv liiga väike; kaks 
keskkonda; hirm aruandluse ees. Hindamiskriteeriumites võiks ka 
ääremaastumist-regionaalsust arvestada, muidu ei saa löögile 

Taotlejasõbralikum; koostöö teadusasutustega- seda on vähe; 
nad ei ole kuigi avatud;  taotlejat rohkem toetada; 
koostööpartnerite otsimine läbi Adapteri; kutsuda nad ka 
infopäevadele rääkima 

Topelttaotlemine - mitu taotlusvormi; laste 
mänguväljakud võiks olla välistatud, seda peaks KOV ise 
suutma; originaalsemad ideed, külaseltsi virgestusalad; 
turismiturundus 

Valla peamised prioriteedid ja 
väljakutsed 

Elav Elva keskuse avamine, kus koos turismiinfoga pakutakse 
väikeettevõtetele turundamist; hajaasutustes teenuste kättsaadavus- 
liikumisvõimalused, ühistransport; rohepööre- tuulepargid, 
päikesepargid, ringmajandus, jäätmevaldkond; kogukonna julgeoleku 
ja tuvalisuse teemad; kuidas muuta kogukond aktiivsemaks; rahvastik 
ja  vananemine; elamispindade puudus; liikumine- koolide juurde 
keskkonna loomine; hoonete ligipääsetavus; soojamajanduse teema- 
uued arendusalad tahaksid liituda kaugküttebaasil; majutuskohad; 
toitlustuskohad; kuidas mikrost saaks väike-ettevõte; 
kaugtööpiirkondade vajadus 

Vabaajaveetmise kohad; nt Ülenurme keskuses 
(tondiraba), koht võiks olla nii originaalne, et ka linnast 
tuleb rahvas siia; kergliiklusteede võrgustik 

Koolid, lasteaiad, kõnniteed, vabaaeg; Emajõe teemad; 
ei ole toitlustus- ja majutusasutusi; matkarajad, 
puhkekohad

Inimeste arv kasvab kiiresti ja peame pakkuma kooli-, 
lasteaiakohti ja taristut; inimeste nõudlikkus kasvab; roosiaed; 
sadam; turism, meie ülesanne on tausta kujundada; 
lasteaiateenus; juurdepääsuteed; vesi- ja kanalisatsioon; 
hoolekandeteenused ei ole heas olukorras; kergliiklusteede 
võrgustik

Elukeskkond- kasvav piirkond; looduslähedane; turism; 
põllumajandustootmine oleks meie prioriteet ja maade 
säilitamine; agroturism; Luke mõis, Tõrvavere, VVV, 
Klaperjaht; Valguse festival, Kolga vanavara laat, suvi Lukel, 
avatud talude päev 

Alatskivi järve ümbrus, keskväljak, Alatskivi looduskeskus; 
majutuskohtade puudus, vaja päästa tööhobustetalli kompleks; 
Alatskivil puudub kultuurimaja; Koosal kergliiklusteed, 
terviseada, Koosa ümber järve rada, sild; Vara laulukaar; Kolkja- 
muuseum ja välitegevused, vesi/kanalisatsioon on Kolkjas, 
Varnjas, Kallastel probleem

Lämmijärve probleem- kalapaadid ei pääse liikuma; piirkonnal on 
mõtteid; transport, oma sadam, Meerapalu rannas ei ole levi ega 
internetti, raske toetada piirkonda, kui püsielanikke nii vähe (6); 
hajaasutustes koostööd ei tehta, igaüks tahaks endale oma puurkaevu; 
kalureid jääb vähemaks; piirkonnas on 492 inimest; Mehikoorma tankla 

Ruumiline areng; taristu, vesi- ja kanalisatsioon; taristu 
vajadus tekib kui elamuarendus tuleb järgi

Vallas saab kokku kogu Eesti regionaalpoliitika; 
kahanemine, et säilitada teenused ja kasvamine, kuhu 
tuleb luua uut taristut; eakaid on vähe; probleem teenuse 
vähesus magalapiirkondades- pole minna sööma 
kusagile, iluteenindusi ei ole; Kõrveküla paisjärve ääres 
võiks olla kohvik

Ootused rahastusperioodile Turunduskulud võiksid olla abikõlbulikud; rohkem ühistegevusi, 
ühisturundust; abi muinsuskaitseobjektidele, et ei oleks ainult uued 
algatused vaid ka kestlikkus ja vana hoidmine; idee, kui ettevõte tuleb 
küsima taotlust uuesti, siis hindamisel arvestada ettevõtte 
arenguhüpet eelmise toetuse toel. Projekte: motospordikogukond, 
Ulila kogukond 

Vabaajaveetmise kohad; suurprojekti idee, tekiks 
vabaajapark, kus oleks turukohad ja müügikohad 

Emajõe kaldajoone arendamine (50 km); neile, kes 
vajavad esimest tõuget; karavani plats 
lennundusmuuseumi juurde, samuti sisehall õpilastele 
muuseumitöö läbiviimiseks; kergliiklustee 
lennundusmuuseumi ja Lange motokeskuse vahel; 
grillmajad; alevike keskväljakud; Kavastu parv; pingid 

Luunja sadama arendus; toitlustus; Emajõe suursoo 
looduskeskus; Kavastu parv; Luunja alevik; 

Noortevaldkonna toetamine on tõhus, kasvab peale uus 
põlvkond; järelkasv sädeinimestele; väike- ja mikroettevõtteid 
peaks toetama, suured saavad hakkama; kergliiklusteed, 
liikumisrajad; ümber järve tegevusväljakud; logelemisväljakud- 
skatepark, pumptrack; toitlutus-majutuskohad,; noortel 
avaramad võimalused, sise-skatehall

Tasakaal vallasiseselt on paigast ära; Peipsiäär ei ole vaid 
vanausulised, ka Kodavere ja Vara; Kallaste kutsekamaja 
kogukonnamajaks; vaatetorn

Infastruktuuri tahetakse; Mehikoorma rannaala arendamist Kogukonnad on väiksemad ja kasusaajate hulk on väiksem kui 
tiheasustuse piirkonnas, et investeeringud juhtuks ja 
initsiatiivi toetamine; vabaajavõimaluste parendamine- 
Ilmatsalu mänguväljak; rannaalad ja paadisillad; välijõusaal 
Märjale, Rahinge kuppel kasutajasõbralikuks; 
turutõrketeenused- nt kauplus, pakiautomaadid, nt 
automaatpoed; ekstreemspordivärk; tehnikaspordi 
arendamine- rajad, platsid jne; golfiväljaku rajamine; Märja 
lauda juurde meierei rajamine; järvede puhkeväärtused; 
valgustatud kergliiklusteed 

Kultuuripärandi hoidmine; kogukondade arendamine; 
väikeettevõtluse toetamine- kasvu ei tohiks takistada, 
hea kui mikrost kasvab väike või keskmine ettevõtja; 
Amme tervisepark; Piirissaarel veised; kullerkapid

Rohepööre fookuseks? TAS ei peaks toetama seda, mida KIK juba katab. Fookus 
ringmajandus, taaskasutus, jääkide ära kasutamine, parandustöötoad, 
toidujäägid, toidujagamine 

Otseselt ei puuduta; palju on tehtud ka lollusi, 
tänavavalgustus, kavalad nutilahendused, rattaringlus 

Olemas ürituste korraldamise rohe- ABC; prügi 
sorteerimine; jalgrattaringlus 

Kui alevik suudaks ennast energiaga ise ära varustada oleks 
hea; Tartu2024 on meie roheprojekt, et me oleks rohelise 
oskusteabe keskus; pärandkeskus, mis tooks au sisse oskusi, 
mida oleme minetamas: ringmajandus 

Kultuuriüritused rohelised; prügi sorteerimine; kogukonnaiad; 
lehtede kogumine; piloteerimine, katsetused

Prügi kogumine, veejoogiautomaadid, looduskeskus- 
täiskasvanu harimine;  sõidujagamised 

Ei pea rõhutama, see sõna on kõikjal; ettevõtete arendamisel ja 
tööstusalade arendamisel võib saada see takistuseks 

Teadlikkus, liikumisharjumused, kogu linn on tervikuna 
rohepöördes 

Peab olema, toob raha; rohepööre on ka see, kui me 
jätame midagi tegemata; see ka, kui me ei liigu 
mõttetult;  koolitoit. Uus hange, et vähendada süsiniku 
jalajälge

Enegiakogukonnad fookuseks? Eeltöö ja teavitus on vajalik teha; toetus kontspetsioonide loomiseks; 
heade praktikate õppimine. Soovitus hinnata selle märksõnaga 
seonduvalt potentsiaalset maksumust 

igasse kohta ei sobi päikesepaneelid Energiaalternatiivid on kindlasti olulised, et neil tekiks 
võimalus müüa; meil pered maagaasi otsas, et 
energialahendused  muutuksid lokaalsemaks. 

Võimalus uusi lahendusi piloteerida, riik peab tulema taha 
võrku ühendamisel; eluliselt tähtis, et oleks varustuskindlus

Kontseptsioonid,  piloottegevused liinide-postide jaoks, mis 
läbivad küla 

Tuulik, kunagi olnud hüdroelektijaam lossi juures Palju bürokraatiat, vesiniku teema oleks hea Põnev teema, potentsiaal, kus ei ole tsentraalkütet; nt 
Haagel, kuidas oma elektrit toota, koostöö Tartu 
energiaagentuuriga 

Seadusandlus ei toeta, ühistu teema keeruline, õppreisid, 
vesiniku tootmine

Digitaliseerimine fookuseks? Digipööre- suur fookus ettevõtetel, et nad muudavad oma teenusega 
seotud aspekte. Eeldus kiire internet, mis on kitsaskoht ettevõtete 
maale toomiseks, kaugtöökeskused 

Saaks valguskaabli, Lemmatsi piirkonnas ka levi 
probleem

Platvormid toodete vahendamiseks; 
sõidujagamisteenus- kaart transpordiks, kes kuhus 
liigub, ka andmete kogumiseks; digiprügi teema 

Arukate külade kogukonnaäpp- viivad erinevaid osapooli kokku 
tootjate ja tarbijate jaoks; lapsehoiu jaoks; nõudepõhise 
transpordi heaks 

Eeldus kiire internet; digitaalse kultuuriraja loomine; 
ruumilised andmed kuvada ruumilisel kujul. 

Vallal asjaajamine, kiired ühendused, ettevõtete 
konkurentsivõime tõstmine, pole levi ega internetti, ei saa tööd 
teha 

Internetti, mobiililevi ei ole Nõudetransport, sotsiaalvaldkond; kuidas lähedased infot 
saavad jne 

Tootmise digitaliseerimine, eeldus kiire internet; teema 
digiauditite tellimine 

Sotsiaalne ettevõtlus? Võiks olla boonuspunkt raha küsimisel. Pakkuda inspiratsiooni 
kogukondadele, milliseid mudeleid on võimalik teha, abivajajate hulk 
kasvab 

Uudne asi, on vaja arutada, innovaatiliste teenuste vajadus 
kasvava elanikkonnaga piirkonnas

Koostöö teiste valdkondadega; eelistoetatav Noored ja vanad kokku viia- väärikas vananemine- Tiina 
Tammbaum; eriapalgelised raamatukogud, kes tegelevad 
eakatega; hoonete ligipääsetavus 

Kui on lapsi küsitakse mänguväljakuid, kui vanureid, siis ligipääsetavus; 
eluruumide kohandamine 

Toidukapid, toidupangandus; ligipääsetavus, sotsiaal pluss 
digi; vabahtatlikkuse ühendamine digiplatvormis. Tartumaa 
vabatahtlikud 

lastehoiud 

sotsiaalvaldkonna teemad Hingehoidjad, dementsete inimeste jälgimine Teenused peredele, vaja näha häid praktikaid, 
ligipääsud

Ligipääsetavus; teenusmajad, sotsiaalkorterid, vaja oleks 
vaimse tervise õde, kogukonnapsühholoogi; seltsidaam; 
tugiisikud lasteaeda, nende kvaliteedi tõstmine; uneaega 
monitoorivad voodid dementsetele, eakate päevahoid 

Põgenikud, vanurid, teenuste kättesaadavus; piloteerimine, 
digilahendused; seltsilised, väiksed hooldekodud, eakate 
kõnniringid; kukkumisennetusprogrammid; heaolumeistrid; 
soojatoidu kojuvedu; teraapia- vestlusringid; kogukonnaköögid

Kogukonnad inimesed peavad tundma üksteist, ühisüritused, külade üritused- 
oluline orgaaniline aktiivus. Kogukonnad on ka teemapõhised, mitte 
ainult piirkonnapõhised. Arukate külade puhul probleemiks, et me 
ülehindame külaaktivistide võimekust ja ajaressurssi; eestvedajate 
kulude kompenseerimine 

Tuleb neilt küsida; valda plaan võtta tööle 
kogukondadega tegelev inimene; külades tugevad 
kogukonnad, uuselamurajoonides vähem; 
kohvikutepäevad; avatud talude päevad 

Mida kaugemal tõmbekeskusest, seda kokkuhoidvam 
on kogukond; talgud; soovid ja tahtmised peavad 
endast tulema, nt noored tahtsid tõuksiplatsi; 
eestvedajate tekitamine 

Otsustamine viia lokaalsemaks, et küla muutuks kandvamaks, 
et ei oleks lihtsalt asustusüksus, külavanemate süsteemi 
ülesehitamine; võimaluste loomine kogunemiseks- ruumid, 
platsid; väljasõidud. Arukate külade kontseptsiooni rakendamine 
võiks anda lisaväärtust.

Küla aktiveerub mure või rõõmu pärast; inimesed teevad koos, 
kui neile antakse võimalus koos teha; Meeri seltsimaja- 
ligipääs mugav, maja oleks avatud; külasaunad; aruka küla 
strateegia loomine on loonud võimalused kokku tulla, sihte 
seada ja uusi inimesi kaasata; sõna strateegia hirmutab; 
raamatukogu kui kogukonnakeskus ja raamtukoguhoidja kui 
kogukonnaspetsialist, koolitus, võrgustik; ühine eesmärk; 
SAGRA pidu. 

Kogukonnakomisjoni loomine; eeskujud; kas kogukonnal võiks 
olla oma eelarve, et saada aru, kuidas raha tuleb, infokanalid; 
viidamajandus, külavanemate asi ei käivitunud. Kogukondade 
turvalisuse koht- varjendid, generaatorite asukohad 

Eestvedaja; Mehikoormas on 1 inimene, kes on võitnud usalduse ja 
keda kõik kuulavad; inimene, kes utsitab

Inimese jaoks mugav, kogukonna auhtavel, midagi mida saad 
vabatahtlike tundide eest, PAI kogukonna raha; info 
kättesaadavus; vabatahtlik ei saa koordineerida vabatahtlikke; 
maja saaks rohkem tegevust. Oleks vaja palgalist inimest, kes 
jõuaks tegevusi korraldada; kogukonnakiirendi- mingi tõuge, 
tasustamine; kogukonna kokkuleppel lahti hoitav maja, igaüks 
katab mingi osa, nt paadisadamad on 24/7 

Inspiratsiooni; teadmist; raha; mõttetalgud; 
traditisioonide hoidmine

Noored Harivad projektid; mobiilid ära võtta; Elva valla boldi-takso; noori on 
vaja ärgitada; noortevolikogud ja õpilasesindused, et nad oleksid 
päriselt kaasatud; töökasvatus- noored tahavad käia tööl; LOHVIKu 
mudeli laiendamine- noored saavad hooajaliselt mingis valdkonnas 
vastutuse, saaksid aru, kuidas äri käib; noorteprojektidel võiks olla 
eelhindamine; kohalik mentorlusprogramm; kodutütred ja noorkotkad 

Anda võimalused; liikumisvõimalused- transport; 
noortevolikgu on ja toimub ka noortekeskuste võrgustik

Noorte aktiviseerimise meede, noortega ajurünnakud; 
kodutütred, skaudid; huviringide pühendunud 
juhendajad; malevad; pärandivaderid; noortel on vaja 
ühte köitvat ideed; puudub füüsiline keskkond, nt 
huvikoolid

Huvihariduse pakkumine, et noored oleksid kohapeal; inimesed, 
kes suudavad noori kaasa tõmmata ja kõnetada; laagrid, 
malevad, noortekas kaasaegne tehnika; ennetustegevus, et 
noored liiguksid, vaimse tervise ennetamine; korralik 
välijõusaal; laste ülekaalulisus

Nõo valla rõõm ja mure, koolilaste ettekanded; õpilasfirmad; 
vabatahtlike töö ja praktika; võimalus tutvuda kohalike 
ettevõtetega; malevad; kooliprogrammid- et oleks toetus 
ettevõtjatele, see neile kulu; projektikirjutamise koolitused 
noortele; omaalgatusideede häkaton; inspireerimine- noortelt 
noortele lood; mobiilse noorsotöö toetamine; NEET noortele 
suunatud tegevused 

Noortevolikogu loodud, pole gümnaasiumi; viia noored 
ettevõtetesse, side mujal õppijatega, saaks kokku, räägiks juttu; 
praktikakoht, töövarjud; noortemalevad, ettevõtlusõpe koolis 

Noorkotkad, kodutütred  - nende kaudu noori kaasta Vabatahtlike pass noortele, gümnaasiumi sisseastumisel 
küsiti vabatahtlike tunde; kogukonnapraktika; noored vajavad 
koordineerimist; koostegemise võimalused, siis hakkab 
meeldima, nt külateatrid; noorte kooskäimiskohad 

Noortele hoogu juurde, NOVA komisjon- noorte ja 
vanade koostoime; õpilasmalevad, noorsootöötajad 

Ettevõtted ja turism turism ja toorearendus- meil on tooteid, aga kvaliteet ei ole alati 
kõige parem, klienditeekonnad; investeeringud ettevõtete 
tegevusvõimaluste laiendamiseks; pärast õppereisi võiks järgneda 
refleksioon, et sellest kasvaks ka välja mingi plaan; teadus teeb 
äriprotsessi aelgaseks; võrgustikuarendamise tegevused on väga 
vajalikud; alati ei saa olla eesmärk töökohtade loomine 

Linnaveere OTT- turundus ja reklaam; pakendiringlus Internetiühendus; kino; soojahall Valla südame arendus- ettevõtlusinkubaator; infrastruktuuri, 
taristu ja energia jaoks, majutuskohad, puhkealad jõe ääres; 
turismiettevõtjate võrgustamine 

Talupood; OTT; kaardistada andmed, kus tsaab osta; 
iseteeninduskapp; viidamajandus; Meeri seltsimaja arendus; 
virgestusalad, jõulinnak; lauluväljak-plats

Puutumatu loodus, võimalus pakkuda unikaalset turismielamust, 
vajadus arendada teenuseid, majutust, toitlustus.

Kohaliku ressursi väärindamine; rikastab kohalikku 
elukvaliteeti; turism; eripalgelised majutused; rabarberi 
kasvataja saanud toetust- peaks jätkuma; 
võrgustikuteema, rohkem väärindamist, 
turismiturundust, taluturg 

Pöörased ideed, mis muudaks 
piirkonna maailma parimaks 

Nutisõltuvuskliinik, identiteet kokku siduda, ühtne sünergia; perede 
spordi- ja puhkepark; Tartumaa elamuskeskus; Ürgmäe loodus- 
vaikuse festival, ürgsuse teema; Ulila universumi keskpaik; Erumäe 
laudad interaktiivseks elamuskeskuseks; et kultuuriväärtused oleksid 
korras; et ei pandaks kinni maagümnaasiume ja maalasteaeda; luua 
hea ettevõtluskliikma; kuidas panna kogukonnad ühte asja vedama

Takistussõidusuunaline spordihobuste eliitarendus; 
puhas joogivesi ja kanalisatsioon; Kambja ettevõtete 
kokkusaamine, et koos mõelda; kohaliku toidu 
eelistamine; vabaaeg, liikumine, kogukonnasidusus, 
koerte väljak 

Vesiniklennukid; hüppemägi, laskumisnõlv, Emajõe 
suursoo peal metsaonnide park; energiakogukonnad 
äge idee; valgus bussipeatusesse; pärimuslugude 
raamat; külal peab olema kooskäimiskoht; ujumiskoht; 
meesteklubile on vaja mehi; kultuurikäru; prügiteema, 
majutusasutsed ja turism; vallale kuppel, teenused 
oleksid kodulähedal ja neid oleks rohkem 

Energiasõltumatuse idee, keskkond ja jätkusuutlikkus; Emajõe 
voolamine energiaks; valla süda oleks korras-
ettevõtlusinkubaator, oleks muusikakool, kergliiklusteed 
linnaga; uued arendused oleksid loodus- ja inimsõbralikud; meie-
tunne, tervislikkus ja rohemõtlemine; Jõesadama paadikeskus

Kõigil on kaasaegsed pesemisvõimalused, Nõo toidufestival, 
terviklik jalgratta-kergteede võrgustik; riigimaanteede ääres 
kergliiklustee; kiire internet; Tõravere kosmosekeskus; kõik 
teenused saaks siit kätte; saartel kohvikud ja purskkaevud, 
sillad; Luke mõisa valitsemajja restoran; et kollased kotid 
oleks üle valla tasuta; paranduskelder/garaaž; priitahtlikele 
pritsimeestele kerksuskeskus

Spaa vallamajja, majutuskohad, keskväljaks, Kallaste 
ametikoolist loomelinnak

Ujumisvõistlused Venemaaga; tankla; georpark; kõndida möödap 
Peipsi rannaäärt; järve potentsiaali ära kasutamine; ümber Peipsi järve 
palverada; Meerapalu ja Suursoo vaheline tee; ATV safari retked; 
kiirkaatriga Piirissaarele 

Liivimaa kõige kõvem golfikeskus; motosport; piimameierei, 
püsiõbustuspark; turismiatraktsioonid; info liikumine, et teaks 
mis toimub, kultuuriaken oleks lihtne, kultuurikuppel 

Hollywoodi mäe arendus; väga ägedaid koole, 
jalgpallikompleks Raadile, elamustänav; lennuraja 
potentsiaal; Saadjärve-looduse turundamine, vaikuse 
müümine; energiatootmisjaam;  missioonitunde 
arendamise akadeemia kogukondadele; igaüks tehku 
oma asja hästi; Piirissaare puhkekompeks; kaugtöökohad; 
Piirissaare Veneetsia; igas külas ja bussipeatuses 
pakiautomaat, oleks kogu maailm kodus käes. 

Muud arutelud Kas omavalitsus peaks taotlema? Me ei lähe konkureerima, kui me 
teame, et keegi läheb küsima. Kui projekt on elukeskkonna 
arendamise eesmärgil, siis ei ole vahet ja KOVil on lihtsam teha; kui 
ettevõte elab ainult toetusrahast, siis kas see on ettevõtlus

Kas ettevõtjaid peaks toetama? Tihtilugu mõeldakse, 
kuidas raha saada, mitte ise seda tehes; anda tuleb 
ikka õng mitte kala

Ühisrahastust võiks proovida Mikro- ja väikeettevõtlus ja teadmuspõhisus pole hästi tööle 
läinud; ettevõttele teadustöö ressursimahukas

Vallal on MTÜde rahastamise ühte kord; ühisrahastus lossi 
arendamiseks; Peipsi digispaa 

Idee minna kohapeale kohale, et piirkonna aktivistidega suhelda küla 
tasandil


