
Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid alustavad 2013. aasta suvel rahvusvahelise
koostööprojektiga, mis viiakse läbi koos National Geographic ja Lõuna-Eesti
turismiarendajatega. Projekti raames kerkivad maastikule ligi meetri kõrgused
National Geographicu aknakujulised raamid.

tugevdada piirkonna identiteeti;

tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid;

turundada Lõuna-Eestit nii sise- kui välisturistile.

Projekt sai alguse Ida-Groningenist Hollandist, kus maastikule paigaldatud akende
eesmärgiks on juhtida külastajate tähelepanu paikadele, mis kõige paremini
jutustavad piirkonna lugu ning selle kaudu suurendada turismi. Kollased aknad on
oma eesmärki hästi täitnud, sest turistide hulk selles piirkonnas on pooleteise
aastaga kahekordistunud. Tuleval suvel lõppeb projekt Hollandis ning idee koos
heade kogemustega rändab Lõuna-Eestisse.
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Siinkohal ootame just panust, et leida avastamist väärt paigad Lõuna-Eestis ja

näidata neid maailmale läbi National Geographicu akna!
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Projekti on:eesmärkideks

Kuulutame  välja

PROJEKTI
„Elu kahe maailma piiril”

IDEEVOORU
Lõuna-Eesti avastamist
väärt paikade leidmiseks!

Head



Projekt jutustab lugu ühest erilisest paigast Venemaa ja
Läti kõrval ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ning
suurtööstuslik maailm.

, mida Lõuna-Eesti puhul oluliseks peame, on hästihoitud loodus,
mitmekülgne kultuuripärand ja rahvuslikud traditsioonid, kohalik toit, ehedad ja
naturaalsed tooted, säästev ja jätkusuutlik elustiil ning tervis ja aktiivne puhkus.
Nendest väärtustest tuleb kindlasti lähtuda ka akende asukoha valikul.

mida akende asukohaga  rõhutada soovime, on:

, millele akna asukoht peab vastama, on järgmised:

paigaldatav aken peab asuma Tartu, Põlva, Võru või Valga maakonnas

ea juurdepääs aastaringselt ja parkimisvõimalus läheduses;

turismiteenused (toitlustus, majutus jms) lähiümbruses;

eelkokkulepe maaomanikuga, et maa antakse tasuta projekti kasutusse
vähemalt viieks aastaks.

Paikade väljapakkumiseks ja ideevoorus osalemiseks täida a

Lõplik asukohtade valik tehakse
jaanuari lõpuks.

saamiseks võta ühendust
oma piirkonna tegevusgrupiga:

piiriveere@piiriveere.ee

triin@tas.ee

nfo@voruleader.ee

“Elu kahe maailma piiril”

Väärtused

Temaatilised valdkonnad

loodus;

kultuur ja ajalugu;

tervis ja aktiivne puhkus;

innovatsioon väikeettevõtluses

säästvad ja jätkusuutlikud lahendused.

Eeltingimused

siin

Ootame teie ettepanekuid !
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Piiriveere Liider

Põlvamaa Partnerluskogu

Tartumaa Arendusselts

Valgamaa Partnerluskogu

Võrumaa Partnerluskogu
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partnerluskogu@polvamaa.ee

http://goo.gl/NMs2i

www.piiriveere.ee,

www.partnerluskogu.ee,

www.tas.ee,

www.valgaleader.ee,

www.voruleader.ee,

info@valgaleader.ee


