
HIVdigital konkursil osalemise tingimused

1. Üldisätted

HIVdigital on HIV valdkonna probleemidele keskenduv digilahenduste konkurss. Selle 
eesmärk on algatada arutelu innovatsioonivõimalustest HIV valdkonnas, innustada 
uuenduslike rakendusideede genereerimist ja toetada parimate ideede valmislahendusteks 
arendamist.

Konkursi korraldajad on SA Tallinna Teaduspark Tehnopol poolt juhitud Eesti 
tervisetehnoloogia klaster Connected Health ja GlaxoSmithKline Eesti OÜ. Ettevõtmisele on 
toetust avaldanud Sotsiaalministeerium.

Konkurssi rahastab ViiV Healthcare Positive Partnerships programmi kaudu. 

2. Konkursi kirjeldus

Konkursi korraldamiseks on koduleht www.hivdigital.ee, kus avaldatakse konkurssi puudutav 
informatsioon, sh väljakutsed, osalemistingimused ja tähtajad, hindamiskriteeriumid, 
osalejad, žürii liikmed ja mentorid, auhinna saajad jmt teave. Samuti toimub kodulehe kaudu
konkursile lahendusideede esitamine ja osalemissoovist teatamine.

Konkurss koosneb kolmest etapist ja kestab kokku 12 kuud, juunist 2016 kuni juunini 2017. 
Konkursi esimeses etapis toimub lahendusideede genereerimine ja kontseptsiooni 
arendamine, teises etapis prototüüpide loomine ning kolmandas etapis lahenduse testimine 
ja ettevalmistamine laiemaks rakendamiseks.

Konkursi täpsemad probleemipüstitused ehk HIV valdkonna väljakutsed, millele lahendusi 
oodatakse, avaldatakse konkursi kodulehel. Esitatud lahendusidee peab selgelt adresseerima
ühte või mitut väljakutset, st olema suunatud seal kirjeldatud probleemide lahendamisele. 
Siiski võib lahendusideid esitada ka muudele HIV valdkonna probleemidele. Sel juhul 
otsustab edasipääsu žürii. 

Konkursi 100 000 euro suurune auhinnafond läheb väljajagamisele kahes osas: esimese etapi
lõpus parimatele ideedele prototüüpide tegemiseks kokku kuni 30 000 eurot ja teise etapi 
lõpus parimatele prototüüpidele lahenduse testimiseks kokku kuni 70 000 eurot. 

Auhinnafondi jagamise otsused teeb žürii, kuhu kuuluvad HIV valdkonna ja 
tervisetehnoloogia eksperdid. Žürii hindab (idee)lahenduste juures oodatavat mõju, 
teostatavust, kasutatavust, skaleeritavust ja tegijate pühendumust. Hindamiskriteeriumite 
detailsem kirjeldus on avaldatud kodulehel. Žürii võib otsuse tegemisel küsida nõu 
täiendavatelt ekspertidelt. Žürii otsused on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele. 

3. Konkursil osalemine

http://www.hivdigital.ee/


Konkursil on võimalik osaleda nii ise lahendusideid välja pakkudes kui ka esitatud ideede 
edasiarendamises (hackathonil) osaledes.

Osalemiseks tuleb lahendusidee või hackathoni osalussoov esitada konkursi kodulehel oleva 
veebivormi kaudu. 

Ideid esitama on oodatud nii indiviidid, indiviidide rühmad kui ka ettevõtted. Üks osaleja 
võib esitada ka mitu ideed.

Ideid saab esitada 14. juunist kuni 14. augustini (k.a) 2016. a. 

Idee võib esitada kas eesti või inglise keeles.

Lahendusideega seotud autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused jäävad idee 
esitajale. 

Kui auhinna saaja lõpetab konkursi jooksul või peale seda idee edasiarendamise või 
rakendamise, on korraldajatel eesõigus lahendusega seotud autoriõiguse või muu 
intellektuaalomandi õiguse omandamiseks, tagades sellega omale õiguse lahendust 
rakendada.   

Ideed esitades nõustub osaleja konkursi tingimustega ja annab ühtlasi konkursi 
korraldajatele õiguse esititatud andmete kasutamiseks, sh osalejaga konkursi teemal 
ühenduse võtmiseks, edastamiseks mentoritele ja žürii liikmetele ning avaldamiseks konkursi
veebilehel, konkursiga seotud üritustel, meediakajastustes jm turundustegevuses. 

Hackathonil osalemise soovi saab avaldada 14. juunist kuni 25. augustini (k.a) 2016. a. 
Korraldajad kinnitavad laekunud osalemissoove jooksvalt. 

Konkursi järgmistes etappides ei ole konkursile enam siseneda võimalik.

4. Konkursi protsess esitatud ideest valmislahenduse arendamiseni

Tähtajaks laekunud lahendusideid hindab žürii, kes teeb otsuse, keda kutsuda hackathonile 
ideed esitlema ja edasi arendama. Otsusest teavitatakse osalejaid e-posti teel vähemalt 1 
nädal enne hackathoni toimumist. Kutse saanud osalejad, kes hackathonile ei ilmunu, ei saa 
konkursil osalemist jätkata. 

Hackathon ehk innovatsioonitalgud on intensiivne pika nädalavahetuse vältav üritus 
meeskondade moodustamiseks ja ideede edasiarendamiseks. Hackathon toimub 26-28. 
august 2016. a. Tallinnas. 

Hackathon lõpeb žürii poolt suurema potentsiaaliga ideede väljavalimisega ja otsuse 
tegemisega auhinnaraha jagamise osas. Auhinnafond esimeses etapis on kokku kuni 30 000 
eurot. Rahalisele auhinnale lisandub tasuta ekspertnõu Tehnopoli kogenud mentoritelt ja 
konkursi korraldajate poolt kaasatud HIV valdkonna ekspertidelt (sh klinitsistid ja patsiendid).



Auhinnaraha saamise eelduseks selles etapis on lahenduse arendaja kinnitatud soov 
konkursi ajaraamides ideest prototüüp arendada.

Teine etapp kestab septembrist detsembrini 2016 ja selle jooksul toimub auhinna saanud 
ideede edasiarendamine prototüüpideks vastavalt osaleja poolt esitatud tegevus- ja 
eelarvekavale, mille täitmist jälgib SA Tallinna Teaduspark Tehnopol,
sõlmides selleks ka vastavasisulise lepingu. Lisaks korraldatakse arendajatele nii 
individuaalseid kui ka ühiseid mentorsessioone. Prototüüpide arendamise etapp lõpeb 
žüriile esitluste tegemisega. Žürii valib esitluste põhjal välja ühe või mitu suurema 
potentsiaaliga prototüüpi ja teeb otsuse auhinnaraha jagamise osas. Auhinnafond teises 
etapis on kokku kuni 70 000 eurot. Rahalisele auhinnale lisandub tasuta ekspertnõu 
mentoritelt, sh konkursi korraldajate poolt kaasatud HIV valdkonna ekspertidelt (sh 
klinitsistid ja patsiendid). Auhinna saanud lahenduste arendajatele antakse auhinnad üle 
avalikul sündmusel.

Auhinnaraha saamise eelduseks selles etapis on: a) ettevõtte loomine, juhul kui lahenduse 
arendajaks on siiani olnud indiviid või indiviidide rühm, b) kinnitatud soov konkursi 
ajaraamides prototüübist valmislahendus välja arendada.

Konkursi kolmas etapp kestab jaanuarist kuni juunini 2017. Selle aja jooksul toimub 
prototüüpide arendamine valmislahendusteks, sh testimine kasutajatega ja ettevalmistamine
lahenduse skaleerimiseks. Tegevus toimub vastavalt osaleja poolt esitatud tegevus- ja 
eelarvekavale, mille täitmist jälgib SA Tallinna Teaduspark Tehnopol,
sõlmides selleks ka vastavasisulise lepingu. Lisaks korraldatakse arendajatele nii 
individuaalseid kui ka ühiseid mentorsessioone. Kolmanda etapi lõpuks valminud lahendusi 
tutvustatakse HIV valdkonna osapooltele ja avalikkusele juunis 2017.

5. Muud tingimused

Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi konkursi tähtaegades ja
osalevate ekspertide (žürii ja mentorid) koosseisus. Muudatustest antakse teada konkursi 
kodulehel.

Korraldajad ei kompenseeri osalejale ühtegi kulu ega kahju, mis tal on tekkinud seoses 
lahendusidee esitamisega ja konkursi erinevates etappides osalemisega.

Lahendusidee esitamisega kinnitab osaleja esitatud andmete õigsust, oma tahet konkursil 
osaleda ja oma nõusolekut konkursi tingimustega.   


