“Arenguidee konkursi” tingimused
Käesolev dokument sätestab “Arenguidee konkursi” läbiviimise ja konkursil osalemise
tingimused ja korra (“Tingimused”).
1.

Konkursi eesmärk

Eesti Arengufond (“Arengufond”) korraldab “Arenguidee konkursi” (“Konkurss”) eesmärgiga
toetada Eesti majanduse arengule ja Eesti elanike elukvaliteedi tõusule suunatud ideede
elluviimist. Konkursi raames ootab Arengufond osalejatelt eelnimetatud teemadel sisukaid ja
mõjukaid ideesid, mis oleksid mõistliku aja jooksul ja mõistlikel tingimustel elluviidavad. Oluline
on Konkursil osaleja võimekus ja tahe aktiivselt osaleda idee elluviimises.
2.

Konkursi võitjad

Konkursi raames valitakse välja kuni kolm parimat ideed/Konkursi võitjat.
Konkursi võitja poolt esitatud idee elluviimiseks pakub Arengufond stipendiumi/tasu suurusega
2000 eurot kuus (neto), mida makstakse Konkursi võitjale ühe aasta jooksul idee elluviimist
käsitleva lepingu sõlmimisest. Samuti pakub Arengufond Konkursi võitjale võimalust teostada
oma ideed inspireerivas töökeskkonnas Arengufondi bürooruumides.
Kokkuleppel Konkursi võitjaga võidakse ülalnimetatud stipendiumit/tasu kasutada muul idee
elluviimiseks vajalikul eesmärgil.
3.

Osalemine

Konkurss on avalik ning sellel võivad osaleda kõik füüsilised isikud, välja arvatud Arengufondi ja
AS SmartCap töötajad ning juhtorganite liikmed.
Konkursil osalemiseks tuleb Arengufondile esitada hiljemalt 1. mail 2014 idee kirjeldus, mis
peab sisaldama järgnevat:




Ideed kokkuvõttev ühelauseline pealkiri (juhtlause)
Idee lühikokkuvõte (kuni 500 tähemärki)
Idee kirjeldus (kuni 5000 tähemärki), sealhulgas autori nägemus idee rakendamiseks
vajalikest sammudest ning elluviimise ajaraamistikust, samuti idee eeldatav mõju Eesti
majanduse arengule ja inimeste elukvaliteedile.

Iga osaleja peab esitama idee individuaalselt, kuid ta võib viidata isikutele, kelle abil ta soovib
ideed ellu viia.
Idee kirjeldusele tuleb lisada idee esitaja elulookirjeldus. Kui idee esitaja soovib elluviimisse
kaasata teisi isikuid, tuleb esitada ka informatsioon vastavate isikute kohta.
Idee kirjeldus ja sellele lisatavad dokumendid peavad olema vormistatud eesti [või inglise]
keeles ning esitatud kirjalikus vormis või e-posti teel.
Kirjalikus vormis dokumendid tuleb toimetada aadressile Eesti Arengufond, Rotermanni 8,
Tallinn 10111 märkega “Eesti Arengufondi Arenguidee konkurss”. E-posti teel esitatavad
dokumendid tuleb saata aadressil info@arengufond.ee, märkides teemareale “Eesti
Arengufondi Arenguidee konkurss”.
4.

Ideede hindamine ja võitja(te) selgitamine

Parima idee(d)/Konkursi võitja(d) valib välja Arengufondi poolt määratud žürii (“Zürii”). Zürii valib
kuni kolm Konkursi võitjat oma parima äranägemise kohaselt, lähtudes Konkursi eesmärgist
ning kaaludes muuhulgas alljärgnevat:





Idee originaalsus;
Idee teostatavus mõistliku aja jooksul mõistlikel tingimustel;
Idee esitaja võimekus idee ellu viia (sh idee esitaja ja tema poolt kaasatavate isikute
teadmised ja kogemused vastavas valdkonnas);
Idee rakendamise eeldatav mõju Eesti majandusele ja ühiskonnale laiemalt.

Arengufondil ja/või Züriil on õigus tagasi lükata ning jätta hindamata ideed, mille vormistamisel
ja/või esitamisel ei ole järgitud käesolevaid Tingimusi. Samuti on Züriil õigus jätta Konkursi

võitja(d) määramata, kui ükski Konkursile esitatud idee ei aita Zürii hinnangul piisavalt täita
Konkursi eesmärki.
Arengufond avalikustab Konkursi võitja(d) hiljemalt 20. juunil 2014 oma veebilehel
(www.arengufond.ee).
Leping ideede elluviimiseks sõlmitakse eeldatavasti 2014. aasta septembris.
5.

Muud tingimused

Käesolev Konkurss ei ole ideekonkurss riigihangete seaduse tähenduses.
Arengufondil on õigus muuta ja/või täpsustada käesolevaid Tingimusi, avaldades sellekohase
teate ning muudetud või täpsustatud Tingimused oma veebilehel (www.arengufond.ee) hiljemalt
15. aprillil 2014. Arengufondil on õigus igal ajal Konkurss tühistada, avaldades sellekohase teate
oma veebilehel (www.arengufond.ee).
Arengufondil on õigus avalikustada Konkursile esitatud ideed oma veebilehel, trükistes või muul
viisil, samuti võimaldada ideede kommenteerimist avalikkuse poolt.
Konkursil osaleja peab tagama, et tal on õigusaktide kohaselt kõik õigused ja nõusolekud
Konkursil osalemiseks, selle raames ideede esitamiseks ja selle võitmise korral idee
elluviimisega seonduva lepingu sõlmimiseks. Samuti peab Konkursil osaleja tagama, et
Arengufondil on õigus konkursil osaleja poolt esitatud idee ja muu informatsiooni (sh
isikuandmete) mis tahes viisil avalikustamiseks ja kasutamiseks. Arengufondil on õigus nõuda
Konkursil osaleja poolt Konkursi ja/või selle tulemusel sõlmitud lepingute raames loodu suhtes
tekkivate autoriõiguste ja muude intellektuaalomandi õiguste üleandmist.
Arengufond ei hüvita Konkursil osalejatele osalemisega seotud kulutusi ega kahju.
Arengufondil kohustused Konkursi võitja suhtes lõpevad juhul, kui Konkursi võitja ei tee
käesolevates Tingimustes nimetatud toiminguid seoses Konkursi võitmisega, sealhulgas ei
sõlmi lepingut idee elluviimise osas Arengufondi poolt määratud tähtaja jooksul.
Käesolevad tingimused sätestavad ammendavalt kõik Konkursi korraldamise ja sellel osalemise
tingimused. Arengufondi ja tema töötajate või esindajate poolt Konkursiga seoses esitatud
avaldused, seisukohad ja kommentaarid on Konkursi tingimusteks üksnes ulatuses, milles need
on selgesõnaliselt sätestatud käesolevas dokumendis.
Kui isik esitab Konkursile idee, loetakse, et ta on käesolevad Tingimused läbi lugenud,
nendest aru saanud ning nendega täielikult nõustunud.

