
            
         

 
BETTERis asutakse häid praktikaid juurutama 

BETTER pöörab järk-järgult fookuse heade praktikatega tutvumiselt nende rakendamisele. Tulenevalt 

projekti eesmärgist peavad linnad arendama piirkondlikke innovatsioonistrateegiaid e-teenuste 

parendamise kaudu. Möödunud poolaastal korraldasid partnerlinnad kolm õppevisiiti:  

Kuupäev Uuritud head praktikad Osalejad 

17 juuli 2021 

- DIGITEENUSED KODANIKELE - “Digitaalne kodaniku kaust” 

- "Segnalaci" 

 

- DIGITEENUSED ETTEVÕTETELE - “Tööpoliitika platvorm”  

 
- TURVALISUS JA VASTUPIDAVUS - “Kohaliku politsei 

juhtimiskeskuse tehnoloogiline uuendus” ja “Vihma ja 

hüdromeetrilise taseme andmete digitaalmudel” 

Korraldaja 

Genoa 

Osalesid 

Birmingham  

Gävle 

Nyíregyháza 

 

13 september 

2021 

- LEGO HARIDUSE INNOVATSIOONISTUUDIO- LEGO® 

töövahendite kasutamise võimalused hariduslikel ja andekuse 

arendamise eesmärkidel  

- DIGITAALNE PUU – Innovatsiooni elupaik – suurandmete, 

masinõppe ja andmeteadustega seotud kultuuri arendamine  

Korraldaja 

Nyíregyháza 

Osalesid 

Genoa 

 Birmingham 

Gävle 

 

27 oktoober 

2021 

- TEENUSEDISAIN JA E-TEENUSTE ARENDAMINE – 

Gävle omavalitsuse teenuste digitaliseerimine, e-teenuste 

arendamise põhimõtted ja omavalitsuse 

innovatsiooniüksus 

Korraldaja  

Gävle  

Osalesid  

Tartu 

Birmingham 

Genoa  

Kui varasemates etappides, temaatiliste ürituste ja õppevisiitide kaudu, tutvusid ja uurisid partnerid häid 

praktikaid oma innovatsiooniprobleemide lahendamiseks, siis nüüd on osalevate linnade peamine eesmärk 

õppida, kuidas neid kõige paremini kohalikke tingimusi arvestades kasutusele võtta. See protsess viiakse 

läbi nö import-töötubade kaudu, kus praktika omanik ja kogemuse kasutamisest huvitatud partner töötavad 

koos, et rakendada head praktikat õppiva partneri kohalikus keskkonnas. 

Viienda semestriga lõppeb ka ettevalmistustööde periood ning BETTER jõuab peagi oma kolmeaastase 

rahvusvahelise õppefaasi viimasesse semestrisse. Järgmised kuud on kindlasti projekti kõige töömahukam 

etapp. Muude tegevuste hulgas korraldavad partnerlinnad veel viis õppekülastust, viis import-töötuba ja 

viis kohalikku üritust – kõik selleks, et kujundada, viia lõpule ja levitada oma piirkondlikke tegevuskavasid, 

mis koostatakse innovatsioonistrateegiate rakendamiseks. 

COVID-19-ga seotud jätkuvate probleemide tõttu toimuvad mittevirtuaalsed koosolekud ainult juhul, kui 

reisimis- ja sisenemispiirangud enam ei kehti.  

BETTER on Interreg Europe projekt, kus osalevad viis kohalikku omavalitsust (Genoa Itaaliast, Gävle 

Rootsist, Birmingham Suurbritanniast, Tartu Eestist, Nyíregyháza Ungarist). Projekti eesmärk on 

arendada piirkondlikke innovatsioonistrateegiaid, parendades neid läbi e-teenuste arendamise. Lisainfo 

saamiseks külasta https://www.interregeurope.eu/better/ või https://www.tartu.ee/et/projekt-better. 
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