
 
         

 

BETTER projektis toimus virtuaalne temaatiline üritus  

BETTER projekti kolmas temaatiline üritus toimus Covid-19 põhjustatud olukorrast tingituna virtuaalselt. 
Algselt juba märtsis 2020.a Inglismaal Birminghamis kavandatud traditsiooniline kokkusaamine leidis aset 
aga alles juunis. Pärast mitmeid edasilükkasimisi ja põhjalikku eeltööd otsustati virtuaalse kogemuste 
jagamise kasuks, mis kulmineerus seminaridega alljärgnevate teemade raames kolme sessioonina.  

Kuupäev/aeg Seminari teema Eksperdid 

16 Juuni, 11:30 – 13:00  

Seminar 1: “Partnerluse kujundamine 
andmete kogumiseks: näited, kuidas 
soodustada edukat koostööd avaliku ja 
erasektori vahel.” 

Lauri Sokk (P4 
Tartu) 

17 Juuni, 11:30 – 13:00 
Workshop 2: “Andmete visualiseerimine: 
meetodid kaasamaks linnaelanikke ja 
avalikku ning erasektorit.”  

Henrik Mazzanti (P3 
Gavle)  

18 Juuni, 11:30 – 13:00 

Workshop 3: “Avaliku sektori reform: kuidas 
kasutada andmeid, et toetada avaliku sektori 
eesmärkide saavutamist, soodustada 
tugevamalt integreeritud tegevust ning 
juhtimismudeleid.”  

Dr Steve Harding (P2 
Birmingham)  

Seminaril 1 uurisid osalejad, kuidas ühendada avaliku ja erasektori huvigruppe andmete kogumiseks 

suurema eesmärgi nimel ning saavutada võit-võit olukord.   

Seminaril 2 juhtisid eksperdid arutelu linnaplatvormide näitel, mis rakendavad olemasolevaid suurandmeid 

ja tutvustasid, kuidas visualiseeritud andmed saavad olla abiks otsuste tegemise protsessides.   

Seminaril 3 arutlesid projekti partnerid ja huvirühmade esindajad, kuidas disainmõtlemine kui tunnetuslik, 

strateegiline ja praktiline protsess toimib ning kuidas ja millal seda rakendada avalikus sektoris.  

Kolm sessiooni toimusid Webex platvormi vahendusel, kusjuures kõik teemad ja ettekanded olid eelnevalt 

kõigile osalejatele kättesaadavad veebikeskkonnas (google classroom). Samas oli enne ja pärast seminare 

võimalik ekspertidele esitada küsimusi ja saada ka vastuseid. Seminarid hinnati edukaks. Need toetasid 

oluliselt partnerite tegevusplaanide täpsustamist ja õppimisvajaduste välja selgitamist, samuti räägiti läbi 

järgmise perioodi - alates augustist 2020 - tegevused ja muudatused seoses eriolukorraga. 

BETTER 

BETTER on Interreg Europe projekt, kus osalevad viis linnavalitsust (Genoa- IT, Tartu-EE, Nyíregyháza-

HU, Birmingham- UK ja Gävle - SE), kes otsivad lahedust ühisele väljakutsele - kuidas toetada avalikku 

sektorit regionaalsete innovatsioonistrateegiate arendamisel läbi paremate e-valitsemise lahenduste.  

Rohkem informatsiooni projektist BETTER: https://www.interregeurope.eu/better/   
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