Konkursi tingimused
2017/18
1. Konkursi eesmärk
TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli koolinoorte äriideede konkursi Bright Minds eesmärk on tõsta
Eesti kooliõpilaste ettevõtlikkust läbi ettevõtlust ning start-up maailma tutvustava
koolitusprogrammi ning äriideede konkursi. Julgustada koolinoori uurima ettevõtluse ja
teaduse ning tehnoloogia seoseid, nägema kogukondlike probleeme ja leidma neile lahendust
oma ideid ellu viies.
Äriideede konkurss Bright Minds eeldab suurt koostööd Tallinna Tehnikaülikooli, noorte,
õpetajate, juhendajate, koolide, arenduskeskuste ja ettevõtete vahel, mis edendab nii
kohalike koolide ja ettevõtete koostööd ning kogukondlikku arengut kui ka üle-eestilist
koostöövalmidust.
2. Bright Minds avaüritus TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory
Kõigil projektis osalevatel võistkondadel on õigus osaleda tasuta koolinoorte äriideede
konkursi Bright Minds avaüritusel, mis toimub 15. novembril 2017 Tallinna Tehnikaülikooli
innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory, aadressil Raja 15.
Avaürituse raames esinevad oma kogemustega tuntud Eesti start-up’ide asutajad ja
koostööpartnerite esindajad. Päeva teises pooles toimuvad töötoad, mis aitavad osalejatel
leida enda äriidee või täiustada ja arendada juba olemasolevat ideed.
3. Konkursil osalevad ideed
TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli koolinoorte äriideede konkursile Bright Minds oodatakse
osalema koolinoori igas vanuses ja esitama äriideid uudsete toodete/teenuste osas.
Käesoleval hooajal keskendume Harjumaa, Pärnumaa, Raplamaa ja Põlvamaa noortele, kelleni
viime maakondlikud koolitusprogrammid. Koolituspäevadel osaleda ja oma ideid
lõppvõistluseks esitada võivad kõik koolinoored üle Eesti.
Ideede arendajateks peavad olema koolinoored, keda on abistamas mentorid programmi
poolt. Lisaks on lubatud kaasata ka (kohalikke) ettevõtete esindajaid, ettevõtjaid,
lapsevanemaid ja õpetajaid.
NB! Esitatud äriidee ei või olla varajasemalt osalenud teistel analoogsetel konkursitel.
4. Konkursile registreerimise tingimused
Konkursile saab registreeruda võistkond, kuhu kuulub maksimaalselt 5 õpilast. (Osaleda võib
ka üksinda).

5. Konkursil osalemiseks on vaja esitada:
1) Onepager ehk lühikokkuvõte äriideest 1 A4 lk
Mis peab kindlasti onepager’il olema?
•
•
•
•
•

Probleem – mis on probleem ja keda see mõjutab?
Lahendus – kuidas Sinu idee selle probleemi lahendab ja mille poolest on idee
innovaatiline?
Turg ja sihtrühm – kui suur on potentsiaalne turg, kui palju kliente oma ideele
ennustad ja kes täpsemalt on kliendid?
Meeskond – kes on Sinu tiimis, millised on meeskonnaliikmete rollid?
Konkurendid – kes on peamised konkurendid? Mis on idee konkurentsieelis?

2) Äriideed tutvustav 1minutiline videoklipp
Videoklipp peab olema eelnevalt laetud sobilikku veebikeskkonda ja e-mailis peab
olema lisatud link videoklipile.
6. Finalistide väljakuulutamine
•
•

•
•
•

Konkursi finaali pääseb eelhindamise alusel oma ideid žürii ees presenteerima 20
võistkonda.
Eelhindamisel arvestatakse koolitsprogrammis osalemist, mis moodustab 10% kogu
võimalikust punktisummast. Osalemine koolituspäeval annab meeskonnale 3 punkti
ja motivatsioonipäeval Speed Date 1 punkti, maksimaalne punktisumma osalemise
eest on 10 punkti, mis saavutatakse neljal päeval osalemise eest.
Finalistide avalik väljakuulutamine toimub märtsis 2018 konkursi kodulehel,
Facebook’is ja e-maili teel.
Konkursi finaal leiab aset 28. märtsil 2018 TTÜ Mektory keskuses.
Kõik konkursile esitatud ideed, mis ei pääsenud eelhindamise alusel finaali,
kaasatakse finaalüritusele esitatud lühikokkvõtete (onepager´ite) väljapanekuga.

7. Konkursi võidukategooriad
Õpilased
•
•
•

I koht, peapreemia Bright Minds 1 500 €
II koht, preemia 1 200 €
III koht, preemia 1 000 €

Õpetajad ja juhendajad
•

3 x Eripreemia 500 €

Lisaks palju eripreemiaid õpilastele.

8. Konkursi olulisemad tähtajad
10.11.2017

Registreerumise tähtaeg avaüritusele

15.11.2017

Bright Minds avaüritus TTÜ
ettevõtluskeskuses Mektory

1.03.2018

Äriideed kirjeldava onepager´i ja videoklipi esitamise
tähtaeg

20.03.2018

Eelhindamise alusel välja valitud 20 parema äriidee
väljakuulutamine konkursi kodulehel, Facebook’is ja emaili teel

28.03.2018

Bright Minds finaalüritus TTÜ innovatsiooni- ja
ettevõtluskeskuses Mektory

innovatsiooni-

ja

