
Kutse osaleda projektis „BICIFICATION – jalgrattakasutuse suurendamine
linnaliikluses“

PROJEKTI TUTVUSTUS

BICIFICATION on projekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu asutuse Euroopa Innovatsiooni-
ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) programmist EIT for Urban Mobility. EIT Urban Mobility raames
soovitakse kiirendada positiivseid muutusi liikuvuses, et teha linnaalad elamisväärsemaks.

BICIFICATIONI eesmärk on toetada üleminekut rohelisele, aktiivsele liikuvusele. Seda
tehakse premeerimisel põhineva mängulahenduse kaudu, mis koosneb patenditud riist- ja
tarkvarast, et jalgrattasõite usaldusväärselt jälgida ja premeerida.

BICIFICATIONI projekti kaasatakse neljaks kuuks 1500 kasutajat kolmest linnast (Tallinn,
Istanbul, Braga). Järgneva viie aasta jooksul plaanitakse üle Euroopa hõlmata 100 000
inimest 90 linnast. Need kasutajad saavad kohalikelt ametiasutustelt motiveerivaid
preemiaid. Linnad omakorda lõikavad kasu väärtuslikest ja usaldusväärsetest
liikuvusandmetest.

Tallinnas algatab BICIFICATIONI projekti Tallinna Strateegiakeskus, kelle kohalik
uuringupartner on Tallinna Tehnikaülikool.

Rohkem teavet projekti kohta leiab aadressilt https://bicification-project.eu/.

1. KES SAAB KANDIDEERIDA?

Projektis saab osaleda iga inimene, kes vastab järgnevatele tingimustele:
- elab või töötab Tallinnas;
- on kandideerimise ajal vähemalt 18-aastane;
- omab klassikalist jalgratast (mitte elektrilist);

https://bicification-project.eu/


- omab ühilduvat nutitelefoni (Androidi operatsioonisüsteem alates versioonist 6.0 või iOSi
operatsioonisüsteem alates versioonist 9).

2. KUIDAS BICIFICATION TOIMIB?

1. Iga valitud osaleja saab kilomeetripreemiaid.
See on preemialiik, mis ei põhine võistlusel, vaid tegelikel kilomeetritel, mis on läbitud
järgmisel kaardil märgitud linnaalal: https://link.pin.bike/TallinnMap.
Preemiad on:

- 0,25 €/km kodust kooli ja kodust tööle sõitude eest;
- 0,07 €/km üleüldiste sõitude eest linnaalas;
- suurim preemia: 1 € päevas osaleja kohta, 30 € kuus osaleja kohta.

3. KUIDAS SAAN KANDIDEERIDA?

1. 1.SAMM. Registreeruge siin lehel alates 12. aprill 2022.

2. 2.SAMM. Edukaid kandideerijaid teavitatakse sellest meili teel. Tallinna
Strateegiakeskus valib 500 osalejat, tasakaalustades osalust keele, soo, vanuse ja
linnaosa alusel.

3. 3.SAMM. Edukatele kandideerijatele antakse jalgrattale paigaldatav Pin Bike’i
komplekt, komplektile järgi minnes on kaasa vaja võtta kinnitusmeil ja isikut tõendav
dokument.

4. 4.SAMM. Projekt algab 1. juunil 2022 ja lõppeb 30. septembril 2022. Osalejad
peavad Apple Store‘ist või Google Play Store‘ist alla laadima Pin Bike’i rakenduse ja
paigaldama oma jalgrattale Pin Bike’i komplekti.

4. PIN BIKE’I KOMPLEKT JA RAKENDUS

BICIFICATIONI projektis osalemiseks peavad edukad kandideerijad Apple Store‘ist või
Google Play Store‘ist alla laadima Pin Bike’i äpi ja paigaldama oma jalgrattale Pin Bike’i
komplekti.

Pin Bike’i komplekt sisaldab:
• riistvaraseadet, mille peab paigaldama jalgrattakodaratele
• LED-signaaltuld
• valgust tagasipeegeldavat plaati
• klapiadapterit, et bensiinijaamas saaks rattakumme pumbata
• projekti koodi, mis tuleb projektis osalemiseks rakendusse sisestada.

Rohkem teavet Pin Bike’i komplekti kasutamise kohta leiab siit.

5. KUIDAS JA KUS SAAN PREEMIAID KASUTADA?

Iga osaleja saab kontrollida esimesest päevast alates kogutud preemiaid eurodes Pin Bike’i
rakenduses. Iga kogutud 10 euro kohta loob rakendus automaatselt 10 euro väärtuses

https://link.pin.bike/TallinnMap
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https://apps.apple.com/it/app/pin-bike/id1384568374
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.pinbike.app&hl=it&gl=US
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vautšeri, mida saab kasutada erinevates Tallinna poodides. Osalejad näevad rakenduses
poode, mis on BICIFICATIONI projekti kaasatud ning saavad neid toodete, teenuste ja
asukoha järgi filtreerida. Vautšerit saab kasutada poes pakutavate toodete ja teenuste
ostmiseks. Alla 10 euro suuruseid vautšereid ei väljastata ning osaleja ei saa preemiat kätte,
kui ta 10 euro lävendit ei ületa.

6. KONTROLL JA PREEMIATE TÜHISTAMINE

Tallinna Strateegiakeskusel on õigus teha osalejate rakendustes juhuslikke kontrolle.
Rikkumiste korral võib osaleja projektist eemaldada või nõuda saadud preemia tagastamist.

7. KOMMUNIKATSIOONI VASTUTUS
Tallinna Strateegiakeskus ei vastuta arusaamatuste ega infovahetuse puudumise eest
osalejatega ükskõik millistel põhjustel, näiteks ebatäpne aadressi märkimine, aadressi
muutumisest teavitamata jätmine või sellega hilinemine, ega e-postiga seotud vigade või
kolmandate isikute mis tahes vigade eest.

8. VAIDLUSED JA PÄDEVUS
Mis tahes vaidlused lahendatakse kooskõlas Eesti seadustega. Mitte mingil juhul ei ole
lubatud vahekohtumenetlus.

9. ÜLDTEAVE JA KONTAKTID
____________
Teabe ja selgituste saamiseks võtke ühendust aadressil rattaprojekt@tallinnlv.ee
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