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UX CHALLENGE: PARAIŠKOS TEIKIMO IR DALYVAVIMO UX CHALLENGE 
INICIATYVOJE APRAŠAS ĮMONĖMS 

ĮVADAS 

„UX Challenge” – Trento inovacijų centro (it. Hub Inovazzione Trentino – HIT) kartu su 
partneriais sukurta iniciatyva įmonėms ir studentams bei jauniems profesionalams 
sužinoti ir išmokti taikyti stipriausių pasaulio įmonių, tokių kaip Google, dizaino mąstymo 
principus sprendžiant jau sukurtų, kuriamų ar dar tik planuojamų kurti IRT produktų 
vartotojų patyrimų iššūkius (angl. user experience challenge – UX Challenge).  

Pagrindinis iniciatyvos tikslas – paskatinti įmones atkreipti dėmesį į vartotojo patyrimo 
gerinimo naudą, kuriant aukštųjų inovacijų produktus ir paslaugas. Be to, šia iniciatyva 
siekiama skatinti studentų ir jaunųjų mokslininkų profesinį augimą. 

„UX Challenge” padeda įmonėms tobulinti produktų naudojimą, vartotojo patirtį, taip 
didinant produktų ir paslaugų vertę šiuos dar tik kuriant ar jau sukūrus. Galutiniai 
naudotojai dalyvauja produkto kūrimo, testavimo procese. Taip jiems kilusios 
problemos, jų poreikiai bei galimybės išaiškinami laiku. 

„UX Challenge” projekte daugiausiai dalyvaus produkto dizainą, į naudotoją orientuotą 
dizainą, sąsajos dizainą, produkto inovaciją, marketingą ir grafikos dizainą studijuojantys 
studentai ir jaunieji šių sričių profesionalai (toliau – sprendėjai). Dirbdami atitinkamų 
specialistų (mentorių) vadovaujamomis grupėmis, testuodami dalyvaujančių įmonių 
produktus ir paslaugas, jaunieji specialistai sieks gerinti jų kokybę. Be to, „UX Challenge” 
dalyvaus ir Lietuvos inovacijų centro (LIC) kartu su Code Academy atrinkti galutiniai 
vartotojai (toliau – testuotojai), kurie bandys produktus ir teiks savo pasiūlymus.  

„UX Challenge 2020” yra finansuojamas „H2020” Europos projekto „200SMEchallenge” 
(www.200SMEchallenge.eu) lėšomis. Šio projekto tikslas – pasitelkiant Europos inovacijų 
agentūras plėsti inovacijų iššūkius taip remiant inovacijų plėtrą mažose ir vidutinio 
dydžio įmonėse. Projektu siekiama įtvirtinti „UX Challenge” kaip į naudotoją orientuoto 
dizaino naudojimo skatinimo priemonę mažose ir vidutinėse įmonėse. Todėl projekto 
metu bus atliekamas plataus masto atsitiktinių imčių tyrimas (angl. Randomized control 
trial – RCT), kuriame dalyvaus bent 200 mažų ir vidutinių įmonių. Iš jų į kontrolinę grupę 
bus atrinktos 56 įmonės pagal atsitiktinę atranką aprašantį tyrimo planą, kurį vykdo 
vienas iš projekto partnerių – Fondazione Bruno Kessler (IT). Projekto partneriai „UX 
Challenge” vienodu formatu rengs 7 šalyse: Trente (Italija), Kastelione (Ispanija), 
Karlsruhe (Vokietija), Kopenhagoje (Danija), Taline (Estija), Vilniuje (Lietuva) ir Oulu 
(Suomija). Kiekvieno partnerio atstovai išrinks 8 vietines įmones, kurios galės dalyvauti 
„UX Challenge”. 

Lietuvoje „UX Challenge” vyks „2021 m. vasario 18 d. (ketvirtadienis), ir vasario 19d. 
(penktadienis). Konkretus renginio formatas ir vieta gali keistis priklausomai nuo 
epidemiologinės situacijos ir su tuo susijusių ribojimų bei draudimų šalyje.  
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1. STRAIPSNIS – APRAŠO OBJEKTAS 

Siekiama atrinkti iki 8 įmonių pasiūlytų skaitmeninių produktų ir / ar paslaugų  (toliau – 
produktai), su kuriais dirbs sprendėjai gerindami jų į vartotoją orientuotą patirtį (toliau – 
veiklos). 

• Produktai: skaitmeniniai, skaitmeninę sąsają turintys produktai ar paslaugos, kurių 
vertę lemia žmogaus ir technologijų sąsaja, įskaitant, bet neapsiribojant: 
mobiliosios programėlės (išmaniuosiuose telefonuose ar planšetėse), 
internetinės programos, internetinės svetainės, programėlės ir darbastalio 
programinė įranga, vartotojų prekės, namų įranga ir kitos skaitmeninės 
technologijos (pvz.: valdomi liečiamieji ekranai), pramoniniai įrenginiai su 
skaitmenine sąsaja (pvz.: konfigūracijos ir kontrolės liečiamaisiais ekranais). Gali 
būti pristatomi įvairaus brandumo lygio produktai: jau esantys rinkoje produktai, 
produktų prototipo versijos, produktų koncepcijos ar idėjos. Net ir prototipo 
stadijoje esantys produktai turi būti prieinami sprendėjams  internetinėje 
svetainėje  (bent jau PowerPoint prezentacija su išaiškinta produkto 
koncepcija). Visa pasidalinta informacija laikoma konfidencialia informacija. 

• Veiklos: produktų dizaino gerinimas bus atliekamas dvi dienas, bus analizuojamos 
galimai kylančios skaitmeninės sąsajos problemos, siūlomi dizaino sprendimai, 
kuriami naujų sąsajų eskizai, nauji prototipai, s taip pat apim produkto vartotojų 
atliekamus testus. 

 
2.  STRAIPSNIS – IŠŠŪKIO VYKDYMO METODIKA  

Numatoma, kad 8 ar daugiau sprendėjų grupių, sudarytų iš keturių ar daugiau sprendėjų 
(toliau – komanda) dvi dienas dirbs paraleliai, kad patikrintų ir pagerintų aštuonių 
produktų naudotojo patyrimą. Kiekvieną komandą konsultuos vienas ar daugiau 
mentorių, kuris padės komandoms vykdyti veiklas ir rengti prototipą, gaires ar eskizus 
bei trumpą galutinę ataskaitą (prezentaciją naudojant Power Point programą). 
Ataskaitoje bus pateikiami pasiūlymai ir sprendimai, kuriais bus galima pagerinti 
atitinkamo produkto naudotojo patyrimą (toliau – rezultatai). Bendradarbiaudami su 
iniciatyvos partneriais, Lietuvos inovacijų centras kartu su Code Academy atrinks 
sprendėjus, sukurs ir paruoš komandas.  

Iššūkio tvarkaraštis: 

• 2021 m. Vasario 11 d., ketvirtadienis. Preliminari dienotvarkė: Dizaino sprinto ir „UX 
Challenge” popietės pratybos sprendėjams ir mentoriams (įmonių atstovai 
nedalyvauja); trumpos atrinktų įmonių ir produktų prezentacijos; komandų 
kūrimas. 

• 2021 m. Vasario 18 d., ketvirtadienis. Pirmoji veiklų diena: atrinktų įmonių techninio 
skyriaus specialistai iš pačio ryto sprendėjams tiesiogiai pristato savo produktą ir 
iššūkį. Sprendėjai imasi darbo. Dalyvaujančių įmonių atstovai privalo būti 
pasiekiami telefonu, kad galėtų atsakyti į bet kurį kilusį klausimą ar pasidalinti 
reikalinga informacija. 
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• 2021 m. Vasario 19 d., penktadienis. Antroji veiklų diena: Sprendėjai dirba iki 
paskelbiant rezultatus. Dalyvaujančių įmonių atstovai privalo būti pasiekiami 
telefonu, kad galėtų atsakyti į bet kurį kilusį klausimą ar pasidalinti reikalinga 
informacija. 14:30 kiekviena sprendėjų grupė privačioje sesijoje pristato rezultatus 
įmonėms, įmonės atstovai turi būti pristatymo vietoje. 15:30 komandos 
susirinkusiai publikai trumpai pristato taikytus veiklų metodus ir kitas įmonių 
pasidalinti leistas detales.  

Kiekviena komanda bus įvertinta iš mentorių ir įmonių atstovų sudarytos komisijos: 

• 1. Kriterijus: galima rezultatų įtaka verslui ( 1 – 5 taškai, įmonės); 

• 2. kriterijus: rezultatų įvykdomumas ( 1 – 5 taškai, įmonės); 

• 3. kriterijus: gebėjimas tinkamai vykdyti veiklas ( 1 – 5 taškai, kuratoriai); 

• 4. kriterijus: komandinio darbo efektyvumas (1 – 5 taškai, mentoriai). 

• 5. kriterijus: pasiektų rezultatų naujumas (1 – 10 taškų, mentoriai); 

• 6. kriterijus: pasiektų rezultatų išbaigtumas (1 – 10 taškų, mentoriai). 

 

Pasibaigus šioms prezentacijoms, LIC susumuos įmonių atstovų, kuratorių ir 
nepriklausomų ekspertų pateiktus taškus, LIC dar tą pačią dieną paskelbs daugiausiai 
taškų surinkusią sprendėjų komandą, kuriai bus įteiktas prizas.   

 

3. STRAIPSNIS – DALYVAVIMO PARAIŠKA IR METODAI  

Norėdami dalyvauti iššūkyje, įmonių atstovai turi užpildyti internetinę formą, kurią galima 
atsisiųsti iš https://lic.lt/ux-challenge/imonems/. Užpildytą formą siųskite el. paštu 
uxchallenge@lic.lt iki 2020 m. gruodžio 13 d. 23.59 val. 

Neteisingai užpildytos ar nurodytam terminui pasibaigus gautos paraiškos formos 
atrankoje nedalyvaus. 

 

4. STRAIPSNIS – PARAIŠKOS FORMŲ ATRANKOS METODIKA  

LIC sudarytos komisijos nariai pagal paraiškų teisėtumą (A) ir tinkamumą (B) atrinks 30 
tinkamiausių produktų iš Lietuvos dalyvauti „200SMEchallenge” projekte. Atsitiktinės 
atrankos metu į „UX Challenge“ bus atrinktos tik 8 įmonės. Komisiją sudarys vidiniai LIC 
ir partnerių darbuotojai. 

Teisėtumo kriterijai (A): 

A1) Dalyvauti gali mažo ar vidutinio dydžio įmonės: 

1. Mažiau nei 250 darbuotojų turinčios įmonės. 

2. įmonės, kurių metinė apyvarta yra mažesnė nei 50 mln. eurų arba galutinis 
balansas siekia mažiau nei 43 mln. eurų. 

https://lic.lt/ux-challenge/imonems/
mailto:uxchallenge@lic.lt
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A2) Teisingai užpildyti „Įmonės paraiškos formą“ reiškia: 

1. Užpildyti visas „UX Challenge” paraiškos formos (.word formatu) dalis ir nusiųsti 
paraišką nurodytais adresais; 

2. užpildyti „200SMEchallenge” projekto “Pradinę apklausą”, kurią rasite „UX 
Challenge” paraiškos formoje. 

3. A3) Paraiškos pateikimas per nurodytą terminą. 

Į tinkamumo kriterijus (B) įeina produkto ir iššūkio ypatybės, kurias įvertinusi komisija 
nustatys produktus, tinkamiausius dalyvauti ir išnaudoti „UX Challenge” teikiamą naudą: 

B1) Galutinis vartotojas gali naudotis produktu specialiai jo neapmokius, tam nereikia 
jokių dokumentų ar patirties ( 1 – 5 taškai). 

B2) produktas pritaikytas vartotojams, neturintiems sunkumų dalyvauti testuose (pvz.: 
nesergantiems sunkiomis ligomis ar neturintiems negalios, 1 – 5 taškai). 

B3) produkto vertę kurią skaitmeninė sąsaja (1 – 5 taškai). 

B4) siūloma inovatyvi produkto strategija, ypatybės ir inovaciją kuriančios technologijos 
(1 – 5 taškai). 

B5) įmonės atstovai aiškiai nurodo, ko tikisi iš „UX Challenge” ir kaip šio iššūkio dalyviai 
gali prisidėti prie produkto inovatyvumo (1 – 5 taškai). 

Atranka vyks tokiu būdu: 

1. 200SMEchallenge projekte dalyvausiančių produktų atranka. Užbaigus atranką, 
komisija dalyvauti „200SMEchallenge” projekte išrinks 30 tinkamiausių, 
daugiausiai taškų surinkusių produktų. Jei viena įmonė pristatė kelis tinkamus 
produktus, projekte bus atrinktas dalyvauti tik daugiausiai taškų surinkęs 
produktas. 

2. UX Challenge iniciatyvoje dalyvausiančių produktų atranka: iš 30 tinkamiausių 
produktų, tik 8 dalyvaus „UX Challenge”. Vadovaujantis tyrimo planu, produktai 
bus atrinkti pagal atsitiktinės atrankos metodiką, kurią atlieka Fondazione Bruno 
Kessler (Italija) Tyrimų centras. 

Įmonėms el. paštu bus pranešta apie atrankos rezultatus iki 2020 m. gruodžio 21 d. 

 

5. STRAIPSNIS – DALYVAVIMO SĄLYGOS 

„UX Challenge” iššūkiui (toliau – iššūkis) atrinktųpProduktų įmonių atstovai gali 
per 5 dienas atsisakyti dalyvauti iššūkyje susisiekę el. paštu uxchallenge@lic.lt. LIC tokiu 
atveju atrinks kitas įmones, o atrankai pasibaigus įmonių atstovai ir produktų aprašymai 
bus patalpinti iššūkio internetinėje svetainėje.   

  

 

mailto:uxchallenge@lic.lt
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6. STRAIPSNIS – PREKĖS ŽENKLAI 

Iššūkyje atrinktų dalyvauti įmonių atstovai sutinka, kad LIC savo nuožiūra, bet tik 
reklamuodami iššūkį naudotų jų prekės ženklą nemokamai.. 

LIC turi teisę reklamuodama iššūkį dalyvaujančių įmonių prekės ženklus bei kitų su 
iššūkiu susijusių produktų, paslaugų, įvykių prekės ženklus ir kitą medžiagą skelbti savo 
internetinėje svetainėje. 

LIC pripažįsta ir sutinka, kad iššūkyje dalyvaujančių įmonių prekių ženklai yra išskirtinė jų 
nuosavybė ir jokiu šiuo pranešimo skirsniu nesiekia šios teisės iš įmonių atimti. Prekės 
ženklai naudojami tik anksčiau minėtais reklamos tikslais. Todėl negavus raštiško 
iššūkyje dalyvaujančių įmonių atstovų leidimo LIC negalės atiduoti, perduoti ar kitaip 
naudoti iššūkyje dalyvaujančių įmonių prekės ženklų teisių. 

Prekės ženklus vektoriniu ar kitu spaudai tinkančiu formatu siųskite į uxchallenge@lic.lt 
iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

  

7. STRAIPSNIS – KONDIDENCIALUMAS 

LIC įsipareigoja paraiškose pateiktą įmonių informaciją laikyti konfidencialia išskyrus 
žvaigždute * pažymėtą informaciją: įmonės pavadinimą, internetinį adresą, veiklos 
sektorių, labai trumpą verslo aprašymą ir produkto pavadinimą. Šia informacija gali būti 
laisvai pasidalinta iššūkio reklamos tikslais. Be to, LIC įsipareigoja konfidencialia 
informacija laikyti ir rezultatus. 

Atsižvelgus į anksčiau minėtą konfidencialią informaciją, LIC taip pat įsipareigoja, (i) 
neatskleisti rezultatų jokia forma, nebent būtų gautas raštiškas konkrečios įmonės 
atstovų leidimas ir (ii) naudoti rezultatus tik dalyvavimo iššūkyje tikslams. 

LIC taip pat įpareigoja savo darbuotojus, bendradarbius ir konsultantus, ir iššūkyje 
dalyvausiančius sprendėjus, mentorius ar komisijų narius laikyti minėtą informaciją 
konfindencialia. 

Toks apribojimas galioja 2 (dvejus) metus nuo iššūkio pradžios. 

 

8. STRAIPSNIS – INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

Intelektinė rezultatų nuosavybė priklausys įmonėms, bet sprendėjai bus laikomi 
autoriais ar išradėjais. 

Iššūkyje dalyvaujančių įmonių atstovai leidžia sprendėjams atskleisti, kad jie dalyvauja 
iššūkyje ir dirba ties konkrečiu konkrečios įmonės produktu.  

 

9. STRAIPSNIS – GARANTIJŲ NEBUVIMAS. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS 

Sprendėjai pristato rezultatus, o įmonės priima juos tokius, kokie yra ir nei LIC, nei 
sprendėjai neteikia garantijų, kad rezultatai (i) atitinka reikiamą techninę kokybę; (ii) 

mailto:uxchallenge@lic.lt
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atitinka reikiamą tikslą; (iii) nepažeidžia trečiųjų šalių teisių ar teisiškai saugomų 
subjektyvių pozicijų. 

Nei LIC nei sprendėjai neprisiima atsakomybės už rezultatų taisyklingumą, pagrįstumą, 
originalumą ir kokybę – tai paliekama dalyvaujančios įmonės valiai.  

Dalyvaujančių įmonių atstovai atleidžia LIC ir sprendėjus nuo bet kurios tiesioginės, 
netiesioginės, netyčinės, tyčinės, baudžiamosios ar moralinės žalos, kurią įmonės gali 
patirti dalyvaudamos iššūkyje ar naudodamosi gautais rezultatais.  

  

10. STRAIPSNIS – ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

Remdamiesi BDAR 2016/679 13-uoju straipsniu, informuojame, kad visi LIC atstovų 
tvarkomi duomenys, gauti vykdant apraše numatytas procedūras, bus naudojami tik 
procedūrų tikslams įgyvendinti ir bus tvarkomi IT sistemose laikantis minėtojo teisės 
akto. Duomenys trečiosioms šalims nebus atskleisti. LIC – duomenų tvarkytojas ir 
susisiekę su atsakingu įmonės asmeniu visada galite pasinaudoti savo turimomis 
teisėmis: gauti prieigą prie savo asmens duomenų, juos pataisyti ar panaikinti. Išsamią 
Privatumo Politiką rasite čia https://lic.lt/ux-challenge/imonems/. 

 

11 STRAIPSNIS – NE ASMENINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMAS TYRIMO TIKSLAMS  

UX iššūkis yra finansuojamas ES programos Horizontas 2020 projekto 
“200SMEchallenge”, kurio vienas iš tikslų – išplėstinis tyrimas apie UX Challenge poveikį 
mažoms ir vidutinėms įmonėms. Siekiant šį tikslą įgyvendinti, įmonių paraiškos formos 
bus anonimiškai pasidalintos su 200SMEchallenge projekto partneriais – tyrimų centru 
FBK – Fondazione Bruno Kessler (www.fbk.eu), atsakingu už projekto vertinimą. 1_ 
Įmonės pavadinimas; 2_ PVM mokėtojo numeris; 4_ Darbuotojų skaičius; 5_ Metinė 
apyvarta 2019; 14_ Produkto brandumo stadija. Konkrečiau, 1 ir 2 informacija bus 
naudojama siekiant suderinti informaciją (4), (5) ir (14) su kitais anoniminiais duomenimis, 
gautais iš apklausos. Dalijimasis tokia informacija leis praturtinti tyrimų duomenis, 
surinktus 200SMEchallenge tyrimo apklausa, išvengiant būtinybės pareiškėjui suteikti tą 
pačią informaciją du kartus. 

 

12 STRAIPSNIS – LEIDIMAS NAUDOTI NUOTRAUKAS 

Iššūkyje dalyvaujančios įmones turės gauti visus reikiamus sutikimus iš juos 
atstovaujančių subjektų, kad  LIC galėtų skelbti jų nuotraukas bet kuria forma 
(spausdinant, talpinant internetinėse svetainėse ar t.t.) idant būtų galima reklamuoti 
iššūkį, o LIC atstovai įsipareigoja nuotraukomis dalintis nežeminant ar nepažeidžiant 
asmens orumo ar nesidalinti nuotraukomis kitiems nei nurodyta ar neteisėtiems tikslams.  
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