
 
  

 Изпратете своето ИТ решение за Sharing & Reuse Awards! 
Конкурс за публичните администрации 

 
Европейската комисия Ви кани да участвате във второто издание на конкурса за Sharing and Reuse Awards, 
организиран като част от акция „Споделяне и многократно използване“ (Sharing and Reuse) на програмата ISA².   
 
Работили ли сте успешно в сферата на цифровизацията на публичните услуги? Разработили ли сте решение, което 
попада в една от категориите, посочени по-долу? Споделете опита си, като се включите в конкурса! Публичните 
администрации, които търсят конкретни ИТ решения, ще бъдат заинтересовани да видят как сте преодолели 
сходни предизвикателства и да научат как да използват повторно софтуера с отворен код или споделените ИТ 
услуги, които сте разработили. Запознайте всички с превъзходната си работа! 

Наградите са 15 000 евро за екипа победител и 10 000 евро за второто място във всяка от следните 4 категории: 
 

1. Най-иновативен софтуер с отворен код 
2. Софтуер с отворен код с най-голямо въздействие върху гражданите или бизнеса 
3. Най-иновативни споделени ИТ услуги (съвместно разработени или споделени)  
4. Споделени ИТ услуги (съвместно разработени или споделени) с най-голямо въздействие върху 

гражданите или бизнеса 
 

Моля, прочетете внимателно ръководството за процедурата, преди да попълните формуляра за участие. Важно е 
да предоставите подробности за Вашето ИТ решение и неговия потенциал за по-широко повторно използване. 
Изданието за 2017 г. на конкурса за Sharing and Reuse Awards с общо 118 кандидатури беше голям успех и се 
надяваме, че изданието за 2019 г. ще е още по-добро! 
 

1. Може ли Вашето решение да участва? 
 
За да участва в конкурса, Вашето решение трябва да отговаря на следните критерии: 
 

• Да е разработено от или за публичната администрация на държава — членка на ЕС, държава от ЕАСТ 
или страна — кандидатка за членство в ЕС (Албания, бивша югославска република Македония, Черна 
гора, Сърбия и Турция).  

• Да се използва повторно от поне една публична администрация. 
• Да е софтуер с отворен код или споделена ИТ услуга. 
• Описанието му да е публикувано на платформата Joinup. (Ако решението Ви все още не е на 

платформата Joinup към момента на регистрацията Ви за конкурса, екипът за поддръжка на 
Joinup ще бъде на разположение, за да Ви помогне да публикувате решението си). 

• Описанието му е предоставено на английски език. 
• Решенията, които са получили парична награда от предишния конкурс (S&R 2017), нямат право на 

участие. Онези, които са били на трето или четвърто място и са получили сертификат за високи 
постижения, могат да бъдат подадени, ако попадат в една от категориите. 

 
2. Критерии за оценка 

 
Вашите решения ще се оценяват от комисия по оценяване и жури на два етапа въз основа на следните критерии: 
 

• Дизайн и управление на решението: степента, в която се използват и/или се спазват отворени стандарти; 
нивото на документиране на решението и качеството на дизайна; ниво на сътрудничество, трансгранично 

https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/contact
https://joinup.ec.europa.eu/contact


сътрудничество, сътрудничество между институциите и идентифициране на модел на управление, 
подкрепящ решението. 

• Въздействие/степен на повторно използване: бизнес модел на решението; осъществяване на 
планираните цели и дейности; доказани ползи (включително икономии от повторно използване вместо 
нова разработка); видимо въздействие и осезаеми резултати; икономии или резултати, които все още 
могат да бъдат получени; брой на случаите на повторно използване и подробности за плановете за 
бъдещо повторно използване и текущите усилия; повторно използване на съществуващите услуги на 
други организации; повторно използване на модули на приложението от други приложения. 

• Устойчивост: степен, до която решението показва елементи, които позволяват то да бъде поддържано 
след постигането на целите му; степен, до която е гарантирана устойчивостта; техническа документация, 
документация на бизнес модела; поддръжка; висока степен на наличност. 

• Новаторство (за категории 1 и 3): технологично новаторство; новаторство в бизнес процесите; социално 
новаторство. 

• Насоченост към ползвателите (за категории 2 и 4): достъпност за гражданите; персонализирани данни; 
персонализирани услуги; уведомления; мобилни устройства.  

 
3. Как да участвате в конкурса? 

 
За да участвате в конкурса, трябва да попълните онлайн формуляра за участие. Моля, имайте предвид, че 
попълването, поддържащите документи и описанието на решението трябва да са на английски език. Самото 
решение обаче не е задължително да бъде на английски език. Крайният срок за участие е 28 февруари 2019 г. 
 
До 25 април 2019 г. Комисията ще информира по електронна поща притежателите на 16-те одобрени решения. 
Техните представители ще бъдат поканени на церемонията на Sharing and Reuse Awards на 11 юни 2019 г. в 
Букурещ, Румъния и ще получат възможност да представят решението си.  
 

4. Нуждаете ли се от повече информация относно процеса на подаване? Тук можете да намерите пълната 
версия на ръководството за процедурата. 

 
5. Полезни връзки 

 
Страница на конкурса на платформата Joinup 
Често задавани въпроси  
Предишно издание на конкурса  
Повече информация за програмата ISA² 

 
6. Въпроси?  

 
Свържете се с нас, като ни пишете на следния електронен адрес:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Следвайте ни в социалните мрежи 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
 

 
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SR-awards
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-awards-2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-awards-faq
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sr-awards-contest
https://ec.europa.eu/isa2/home_en
mailto:DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu
https://twitter.com/EU_ISA2
https://twitter.com/hashtag/SRAwards2019?src=hash
https://www.linkedin.com/in/isa2programme/
https://www.youtube.com/user/ISAprogramme
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