
   
 

Přihlaste své IT řešení do soutěže Sharing & Reuse Awards! 
Soutěž pro orgány veřejné správy 

 
Evropská komise vás zve k účasti v druhém ročníku soutěže Sharing & Reuse Awards, která se pořádá v rámci akce 
„Sdílení a opětovné používání“ v programu ISA².   
 
Úspěšně pracujete na digitalizaci veřejných služeb? Vytvořili jste řešení, které spadá do některé z níže uvedených 
kategorií? Přihlaste jej do soutěže a podělte se o své zkušenosti! Orgány veřejné správy, které hledají specifická IT 
řešení, se rády dozvědí, jak jste podobné problémy vyřešili a jak opětovně použít již hotový otevřený software 
nebo sdílené IT služby, které jste vyvinuli. Zviditelněte své výjimečné dílo! 

V každé ze čtyř níže uvedených kategorií se soutěží o 15 000 eur pro vítězný tým a 10 000 eur pro tým na druhém 
místě: 
 

1. Nejinovativnější otevřený software 
2. Otevřený software s největším dopadem na občany nebo podniky  
3. Nejinovativnější sdílené IT služby (společně vyvinuté nebo využívané)  
4. Sdílené IT služby (společně vyvinuté nebo využívané) s největším dopadem na občany nebo podniky  

 
Před vyplněním přihlášky si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Je důležité, abyste své IT řešení podrobně popsali a 
uvedli možnosti jeho širšího opětovného použití. Ročník 2017 soutěže Sharing & Reuse Awards, v němž bylo 
podáno 118 přihlášek, byl velmi úspěšný a doufáme, že ročník 2019 bude ještě lepší! 
 

1. Splňuje vaše řešení podmínky účasti? 
 
K účasti v soutěži musí vaše řešení splňovat tato kritéria: 
 

• Musí být vyvinuto veřejnou správou nebo pro veřejnou správu v členském státě EU, zemi ESVO nebo 
kandidátské zemi (Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko).  

• Používá jej minimálně jeden další orgán veřejné správy. 
• Jde o otevřený software, nebo sdílenou IT službu. 
• Popis řešení je zveřejněn na platformě Joinup. (Pokud vaše řešení v okamžiku registrace do soutěže 

není dosud na platformě Joinup zveřejněno, tým podpory platformy Joinup vám jej pomůže zveřejnit.) 
• Popis je v angličtině. 
• Nelze přihlásit řešení, která již získala peněžní cenu v předchozí soutěži (S&R 2017). Lze přihlásit 

řešení, která obsadila třetí nebo čtvrté místo a získala certifikát excelence, pokud spadají do jedné z 
uvedených kategorií. 

 
2. Hodnoticí kritéria 

 
Hodnotící výbor a porota vaše řešení posoudí ve dvou krocích podle těchto kritérií: 
 

• Návrh a řízení řešení: do jaké míry jsou využity a/nebo dodrženy otevřené standardy; úroveň 
dokumentace řešení a kvalita jeho návrhu; míra spolupráce, též přeshraniční, mezi orgány veřejné správy 
a stanovení modelu řízení na podporu řešení. 

• Dopad/rozsah opětovného používání: obchodní model řešení; dosažení plánovaných cílů a činností; 
doložené přínosy (včetně úspor dosažených díky opětovnému používání namísto vývoje od nuly); viditelný 

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


dopad a hmatatelné výsledky; úspory nebo výsledky, kterých lze ještě dosáhnout; počet případů 
opětovného použití a podrobnosti o plánech na další opětovné používání, jakož i o probíhajících snahách; 
opětovné používání stávajících služeb jiných organizací; opětovné používání modulů aplikace v jiných 
aplikacích. 

• Udržitelnost: do jaké míry vykazuje řešení prvky, které zajišťují jeho udržitelnost i po dosažení cílů; míra, 
v níž je udržitelnost garantována; technická dokumentace; dokumentace obchodního modelu; údržba; 
vysoká dostupnost. 

• Inovace (pro kategorie 1 a 3): technologická inovace; inovace obchodních procesů; sociální inovace. 

• Zaměření na uživatele (pro kategorie 2 a 4): přístupnost pro občany; personalizovaná data; 
personalizované služby; notifikace; mobilní zařízení.  

 
3. Jak se soutěže zúčastnit? 

 
Chcete-li se soutěže zúčastnit, vyplňte on-line přihlášku. Pamatujte, že přihláška do soutěže, veškeré podklady a 
popis řešení musí být v angličtině. Řešení samotné ale v angličtině být nemusí. Lhůta pro registraci končí 28. února 
2019. 
 
Do 25. dubna 2019 Komise e-mailem uvědomí vlastníky 16 řešení, která postoupila do užšího výběru. Jejich 
zástupci budou pozváni na slavnostní předávání cen, které se uskuteční 11. června 2019 v Bukurešti v Rumunsku 
a při němž budou mít vlastníci příležitost své řešení představit.  
 

4. Potřebujete více informací o postupu podání přihlášky? Přečtěte si úplné znění pokynů. 
 

5. Užitečné odkazy 
 

Stránka soutěže na platformě Joinup 
Časté otázky  
Předchozí ročník soutěže  
Více informací o programu ISA² 

 
6. Chcete se na něco zeptat?  

 
Obraťte se na nás e-mailem na této adrese:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Sledujte nás na sociálních médiích 
    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
 

HODNĚ ŠTĚSTÍ! 

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/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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