
  
 

 Indstil jeres IT-løsning til Sharing & Reuse-prisen! 
Konkurrence for offentlige forvaltninger 

 
Europa-Kommissionen inviterer offentlige forvaltninger til at deltage i anden udgave af Sharing & Reuse-prisen, der 
organiseres som en del af ISA²-programmets indsats for deling og genbrug.   
 
Har I haft succes med at digitalisere en offentlig tjeneste? Har I udviklet en løsning, der falder under en af nedennævnte 
kategorier? Del jeres erfaringer ved at deltage i denne konkurrence! Offentlige forvaltninger, der er på udkig efter 
specifikke IT-løsninger, vil være interesserede i at se, hvordan I har løst lignende udfordringer, og hvordan de kan 
genbruge open source-software eller delte IT-tjenester, som I har udviklet.  Synliggør jeres ekstraordinære resultat! 

Der er 15 000 EUR til vinderen og  10 000 EUR til andenpladsen i hver af disse fire kategorier: 
 

1. Mest innovative open source-software 

2. Open source-software med størst indflydelse på borgere eller virksomheder  

3. Mest innovative delte IT-tjenester (udviklet i fællesskab eller delt)  

4. Delte IT-tjenester (udviklet i fællesskab eller delt) med størst indflydelse på borgere eller virksomheder  

 

Venligst læs tilmeldingsvejledningen grundigt, inden tilmeldingsformularen udfyldes. Det er vigtigt, at I medsender 

oplysninger om jeres IT-løsning og dens potentiale for mere udbredt genbrug. 2017-udgaven af Sharing & Reuse-prisen 

var en stor succes med deltagelse fra 118 projekter, og vi håber, at 2019 bliver endnu bedre. 

 
1. Kan jeres løsning deltage? 

 
For at deltage i konkurrencen skal jeres løsning opfylde følgende kriterier: 
 

 Den skal være udviklet af eller til en offentlig forvaltning i en EU-medlemsstat, et EFTA-land eller et EU-
kandidatland (Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet).  

 Den genbruges af mindst én offentligforvaltning. 

 Den skal bestå af open source-software eller en delt IT-tjeneste. 

 Den skal være beskrevet på Joinup. (Hvis jeres løsning endnu ikke er på Joinup, når I tilmelder jer 
konkurrencen, vil Joinups support kunne hjælpe jer med at offentliggøre den). 

 Den skal være beskrevet på engelsk. 

 Løsninger, som har modtaget en pengepræmie ved den foregående konkurrence (Sharing & Reuse 2017), 
kan ikke deltage. De løsninger, der har fået en tredje- eller fjerdeplads, og som har modtaget en 
anerkendelse herfor, kan godt deltage igen, hvis de falder ind under en af ovennævnte kategorier. 

 
2. Bedømmelseskriterier 

 
Løsningerne vil blive vurderet i to trin af et bedømmelsesudvalg og en jury på grundlag af følgende kriterier: 
 

 Løsningsdesign og styring: graden af anvendelse og overholdelse af åbne standarder; løsningens 

dokumentationsniveau og designkvalitet; graden af samarbejde, samarbejde på tværs af grænser, samarbejde 

mellem institutioner og identifikation af en styringsmodel, der understøtter løsningen. 

 Effekt/genbrug: løsningens forretningsmodel; gennemførelse af planlagte mål og aktiviteter; bevis for fordelene 

(herunder besparelse opnået gennem genbrug i stedet for nyudvikling); synlig effekt og håndgribelige resultater; 

besparelser eller resultater, der stadig kan nå at vise sig; antal gange, løsningen er blevet genbrugt, og 

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


oplysninger om planer om fremtidig genbrug og igangværende indsatser; genbrug af andre organisationers 

eksisterende tjenester; genbrug af applikationens moduler i andre applikationer. 

 Holdbarhed: den udstrækning, hvori løsningen viser elementer, der gør det muligt at vedligeholde den, efter 

løsningsmålene er nået; det omfang, hvori bæredygtighed er garanteret; teknisk dokumentation; 

dokumentation for forretningsmodellen; vedligeholdelse; høj tilgængelighed. 

 Innovation (for kategori 1 og 3): teknologisk innovation; forretningsprocesinnovation; social innovation. 

 Brugerfokus (for kategori 2 og 4): tilgængelighed for borgerne; individuelt tilpassede data; individuelt tilpassede 

tjenester; meddelelser; tilpasning til mobile enheder.  

 
3. Hvordan deltager man i konkurrencen? 

 
For at deltage i konkurrencen skal I udfylde tilmeldingsformularen på nettet. Bemærk, at tilmeldingen til konkurrencen, 
dokumentation og løsningsbeskrivelse skal foreligge på engelsk. Selve løsningen behøver dog ikke være på engelsk. 
Fristen for tilmelding er den 28. februar 2019. 
 
Kommissionen informerer de 16 ejere af løsninger, der er kommet på shortlisten, pr. e-mail senest den 25. april 2019. 
Deres repræsentanter vil blive inviteret til en præmieoverrækkelsesceremoni for Sharing & Reuse-prisen den 11. juni 
2019 i Bukarest, Rumænien, hvor de vil få mulighed for at præsentere deres løsning.  
 

4. Mangler I flere oplysninger om tilmeldingsprocessen? Så gå ind på den fulde version af 
tilmeldingsvejledningen. 

 
5. Nyttige link 

 
Joinup-platformens konkurrenceside 
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)  
Tidligere udgave af konkurrencen  
Flere oplysninger om ISA²-programmet 

 
6.  Flere spørgsmål?  

 
Så kontakt os via e-mail på følgende adresse:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Følg os på sociale medier 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Program 
     ISA2 videoer 

 
 

HELD OG LYKKE! 
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