
 
 

Υποβάλετε τη δική σας λύση ΤΠE στον διαγωνισμό «Sharing & Reuse Awards»! 
Διαγωνισμός για τις Δημόσιες Διοικήσεις 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στον δεύτερο διαγωνισμό «Sharing & Reuse Awards Contest» που 
διοργανώνεται στο πλαίσιο της δράσης Share and Reuse προγράμματος ISA².   
 
Έχετε εργαστεί με επιτυχία στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών; Έχετε αναπτύξει κάποια λύση που εμπίπτει σε μία 
από τις κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω; Μοιραστείτε την εμπειρία σας συμμετέχοντας στον διαγωνισμό! Οι Δημόσιες 
Διοικήσεις που αναζητούν ειδικές λύσεις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ενδιαφέρονται να μάθουν πώς 
έχετε αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις και πώς να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή τις 
κοινόχρηστες υπηρεσίες ΤΠΕ που έχετε αναπτύξει. Έχετε την ευκαιρία να προβάλετε την εξαιρετική λύση σας! 

Το χρηματικό έπαθλο είναι 15 000 EUR για τη νικήτρια ομάδα και 10 000 EUR για τη δεύτερη στην κατάταξη ομάδα, σε καθεμία 
από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες: 
 

1. Το ποιο καινοτόμο λογισμικό ανοικτού κώδικα  
2. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα με το μεγαλύτερο αντίκτυπο για τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις  
3. Τις ποιο καινοτόμες κοινόχρηστες υπηρεσίες ΤΠΕ (που έχουν αναπτυχθεί ή χρησιμοποιούνται από κοινού)  
4. Τις κοινόχρηστες υπηρεσίες ΤΠΕ (που έχουν αναπτυχθεί ή χρησιμοποιούνται από κοινού) με το μεγαλύτερο αντίκτυπο 

για τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις  
 

Πριν συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης συμμετοχής, διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό σχετικά με τη διαδικασία. Είναι 
σημαντικό να αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με τη λύση ΤΠΕ που προτείνετε και τις δυνατότητές της για ευρύτερη και 
περαιτέρω χρήση. Ο διαγωνισμός «Sharing & Reuse Awards Contest» του 2017 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένος, καθώς 
κατατέθηκαν 118 αιτήσεις, και, συνεπώς, ελπίζουμε ότι ο διαγωνισμός του 2019 θα σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία! 
 

1. Είναι η λύση σας επιλέξιμη; 
 
Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, η λύση σας πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

• Πρέπει να έχει αναπτυχθεί από ή για λογαριασμό δημόσιας διοίκησης κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας του ΕΖΕΣ ή 
υποψήφιας προς ένταξη χώρας (Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, 
Σερβία και Τουρκία).  

• Χρησιμοποιείται περαιτέρω από τουλάχιστον μία Δημόσια Διοίκηση. 
• Είναι είτε λογισμικό ανοικτού κώδικα είτε κοινόχρηστη υπηρεσία ΤΠΕ. 
• Η περιγραφή της έχει δημοσιευτεί στην πλατφόρμα Joinup. (Εάν η λύση σας δεν βρίσκεται στην πλατφόρμα Joinup 

κατά τη στιγμή της εγγραφής στον διαγωνισμό, η ομάδα υποστήριξης της πλατφόρμας Joinup είναι στη διάθεσή 
σας για να σας βοηθήσει να τη δημοσιεύσετε). 

• Η περιγραφή της είναι διατυπωμένη στην αγγλική γλώσσα. 
• Οι λύσεις που έλαβαν χρηματικό έπαθλο στον προηγούμενο διαγωνισμό («Sharing & Reuse Awards Contest 2017») 

δεν είναι επιλέξιμες. Οι λύσεις οι οποίες κατετάγησαν στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση και έλαβαν πιστοποιητικό 
αριστείας μπορούν να υποβληθούν, εάν εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες. 

 
2. Κριτήρια αξιολόγησης 

 
Οι λύσεις σας θα αξιολογηθούν από επιτροπή αξιολόγησης και κριτική επιτροπή σε δύο στάδια, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

• Σχεδιασμός της λύσης και διακυβέρνηση: βαθμός στον οποίο η λύση χρησιμοποιεί και/ή συμμορφώνεται με ανοικτά 
πρότυπα, το επίπεδο τεκμηρίωσης της λύσης και την ποιότητα του σχεδιασμού, το επίπεδο συνεργασίας, τη 
διασυνοριακή συνεργασία, την συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων και τον προσδιορισμό του μοντέλου 
διακυβέρνησης που υποστηρίζει τη λύση. 

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


• Αντίκτυπο/βαθμός περαιτέρω χρήσης: επιχειρηματικό μοντέλο της λύσης·, την υλοποίηση των προγραμματισμένων 
στόχων και δραστηριοτήτων, τις αποδεδειγμένες ενδείξεις οφέλους (συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης που 
προκύπτει από την περαιτέρω χρήση αντί της ανάπτυξης από μηδενική βάση), τον ορατό αντίκτυπο και τα απτά 
αποτελέσματα, την εξοικονόμηση ή τα αποτελέσματα που μπορούν ακόμα να επιτευχθούν, τον αριθμό των 
περιπτώσεων περαιτέρω χρήσης και λεπτομέρειες των σχεδίων για μελλοντική και περαιτέρω χρήση και συνέχιση της 
προσπάθειας, την περαιτέρω χρήση υφιστάμενων υπηρεσιών άλλων οργανισμών και την περαιτέρω χρήση των 
δομικών στοιχείων της εφαρμογής από άλλες εφαρμογές. 

• Βιωσιμότητα: Ο βαθμός στον οποίο η λύση παρουσιάζει στοιχεία που της επιτρέπουν να παραμένει σε εφαρμογή μετά 
την επίτευξη των στόχων της, ο βαθμός εξασφάλισης της βιωσιμότητας, η τεχνική τεκμηρίωση, η τεκμηρίωση του 
επιχειρηματικού μοντέλου, η συντήρηση, και η υψηλή διαθεσιμότητα. 

• Καινοτομία (για τις κατηγορίες 1 και 3): τεχνολογική καινοτομία, καινοτομία επιχειρηματικών διεργασιών και 
κοινωνική καινοτομία. 

• Χρήστηςκεντρικότητα (User-centricity ) - για τις κατηγορίες 2 και 4: προσβασιμότητα για τους πολίτες, 
εξατομικευμένα δεδομένα, εξατομικευμένες υπηρεσίες, κοινοποιήσεις, φορητές συσκευές.  

 
3. Πώς θα συμμετάσχω στον διαγωνισμό; 

 
Για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το έντυπο υποβολής αίτησης. Ας σημειωθεί ότι 
η εγγραφή σας στον διαγωνισμό, τα δικαιολογητικά έγγραφα και η περιγραφή της λύσης πρέπει να παρέχονται στην αγγλική 
γλώσσα. Ωστόσο, η ίδια η λύση δεν είναι απαραίτητο να είναι διατυπωμένη στην αγγλική γλώσσα. Η προθεσμία για την 
υποβολή αιτήσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2019. 
 
Η Επιτροπή θα ενημερώσει τους 16 συμμετέχοντες των οποίων οι λύσεις θα περιληφθούν στη τελική λίστα κατάταξης μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 25 Απριλίου 2019. Οι εκπρόσωποί τους θα κληθούν στην τελετή απονομής των βραβείων 
του διαγωνισμού «Sharing & Reuse Awards Contest » που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2019 στο Βουκουρέστι της 
Ρουμανίας, και θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη λύση τους.  
 

4. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης; Ανατρέξτε στο πλήρες 
κείμενο του οδηγού σχετικά με τη διαδικασία. 

 
5. Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 

 
Σελίδα του διαγωνισμού στην πλατφόρμα Joinup 
Συχνές ερωτήσεις  
Προηγούμενος διαγωνισμός  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ISA² 

 
6.  Έχετε ερωτήσεις;  

 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα: 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

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

	Υποβάλετε τη δική σας λύση ΤΠE στον διαγωνισμό «Sharing & Reuse Awards»!
	Διαγωνισμός για τις Δημόσιες Διοικήσεις
	1. Είναι η λύση σας επιλέξιμη;
	2. Κριτήρια αξιολόγησης
	3. Πώς θα συμμετάσχω στον διαγωνισμό;
	4. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης; Ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο του οδηγού σχετικά με τη διαδικασία.
	5. Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
	Σελίδα του διαγωνισμού στην πλατφόρμα Joinup
	Συχνές ερωτήσεις
	Προηγούμενος διαγωνισμός
	Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ISA²
	6.  Έχετε ερωτήσεις;
	Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:
	DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu
	7. Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα:
	@EU_ISA2      #SRawards19
	ISA2 Programme
	ISA2 videos
	ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

