
 

 
 

Esita oma IT-lahendus auhinnavõistlusele „Sharing & Reuse“! 
Haldusasutuste ideekonkurss 

 
Euroopa Komisjon kutsub osa võtma auhinnavõistlusest „Sharing & Reuse“, mis toimub ISA² programmi jagamise ja 
taaskasutamise meetme raames. 
 
Kas oled edukalt töödanud avalike teenuste digitaliseerimise kallal? Kas oled välja töötanud lahenduse, mis kuulub 
ühte allpool nimetatud kategooriatest? Jagaoma kogemusi – esita konkursile oma võistlustöö! Konkreetseid IT-
lahendusi otsivad haldusasutused tahavad kindlasti teada, kuidas sina oled sarnased küsimused lahendanud, ja 
avastada, kuidas sinu välja töötatud tarkvara või IT-teenuseid taaskasutada. Muuda oma töö maailmale nähtavaks! 

Iga kategooria võitjat premeeritakse auhinnarahaga väärtuses 15 000 eurot ja teise koha omanike ahuhinnafond on 
10 000 eurot. Kategooriaid on neli: 
 

1. kõige innovatiivsemavatud lähtekoodiga tarkvara; 
2. avatud lähtekoodiga tarkvara, millel on kodanikele või ettevõtjatele suurim mõju;  
3. kõige innovatiivsemad jagatud IT-teenused (ühiselt väljatöötatud või jagatud);  
4. jagatud IT-teenused (ühiselt väljatöötatud või jagatud), millel on kodanikele või ettevõtjatele suurim mõju.  

 
Enne kandideerimisvormi täitmist palun loe hoolega läbi konkursi juhend. Ära unusta esitada üksikasjalikku teavet oma 
IT-lahenduse ja selle laialdasema taaskasutamise võimaluste kohta. Esimene, 2017. aastal toimuinud „Sharing & 
Reuse“ auhinnavõistlus osutus äärmiselt edukaks – sellele laekus tervelt 118 taotlust. Loodame, et 2019. aastal on 
konkurss veelgi menukam! 
 

1. Kas minu lahendus vastab konkursil osalemise tingimustele? 
 
Konkursil osalemiseks peab lahendus vastama järgmistele kriteeriumidele: 
 

• selle peab olema välja töötanud või tellinud ELi liikmesriigi, EFTA riigi või ELi kandidaatriigi (Albaania, 
endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia võiTürgi) haldusasutus;  

• seda taaskasutab veel vähemalt üks haldusasutus; 
• tegu on kas avatud lähtekoodiga tarkvara või jagatud IT-teenusega; 
• selle kirjeldus on avaldatud Joinup-platvormil. (Juhul kui sinu lahendust ei ole veel Joinup-platvormil 

avaldatud, võta ühendust Joinupi tugimeeskonnaga); 
• selle kirjeldus on esitatud inglise keeles; 
• osaleda ei saa eelmisel, 2017. aasta „Share & Reuse“ võistlusel rahalise autasu pälvinud lahendused. 

Uuesti võib esitada kolmandale või neljandale kohale tulnud ja aukirja saanud lahendused(kui need 
sobivad ühte konkursi kategooriatest). 

 
2. Hindamiskriteeriumid 

 
Hindamiskomitee ja žürii hindavad lahendusi kahes etapis järgmiste kriteeriumide alusel: 
 

• Lahenduse ülesehitus ja haldamine: mil määral on kasutatud ja/või järgitud avatud standardeid; lahendust 
puudutava dokumentatsiooni üksikasjalikkus ja lahenduse ülesehituse kvaliteet; üldise, piiriülese ja 
institutsioonidevaheliste koostöö ulatus ja lahendust toetava haldusmudeli kindlaksmääramine. 

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


• Taaskasutamise mõju/ulatus: lahenduse ärimudel; kavandatud eesmärkide ja tegevuste elluviimine; tõendid 
lahendusest saadava kasu kohta (sealhulgas sääst, mille annab taaskasutus võrreldes uue lahenduse 
väljatöötamisega); nähtav mõju ja käegakatsutavad tulemusedvõi sääst, mis võidakse veel saavutada; 
taaskasutuste arv ja  plaan, kuidas lahendust kavatsetakse edaspidi taaskasutada ja käimas olevad tegevused; 
teiste organisatsioonide olemasolevate teenuste taaskasutamine, rakenduse moodulite taaskasutamine 
muudes rakendustes. 

• Kestlikkus: mil määral esineb lahenduse juures elemente, mis võimaldavad seda kasutada ka pärast lahenduse 
eesmärkide saavutamist; mil määral on kestlikkus tagatud; tehniline dokumentatsioon, dokumentatsioon 
ärimudeli kohta, hooldus,kättesaadavuse laialdasus. 

• Uuenduslikkus (1. ja 3. kategooria puhul): innovatiivne tehnoloogia, innovatiivne äritegevus;  sotsiaalne 
innovatsioon. 

• Kasutajakesksus (2. ja 4. kategooria puhul): kasutatavus kodanike jaoks; individualiseeritud andmed; 
individualiseeritud teenused; teavitused; mobiilseadmed.  

 
3. Kuidas konkursist osa võtta 

 
Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline kandideerimisvorm. NB! Kandideerimistaotlus, lisadokumendid ja 
lahenduse kirjeldus tuleb esitada inglise keeles. Samas ei pea lahendus ise olema inglise keeles. Kandideerimistaotluse 
esitamise lõpptähtaeg on 28. veebruar 2019. 
 
Komisjon teavitab 16 parima lahenduse omanikke e-kirja teel hiljemalt 25. aprillil 2019. Nende esindajad kutsutakse 
11. juunil 2019 Bukarestis toimuvale „Sharing & Reuse“ auhinnatseremooniale, kus nad saavad võimaluse oma 
lahendust tutvustada.  
 

4. Kust saada lisateavet kandideerimistaotluse esitamise kohta? Rohkem informatsiooni leiad konkursi 
juhendi täisversioonist. 

 
5. Kasulikud lingid 

 
Konkursi leht Joinup-platvormil 
Korduma kippuvad küsimused  
Eelmine konkurss  
Täiendav teave ISA² programmi kohta 

 
6.  Küsimuste korral  

 
saab meiega ühendust e-posti teel järgmisel aadressil:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Jälgi meid sotsiaalmeedias! 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
KIVI KOTTI! 

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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