
 
 

Informatikai megoldásokat várunk a Sharing and Reuse Awards (Megosztás és Újrafelhasználás) 
pályázatra! 

Pályázat közigazgatási szervek részére 
 
Az Európai Bizottság meghívja Önt a második alkalommal megrendezésre kerülő Sharing and Reuse Awards pályázaton való 
részvételre, az ISA² program „Megosztás és Újrafelhasználás” projektjének keretében.   
 
Sikereket értek el a közszolgáltatások digitalizálásának területén? Olyan megoldást fejlesztettek, amely beleillik az alább felsorolt 
kategóriák valamelyikébe? Osszák meg velünk tapasztalataikat, vegyenek részt versenyünkben! A konkrét informatikai 
megoldásokat kereső közigazgatási szerveket érdekelni fogja, Önök hogyan birkóztak meg hasonló kihívásokkal, és ők maguk 
hogyan használhatnák fel újra az Önök által kifejlesztett nyílt forráskódú szoftvert vagy megosztott informatikai szolgáltatásokat. 
Ismertessék meg mindenkivel kiemelkedő munkájuk gyümölcsét! 

A győztes csapat 15 000 Eurót nyer, a második helyezett pedig 10 000 Eurót az alábbi négy kategória mindegyikében: 
 

1. A leginnovatívabb nyílt forráskódú szoftver 
2. Az állampolgárok vagy vállalkozások életére legnagyobb hatást gyakorló nyílt forráskódú szoftver  
3. A leginnovatívabb megosztott informatikai szolgáltatás (közösen fejlesztett vagy megosztott)  
4. Az állampolgárok vagy vállalkozások életére legnagyobb hatást gyakorló megosztott informatikai szolgáltatás (közösen 

fejlesztett vagy megosztott)  
 

Kérjük, a jelentkezési lap kitöltése előtt olvassák el figyelmesen a pályázati útmutatót. Fontos, hogy részletesen ismertessék 
informatikai megoldásukat, külön kiemelve a szélesebb körben való újrafelhasználás lehetőségeit. A 2017-es Sharing and Reuse 
Awards pályázat 118 jelentkezővel nagy sikert aratott. Reméljük, hogy a 2019-es verseny még ennél is nagyobb népszerűségnek 
örvend majd! 
 

1. Jogosult-e az Önök informatikai megoldása a pályázatban való részvételre? 
 
A versenyben való részvételhez a megoldásnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie: 
 

• Egy EU tagállam, EFTA-állam vagy valamely uniós tagjelölt ország (Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 
Montenegró, Szerbia és Törökország) közigazgatási szerve dolgozta ki, vagy annak megbízásából dolgozta ki egyéb 
szervezet.  

• Legalább egy másik közigazgatási szerv újra felhasználta. 
• Nyílt forráskódú szoftver vagy megosztott informatikai szolgáltatás. 
• Leírását közzétették a Joinup platformon. (Amennyiben az Önök által kidolgozott megoldás még nem szerepel a 

Joinup platformon a pályázat regisztrálásakor, a Joinup ügyfélszolgálata szívesen segít a megoldás közzétételében.) 
• A megoldás leírását angol nyelven adják meg. 
• Az előző versenyen (S&R 2017) pénzjutalommal honorált megoldások nem jogosultak a részvételre. Az előző verseny 

kiválósági tanúsítvánnyal kitüntetett harmadik vagy negyedik helyezettjei újra benyújthatják a pályázatukat, ha 
megoldásuk beleillik a kategóriák egyikébe. 

 
2. Értékelési szempontok 

 
A pályázatra beérkezett megoldásokat egy értékelő bizottság és egy zsűri bírálja el két lépésben, a következő kritériumok alapján: 
 

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


• A megoldás megtervezése és irányítása: nyílt szabványok felhasználása és/vagy ezeknek való megfelelőség; a megoldás 
dokumentációjának részletessége, a terv minősége; az együttműködés szintje, határokon átnyúló együttműködés, 
intézmények közötti együttműködés, a megoldást támogató irányítási modell azonosítása. 

• Az újrafelhasználás hatása/mértéke: a megoldás üzleti modellje; a tervezett célkitűzések és tevékenységek 
megvalósítása; bizonyított előnyök (ideértve az újrafelhasználásból származó megtakarításokat ahhoz képest, ha 
újrafelhasználás helyett mindent elölről kezdtek volna); látható hatás és kézzelfogható eredmények; további lehetséges 
megtakarítások vagy eredmények; az újrafelhasználások száma, valamint a jövőbeli újrafelhasználásra vonatkozó tervek 
és a folyamatban lévő erőfeszítések részletezése; más szervezetek már létező szolgáltatásainak újrafelhasználása; az 
alkalmazás moduljainak felhasználása más alkalmazásokban. 

• Fenntarthatóság: mennyire tartalmaz a megoldás olyan elemeket, amelyek a célkitűzések elérése után is lehetővé teszik 
fenntarthatóságát; milyen mértékben garantált a fenntarthatóság; technikai dokumentáció; az üzleti modell 
dokumentációja; karbantartás; magas szintű elérhetőség. 

• Innováció (az 1-es és 3-as kategóriák esetében): technológiai innováció; üzleti folyamatok innovációja; közösségi 
innováció. 

• Felhasználóközpontúság (a 2-es és 4-es kategóriák esetében): hozzáférhetőség a polgárok számára; testreszabott 
adatok; személyre szabott szolgáltatások; értesítések; mobil eszközök.  

 
3. Hogyan lehet a pályázatra jelentkezni? 

 
A pályázaton való részvételhez töltsék ki az online jelentkezési lapot. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a jelentkezést, az esetleges 
támogató dokumentumokat és a megoldás leírását is angol nyelven kell benyújtani. Magának a megoldásnak azonban nem 
feltétlenül kell angol nyelvűnek lennie. A jelentkezési határidő: 2019. február 28. 
 
A Bizottság 2019. április 25-ig e-mailben értesíti a 16 kiválasztott megoldás gazdáját. Képviselőik meghívást kapnak a Sharing 
and Reuse Awards június 11-én Bukarestben (Románia) megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségére, ahol lehetőségük nyílik 
megoldásaik bemutatására.  
 

4. Több információra van szükségük a pályázat benyújtásával kapcsolatban? Olvassák el részletes pályázati 
útmutatónkat. 

 
5. Hasznos linkek 

 
A pályázat oldala a Joinup platformon 
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)  
Információk az előző pályázatról  
További információk az ISA² programról 

 
6.  Kérdések:  

 
A következő e-mail-címen veheti fel velünk a kapcsolatot:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Kövessen minket közösségi oldalainkon 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
SOK SZERENCSÉT! 

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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