
 

   
 

Pateikite savo IT sprendimą ir laimėkite “Sharing & Reuse Awards”  apdovanojimą! 
Konkursas viešojo administravimo įstaigoms 

 
Europos Komisija kviečia dalyvauti antrajame “Sharing & Reuse Awards”  konkurse, kuris organizuojamas pagal 
ISA² programos “Sharing & Reuse” programą.   
 
Pasiekėte gerų viešųjų paslaugų skaitmeninimo rezultatų? Sukūrėte sprendimą, kuris priklauso vienai iš toliau 
nurodytų kategorijų? Pasidalykite savo patirtimi pateikdami paraišką dalyvauti šiame konkurse! Viešojo 
administravimo įstaigoms, kurioms reikia konkrečių IT sprendimų, bus įdomu sužinoti, kaip išsprendėte panašius 
uždavinius, ar kaip pakartotinai panaudoti jūsų sukurtą atvirojo kodo programinę įrangą arba bendro naudojimo IT 
paslaugas. Tegul apie jūsų puikius laimėjimus sužino kiti! 

Kiekvienoje iš toliau nurodytų 4 kategorijų laimėjusios grupės gaus po 15 000 EUR, o antrosios vietos laimėtojai po 
10 000 EUR. 
 

1. Novatoriškiausia atvirojo kodo programinė įranga 
2. Atvirojo kodo programinė įranga, daranti didžiausią poveikį piliečiams ar įmonėms  
3. Novatoriškiausios bendro naudojimo IT paslaugos (bendrai sukurtos arba kuriomis bendrai naudojamasi)  
4. Bendro naudojimo IT paslaugos (bendrai sukurtos arba kuriomis bendrai naudojamasi), darančios 

didžiausią poveikį piliečiams ar įmonėms  
 

Prieš pildydami paraiškos formą, atidžiai perskaitykite procedūros vadovą. Svarbu, kad išsamiai apibūdintumėte 
savo IT sprendimą ir jo platesnio pakartotinio naudojimo galimybes. 2017 m. “Sharing & Reuse 
Awards”konkursas, kuriame buvo pateikta 118 paraiškų, praėjo labai sėkmingai. Tikimės, kad 2019 m. konkurso 
rezultatai bus dar geresni! 
 

1. Ar jūsų sprendimas atitinka dalyvavimo reikalavimus? 
 
Kad galėtumėte dalyvauti konkurse, jūsų sprendimas turi atitikti šiuos kriterijus: 
 

• jį turi būti sukūrusi ES valstybės narės, ELPA šalies arba ES šalies kandidatės (Albanijos, buvusiosios 
Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos) viešojo administravimo 
įstaiga arba jis turi būti joms skirtas;  

• jį turi pakartotinai naudoti bent viena viešojo administravimo įstaiga; 
• jis turi būti atvirojo kodo programinė įranga arba bendro naudojimo IT paslauga; 
• jo aprašas turi būti paskelbtas platformoje „Joinup“. (Jei registruojantis į konkursą jūsų sprendimas 

platformoje „Joinup“ dar nepaskelbtas, „Joinup“ paramos grupė galės padėti jūsų sprendimą paskelbti); 
• jo aprašas turi būti pateiktas anglų kalba; 
• sprendimų, apdovanotų piniginiu prizu ankstesniame (2017 m.) konkurse, teikti konkursui negalima. 

Sprendimai, užėmę trečią arba ketvirtą vietą ir gavę pažangumo pažymėjimą, gali būti pateikti, jeigu jie 
priklauso vienai iš pirmiau nurodytų kategorijų. 

 
2. Vertinimo kriterijai 

 
Jūsų sprendimus dviem etapais vertins vertinimo komitetas ir vertinimo komisija pagal šiuos kriterijus: 
 

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


• sprendimo projektas ir valdymas: atvirųjų standartų naudojimo ir (arba) laikymosi mastas; sprendimo 
dokumentacijos lygis ir projekto kokybė; bendradarbiavimo, tarpvalstybinio bendradarbiavimo bei įstaigų 
bendradarbiavimo lygis ir valdymo modelio, padedančio įgyvendinti sprendimą, nustatymas; 

• poveikis / pakartotinio naudojimo mastas: sprendimo verslo modelis; numatytų tikslų ir veiklos 
įgyvendinimas; įrodymais pagrįsta nauda (įskaitant lėšas, sutaupytas dėl pakartotinio IT sprendimo 
naudojimo užuot jį kūrus nuo nulio); akivaizdus poveikis ir apčiuopiami rezultatai; sutaupytos lėšos arba 
rezultatai, kurie dar gali būti pasiekti; pakartotinio naudojimo atvejų skaičius ir išsami informacija apie 
pakartotinio naudojimo ateityje planus ir šiuo metu dedamas pastangas; esamų kitų organizacijų paslaugų 
pakartotinis naudojimas; programos modulių pakartotinis naudojimas kitose programose; 

• tvarumas: kiek sprendimo elementų rodo, jog pasiekus tikslus sprendimas išliks tvarus; tvarumo užtikrinimo 
mastas; techniniai dokumentai; verslo modelio dokumentai; priežiūra; didelis prieinamumas; 

• inovacijos (1 ir 3 kategorijoms): technologinės inovacijos; verslo procesų inovacijos; socialinės inovacijos; 

• dėmesys naudotojui (2 ir 4 kategorijoms): prieinamumas piliečiams; individualiems poreikiams pritaikyti 
duomenys; individualiems poreikiams pritaikytos paslaugos; pranešimai; pritaikymas mobiliesiems 
įrenginiams.  

 
3. Kaip dalyvauti konkurse? 

 
Kad dalyvautumėte konkurse, turite užpildyti elektroninę paraiškos formą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad paraiška 
dalyvautų konkurse, visi patvirtinamieji dokumentai ir sprendimo aprašymas turi būti pateikti anglų kalba. Tačiau 
paties sprendimo kalba neprivalo būti anglų. Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. vasario 28 d. 
 
16 atrinktų sprendimų teikėjų Komisija informuos e. paštu iki 2019 m. balandžio 25 d. Jų atstovai bus pakviesti į 
2019 m. birželio 11 d. Bukarešte (Rumunija) įvyksiančią “Sharing & Reuse Awards”  apdovanojimų ceremoniją ir 
jiems bus suteikta galimybė pristatyti savo sprendimą.  
 

4. Reikia daugiau informacijos apie paraiškų teikimą? Žr. išsamų procedūros vadovą. 
 

5. Naudingos nuorodos 
 

Konkurso puslapis platformoje „Joinup“ 
Dažnai užduodami klausimai  
Ankstesnis konkursas  
Daugiau informacijos apie ISA² programą 

 
6.  Turite klausimų?  

 
Susisiekite su mumis šiuo e. pašto adresu:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Sekite mus socialiniuose tinkluose 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
SĖKMĖS! 

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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