
   
 

Piedalieties konkursā ar savu IT risinājumu un iegūstiet Kopīgošanas un atkalizmantošanas 
balvu (Sharing & Reuse Awards)! 

Konkurss publiskās pārvaldes iestādēm 
 
Eiropas Komisija aicina piedalīties otrajā Kopīgošanas un atkalzimantošanas konkursā, kas tiek rīkots saistībā ar ISA² 
programmas kopīgošanas un atkalizmantošanas plānu.   
 
Vai esat sekmīgi strādājis publisko pakalpojumu digitalizācijas jomā? Vai esat radis risinājumu kādā no zemāk minētajām 
kategorijām? Dalieties pieredzē, iesniedzot savu darbu konkursā! Publiskās pārvaldes iestādes, kas meklē konkrētus IT 
risinājumus, labprāt uzzinātu, kā esat risinājis līdzīgas problēmas un kādas ir  jūsu izstrādāto atklātā pirmkoda 
programmatūru vai kopīgoto IT pakalpojumu atkalizmantošanas iespējas. Piedalieties, lai par jūsu izcilo darbu uzzinātu arī 
citi! 

Uzvarējusī komanda saņems 15 000 eiro lielu naudas balvu, bet 10 000 eiro tiks piešķirti finālistiem četrās kategorijās: 
 

1. inovācija atklātā pirmkoda programmatūrā; 
2. atklātā pirmkoda programmatūra ar vislielāko ietekmi uz iedzīvotājiem vai uzņēmumiem;  
3. inovācija kopīgotos IT pakalpojumos (kopīgi izstrādāti vai kopīgoti);  
4. kopīgotie IT pakalpojumi (kopīgi izstrādāti vai kopīgoti) ar vislielāko ietekmi uz iedzīvotājiem vai uzņēmumiem.  

 
Pirms aizpildāt pieteikuma veidlapu, rūpīgi izlasiet procedūras rokasgrāmatu. Būtiski sniegt detalizētu informāciju par savu 
IT risinājumu un tā plašākas atkalizmantošanas iespējām. 2017. gada Kopīgošanas un atkalizmantošanas konkurss ar 
118 pieteikumiem izdevās lielisks, tāpēc ceram, ka 2019. gads būs vēl veiksmīgāks! 
 

1. Vai jūsu risinājums atbilst dalības kritērijiem? 
 
Lai piedalītos konkursā, jūsu risinājumam jāatbilst šādiem kritērijiem: 
 

• tas jāizstrādā kādai ES dalībvalsts, EBTA vai ES kandidātvalsts (Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republika, Melnkalne, Serbija un Turcija) publiskās pārvaldes iestādei vai tam jābūt paredzētam kādai no 
šīm iestādēm;  

• to atkalizmanto vismaz viena publiskās pārvaldes iestāde; 
• tā ir atklātā pirmkoda programmatūra vai kopīgots IT pakalpojums; 
• risinājuma apraksts ir publicēts Joinup platformā (ja konkursa reģistrācijas laikā tas vēl nav publicēts Joinup 

platformā, varat sazināties ar Joinup atbalsta komandu, kas palīdzēs risinājumu publicēt); 
• tā apraksts ir sniegts angļu valodā; 
• risinājumi, kas saņēma naudas balvu iepriekšējā konkursā (2017. gadā), nav tiesīgi piedalīties. Risinājumus, 

kuri ieguvuši trešo vai ceturto vietu un saņēmuši izcilības sertifikātu, var iesniegt, ja tie ietilpst kādā no 
minētajām kategorijām. 

 
2. Vērtēšanas kritēriji 

 
Vērtēšanas komisija un žūrija jūsu risinājumus izskatīs divos posmos, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 
 

• risinājuma izstrāde un pārvaldība — cik lielā mērā tiek izmantoti un/vai ievēroti atklātie standarti, risinājuma 
dokumentācijas līmenis un projekta kvalitāte, sadarbības līmenis, pārrobežu sadarbība, sadarbība starp iestādēm 
un risinājumu atbalstoša pārvaldības modeļa noteikšana; 

https://ec.europa.eu/isa2/isa2_lv
https://ec.europa.eu/isa2/isa2_lv
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


• atkalizmantošanas ietekme/apjoms — risinājuma uzņēmējdarbības modelis, plānoto mērķu un darbību 
īstenošana, skaidri pierādījumi par ieguvumiem (tostarp atkalizmantošanas radītie ietaupījumi, jo risinājums nav 
jāizstrādā no nulles), ietekmes pamanāmība un taustāmi rezultāti, ietaupījumi vai rezultāti, kas vēl varētu tikt 
iegūti, atkalizmantošanas gadījumu skaits un sīkāka informācija par atkalizmantošanas nākotnes plāniem un 
pašreizējiem centieniem, citu organizāciju jau ieviesto pakalpojumu atkalizmantošana, lietojumprogrammas 
moduļu atkalizmantošana citās lietojumprogrammās; 

• ilgtspēja — cik lielā mērā risinājums ir ilgtspējīgs pēc tā mērķu sasniegšanas, cik lielā mērā tiek garantēta ilgtspēja, 
tehniskā dokumentācija, uzņēmējdarbības modeļa dokumentācija, uzturēšana, augsta pieejamība; 

• inovācija (1. un 3. kategorijai) — tehnoloģiskā inovācija, darījumdarbības procesa inovācija, sociālā inovācija; 

• uzsvars uz lietotāju (2. un 4. kategorijai) — pieejamība pilsoņiem, personalizēti dati, personalizēti pakalpojumi, 
paziņojumi, mobilās ierīces.  

 
3. Kā piedalīties konkursā? 

 
Lai piedalītos konkursā, jums jāaizpilda pieteikuma veidlapa tiešsaistē. Ņemiet vērā, ka konkursa pieteikums, visi 
apliecinošie dokumenti un risinājuma apraksts ir jāiesniedz angļu valodā, taču pašam risinājumam nav jābūt angļu valodā. 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 28. februāris. 
 
16 atlasīto risinājumu īpašniekus Komisija pa e-pastu informēs līdz 2019. gada 25. aprīlim. To pārstāvji tiks aicināti un 
Kopīgošanas un atkalizmantošanas balvas pasniegšanas ceremoniju 2019. gada 11. jūnijā Bukarestē, Rumānijā, ar iespēju 
prezentēt savu risinājumu.  
 

4. Vai jums nepieciešama plašāka informācija par iesniegšanas procesu? Apskatiet procedūras rokasgrāmatas 
pilno versiju. 

 
5. Noderīgas saites 

 
Konkursa vietne Joinup platformā 
Bieži uzdotie jautājumi  
Iepriekšējais konkurss  
Vairāk informācijas par ISA² programmu 

 
6.  Jautājumi?  

 
Sazinieties ar mums pa e-pastu:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 

 
7. Sekojiet mums sociālajos medijos:  

 
    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
VĒLAM VEIKSMI! 

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_lv
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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