
   
 

Поднесете го вашето ИТ решение за Наградите за Споделување & Повторнa Употреба! 
(Sharing & Reuse Awards) 

Натпревар за јавните администрации  
 

Европската Комисија ве поканува да бидете дел од второто издание на Sharing & Reuse Awards Contest (Натпреварот за 
Наградите за Споделување & Повторна Употреба) како дел од  ИСА² програмата Sharing & Reuse (Споделување и 
Делување на Повторна Употреба).   
 
Дали работите успешно во дигитализацијата на јавните услуги? Дали сте развиле решение кое спаѓа во една од 
долунаведените категории? Споделете го вашето искуство со поднесување на вашата апликација во овој натпревар! 
Јавните администрации кои бараат ИТ решенија ќе бидат заентересирани да видат како сте ги адресирале сличните 
предизвици и ќе научат како да се употреби повторно софтверот со отворен код или споделените ИТ услуги кои сте ги 
развиле. Дадете светлина на вашата исклучителна работа!  

Наградите кои можат да бидат освоени се 15,000 евра за екипата која ќе победи и 10,000 евра за второпласираната во 
секоја од овие 4 категории:  
 

1. Најиновативен софтвер со отворен код  
2. Софтвер со отворен код со најголем ефект врз граѓаните или бизнисите  
3. Најиновативни споделени ИТ услуги (заеднички развиени или споделени)   
4. Споделени ИТ услуги (заеднички разиени или споделени) со најголем ефект врз граѓаните или бизнисите 

 
Ве молиме со внимание да го прочитате упатството за процедурата пред да го пополните формуларот за апликација. 
Важно е да се дадат детали за вашето ИТ решение и неговиот потенцијал за широка повторна употреба. Изданието од 
2017 година на Sharing & Reuse Awards Contest (Натпреварот за Награди за Споделување  & Повторна Употреба) со 118 
апликации имаше голем успех, така што се надеваме дека 2019 година ќе биде уште подобра!   
 

1. Дали вашето решение е подобно за учество?   
 
За учествување во натпреварот, вашето решение треба да ги исполни следните критериуми:   
 

• Треба да е развиено од или за јавната администрација од една Земја Членка на ЕУ, земја членка на ЕФТА 
или земја кандидат за ЕУ (Албанија, Поранешна Југословенска Република Македонија, Црна Гора, Србија и 
Турција).   

• Се употребува повторно од најмалку една јавна администрација.   
• Претставува софтвер со отворен код или споделено ИТ решение.   
• Неговиот опис е објавен на  Joinup. (Ако вашето решение се уште не е на  Joinup во моментот на вашата 

регистрација за натпреварот, Тимот за поддршка на Јoinup  (Joinup Support Team) ќе биде на 
располагање за да ви помогне да го објавите вашето решение). 

• Неговиот опис е на англиски јазик.   
• Решенијата кои добиле парична награда во претходниот натпревар (S&R 2017) немаат право на учество. Тие 

што биле на трето или четврто место и добиле сертификат за извонредност може да аплицираат ако спаѓаат 
во една од овие категории.   

 
2. Критериуми за евалуација  (оценување) 

 
Вашите решенија ќе се оценуваат од страна на Комитетот за Евалуација и Жири во два чекори според следните 
критериуми:   
 

• Дизајн и управување на решението: степенот до кој отворените стандарди се користени и/или се усогласени;  
степенот на документирање на решението и квалитетот на дизајнот; степенот на соработка, меѓу-граничната 

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


соработка, соработката меѓу институциите и идентификацијата на моделот на управување кој го поддржува 
решението.   

• Ефект/мера на повторно користење: бизнис моделот на решението; реализацијата на планираните цели и 
активности; доказ за придобивките (вклучувајќи ги заштедите преку повторното користење наместо целосно 
развивање од почеток); видлив ефект и јасни резултати; заштеди или резултати кои се уште може да се 
постигнат; неколку случаи на повторна употреба и детали на планирања за идната повторна употреба и 
моментални обиди за истата; повторна употреба на постоечките улсуги на други организации; повторна 
употреба на модулите на апликацијата од страна на други апликации.    

• Одржливост: мера до кое решението покажува елементи кои овозможуваат да биде одржливо откако ќе бидат 
постигнати целите; мера до која одржливоста е гарантирана; техничка документација; одржување; висока 
достапност.  

• Иновација (за категоријата 1 и 3): технолошка иновација; иновација за процесирање на бизнис; социјална 
иновација.   

• Центрирана кон корисникот (за категоријата 2 и 4):  пристап до граѓаните; персонализирани податоци; 
персонализирани услуги; известувања; мобилни уреди.    

 
3. Како да се учествува во натпреварот?   

 
За учествување на натпреварот, треба да го пополните онлајн формуларот за аплицирање (submission form). Ве молиме 
да имате во предвид дека аплицирањето, други дополнителни документи и описот на решението мора да бидат на 
англиски јазик. Сепак, самото решение не мора да биде на англиски јазик. Рокот за поднесување е 28 февруари 2019 
година.   
 
Комисијата ќе ги информира избраните 16 сопственици на решенијата преку и-мејл до 25 април 2019 година. Овие 
претставници ќе бидат поканети на церемонијата Sharing & Reuse Awards (Наградите за Споделување & Повторна 
Употреба)  на 11 јуни 2019 година во Букурешт, Романија, и ќе имаат можност за презентирање на нивното решение.     
 

4.  Дали ви требаат повеќе информации за процесот на аплицирање? Одете на  Комплетната верзија на 
упатството за процедурата. 

 
5. Корисни линкови 

 
Страница на натпреварот за платформата Joinup 
Често поставени прашања (FAQ)  
Претходно издание на натпреварот  
Повеќе информации за програмата ISA² 

 
6.  Прашања?  

 
Стапете во контакт преку и-мејл на следната адреса:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Следете нè на социјалните мрежи 
 

@EU_ISA2 → #SRawards19 

ISA2 Programme 
ISA2 videos 

 
 

СО СРЕЌА! 

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/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEeuzgUNuc5gAAAAWiUzzi43ODQgm-I5VJtXfryAECWMxFHEtY5d0vHylQFtBveXkprkBnjN6cxy7gu1oCAO2e56S9t7E4TbMiW11kvWB_u823UEZ8Giwe6-1DxnSCcDcjWPhs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fisa2programme%2F
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEeuzgUNuc5gAAAAWiUzzi43ODQgm-I5VJtXfryAECWMxFHEtY5d0vHylQFtBveXkprkBnjN6cxy7gu1oCAO2e56S9t7E4TbMiW11kvWB_u823UEZ8Giwe6-1DxnSCcDcjWPhs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fisa2programme%2F
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