
   
 

Issottometti s-soluzzjoni tal-IT tiegħek għall-Premjijiet Sharing & Reuse! 
Konkors għall-amministrazzjonijiet pubbliċi 

 
Il-Kummissjoni Ewropea tistiednek tieħu sehem fit-tieni edizzjoni tal-Konkors tal-Premjijiet Sharing & Reuse organizzat 
bħala parti mill-azzjoni Sharing & Reuse tal-programm ISA².   
 
Ħdimt fuq id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi b’suċċess? Żviluppajt soluzzjoni li taqa’ taħt waħda mill-kategoriji 
msemmija hawn taħt? Aqsam l-esperjenza tiegħek billi tissottometti l-entrata tiegħek f’dan il-konkors! Amministrazzjonijiet 
pubbliċi li qed ifittxu soluzzjonijiet speċifiċi tal-IT huma interessati li jaraw kif indirizzajt sfidi simili u jitgħallmu kif 
jirriutilizzaw is-softwer b’sors miftuħ jew is-servizzi kondiviżi tal-IT li żviluppajt. Ipprovdi iktar viżibilita’ ghax-xogħol siewi 
tiegħek ! 

Il-premijijiet li hemm x’jintrebħu huma €15,000 għat-tim rebbieħ u €10,000 għat-tim li jiġi fit-tieni post f’kull waħda minn 
dawn l-erba’ kategoriji: 
 

1. Is-softwer b'sors miftuħ l-aktar innovattiv 
2. Is-softwer b'sors miftuħ bl-akbar impatt fuq iċ-ċittadini jew in-negozji  
3. Is-servizzi kondiviżi tal-IT l-aktar innovattivi (komunement żviluppati jew kondiviżi) 
4. Is-servizzi kondiviżi tal-IT (komunement żviluppati jew kondiviżi) bl-akbar impatt fuq iċ-ċittadini jew in-negozji  

 
Aqra l-gwida għall-proċedura sew qabel ma timla l-formola tas-sottomissjoni. Huwa importanti li tagħti d-dettalji dwar is-
soluzzjoni tal-IT tiegħek u l-potenzjal tagħha għal riutilizzazzjoni aktar mifruxa. L-edizzjoni tal-2017 tal-Konkors tal-Premjijiet 
Sharing & Reuse b’118-il applikazzjoni kienet suċċess kbir, b’hekk nittamaw li tal-2019 se tkun saħansitra aħjar! 
 

1. Is-soluzzjoni tiegħek hija eliġibbli biex tieħu sehem? 
 
Biex tieħu sehem fil-konkors, is-soluzzjoni tiegħek trid tissodisfa dawn il-kriterji: 
 

• Trid tkun żviluppata minn jew għal amministrazzjoni pubblika minn Stat Membru tal-UE, pajjiż tal-EFTA, jew 
pajjiż kandidat tal-UE (l-Albanija, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro, is-Serbja u t-
Turkija).  

• Tkun riutilizzata minn mill-inqas amministrazzjoni pubblika waħda. 
• Tkun softwer b'sors miftuħ jew servizz kondiviż tal-IT. 
• Id-deskrizzjoni tagħha tkun ippubblikata fuq Joinup. (Jekk is-soluzzjoni tiegħek tkun għadha mhijiex fuq Joinup 

fil-mument tar-reġistrazzjoni tiegħek fil-konkors, it-Tim ta’ Appoġġ ta’ Joinup se jkun għad-dispożizzjoni tiegħek 
biex jgħinek tippubblika s-soluzzjoni tiegħek). 

• Id-deskrizzjoni tagħha tkun bl-Ingliż. 
• Is-soluzzjonijiet li rċevew premju monetarju fil-konkors preċedenti (S&R 2017) mhumiex eliġibbli li 

jipparteċipaw. Dawk li ġew fit-tielet u fir-raba’ post u rċevew ċertifikat ta’ eċċellenza jistgħu jiġu sottomessi jekk 
jaqgħu taħt waħda mill-kategoriji. 

 
2. Kriterji ta' evalwazzjoni 

 
Is-soluzzjonijiet tiegħek se jiġu vvalutati minn Kumitat ta’ Evalwazzjoni u Ġurija f’żewġ passi bbażati fuq dawn il-kriterji: 
 

• Disinn tas-soluzzjoni u governanza: il-firxa sa fejn jintużaw u/jew ikun hemm konformità mal-istandards miftuħa; 
il-livell tad-dokumentazzjoni tas-soluzzjoni u l-kwalità tad-disinn; il-livell ta’ kooperazzjoni, il-kooperazzjoni 
transfruntiera, il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet, u l-identifikazzjoni ta’ mudell ta’ governanza li jappoġġja s-
soluzzjoni. 

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


• Impatt/firxa tar-riutilizzazzjoni: il-mudell kummerċjali tal-istituzzjoni; ir-realizzazzjoni tal-għanijiet  u l-attivitajiet 
ippjanati; l-evidenza ppruvata tal-benefiċċji (inkluż it-tfaddil stabbilit permezz tar-riutilizzazzjoni minflok l-iżvilupp 
mill-bidu); l-impatt viżibbli u r-riżultati tanġibbli; it-tfaddil jew ir-riżultati li għad jista’jkun hemm; l-għadd ta’ każijiet 
ta’ riutilizzazzjoni u d-dettalji tal-pjanijiet għal riutilizzazzjoni futura u l-isforz kontinwu; ir-riutilizzazzjoni ta’ servizzi 
eżistenti ta’ organizzazzjonijiet oħrajn; ir-riutilizzazzjoni tal-moduli tal-applikazzjoni minn applikazzjonijiet oħrajn. 

• Sostenibbiltà: il-firxa sa fejn is-soluzzjoni turi elementi li jippermettulha li tkun appoġġjata wara li jintlaħqu l- 
għanijiet ; il-firxa sa fejn tkun garantita s-sostenibbiltà; id-dokumentazzjoni teknika; id-dokumentazzjoni tal-mudell 
kummerċjali; il-manutenzjoni; id-disponibbiltà għolja. 

• Innovazzjoni (għall-Kategoriji 1 u 3): l-innovazzjoni teknoloġika; l-innovazzjoni tal-proċess kummerċjali; l-
innovazzjoni soċjali. 

• Iffukar fuq l-utent (għall-Kategoriji 2 u 4): l-aċċessibbiltà għaċ-ċittadini; id-data personalizzata; is-servizzi 
personalizzati; in-notifiki; l-apparat mobbli.  

 
3. Kif tieħu sehem fil-konkors? 

 
Biex tieħu sehem fil-konkors, għandek timla l-formola tas-sottomissjoni online. Innota li d-dħul fil-konkors, kull dokument 
ta’ prova, u d-deskrizzjoni tas-soluzzjoni jridu jkunu bl-Ingliż. Madankollu, is-soluzzjoni nnifisiha m’għandhiex għalfejn tkun 
bl-Ingliż. L-iskadenza għas-sottomisjonijiet hija t-28 ta’ Frar 2019. 
 
Il-Kummissjoni se tinforma lis-16-il sid tas-soluzzjonijiet magħżula permezz ta’ email sal-25 ta’ April 2019. Ir-rappreżentanti 
tagħhom se jiġu mistiedna għaċ-ċerimonja tal-Premjijiet Sharing & Reuse fil-11 ta’ Ġunju 2019 f’Bucharest, fir-Rumanija u 
se jingħataw l-opportunità li jippreżentaw is-soluzzjonijiet tagħhom.  
 

4. Għandek bżonn aktar informazzjoni rigward il-proċess tas-sottomissjoni? Mur fil-Verżjoni sħiħa tal-gwida għall-
proċedura. 

 
5. Ħoloq utli 

 
Paġna tal-konkors fuq il-pjattaforma Joinup 
Mistoqsijiet Frekwenti (FAQ)  
Edizzjoni preċedenti tal-konkors  
Aktar informazzjoni dwar il-programm ISA²  

 
6.  Għandek xi mistoqsijiet?  

 
Ikkuntattjana b’email fuq dan l-indirizz:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Segwina minn fuq il-midja soċjali 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
AWGURI! 

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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