
 
 

Send inn forslag til IT-løsning og vinn en pris i Sharing & Reuse Awards! 
Konkurranse for offentlige institusjoner 

 
Europakommisjonen inviterer deg til å delta i andre utgave av delings- og gjenbrukskonkurransen (Sharing & Reuse 
Awards Contest) organisert innenfor rammen av ISA²-programmet. 
 
Har du medvirket til vellykket digitalisering av offentlige tjenester? Har du utviklet en løsning som faller inn under én 
av kategoriene oppført nedenfor? Del din erfaring ved å delta i konkurransen! Offentlige institusjoner har ofte behov 
for spesifikke IT-løsninger og vil ha interesse av å se hvordan du har taklet lignende utfordringer og hvordan de 
eventuelt kan gjenbruke programvare basert på åpen kildekode eller delte IT-tjenester du har utviklet. Gjør godt utført 
arbeid synlig for andre! 

Det vil bli utdelt en €15 000 til vinnerlaget og €10 000 til andreplassen i hver av de fire kategoriene: 
 

1. Den mest nyskapende programvaren basert på åpen kildekode 

2. Åpen kildekode programvare med størst betydning for enkeltbrukere eller bedrifter 

3. De mest nyskapende delte IT-tjenestene (utviklet i fellesskap eller basert på deling) 

4. De delte IT-tjenestene (utviklet i fellesskap eller basert på deling) av størst betydning for enkeltbrukere eller 

bedrifter.  

 

Les veiledningen for deltakelse nøye før du fyller ut skjemaet. Gi en detaljert beskrivelse av IT-løsningen og dens 

potensiale for videre gjenbruk. 2017-utgaven av konkurransen var en stor suksess med 118 søknader, og vi håper på 

et enda bedre resultat i 2019! 

 
1. Oppfyller ditt forslag kriteriene for deltakelse? 

 
For å kunne delta i konkurransen må løsningen din: 
 

 være utviklet av eller for en offentlig institusjon i en medlemsstat i EU, et EFTA-land eller et land som har 
søkt om medlemskap i EU (Albania, Republikken Makedonia, Montenegro, Serbia eller Tyrkia), 

 gjenbrukes av minst én annen offentlig institusjon, 

 enten være åpen kildekode programvare eller en delt IT-tjeneste, 

 være beskrevet på Joinup (er den ikke på Joinup når du registrerer deg kan støttegruppen (Joinup Support 
Team) hjelpe deg med å laste den opp), 

 sendes inn med en beskrivelse på engelsk, 

 ikke allerede ha mottatt en pengepremie i den forrige konkurransen (S&R 2017). Løsninger som endte på 
tredje- eller fjerdeplass og mottok en utmerkelse kan delta hvis de faller inn under en av de fire kategoriene 
ovenfor. 

 
2. Vurderingskriterier 

 
Forslaget ditt vil bli vurdert av et vurderingsutvalg og av en jury på to ulike trinn, ut fra følgende kriterier: 
 

 Utforming og styring av løsningen: i hvilken grad åpne standarder brukes og/eller overholdes; omfanget av 

dokumentasjon og kvaliteten på utformingen, samarbeidsnivå, samarbeid over landegrensene, samarbeid 

mellom institusjoner og hvorvidt det foreligger en styringsmodell. 

 Virkning/omfang av gjenbruk: løsningens forvaltningsmodell; i hvilken grad fastsatte mål er oppnådd og 

planlagte aktiviteter gjennomført; dokumenterte bevis på oppnådde fordeler (f.eks. sparing av midler ved 

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
https://joinup.ec.europa.eu/contact


gjenbruk i stedet for nyutvikling); synlige virkninger og konkrete resultater; innsparing eller resultater som 

fortsatt kan ventes å bli oppnådd; antall tilfeller av gjenbruk, detaljerte planer for framtidig gjenbruk og tiltak 

under gjennomføring; gjenbruk av andre organisasjoners tjenester; gjenbruk av programmoduler i andre 

programmer. 

 Bærekraft: sider ved løsningen som gjør den bærekraftig etter at målene er nådd; i hvilken grad bærekraft er 

garantert; teknisk dokumentasjon; dokumentasjon på forvaltningsmodell; vedlikehold; tilgjengelighet. 

 Nyskaping (kategori 1 og 3): teknologisk nyskaping; nyskaping innen virksomhetsprosesser; sosial nyskaping. 

 Brukerfokus (kategori 2 og 4): tilgjengelighet for enkeltbrukere; personaliserte data; personaliserte tjenester; 

meldinger; mobile apparater.  

 
3. Hvordan delta i konkurransen? 

 
For å delta i konkurransen må du fylle ut et søknadsskjema på nett. Merk at søknaden, eventuelle støttedokumenter 
og en beskrivelse av løsningen må sendes inn på engelsk, mens selve løsningen ikke må være på engelsk. 
Søknadsfristen er 28. februar 2019. 
 
Innsenderne av de 16 løsningene som går videre i konkurransen vil motta en epost fra Kommisjonen senest 25. april 
2019. Representanter for de utvalgte forslagene vil bli invitert til å delta på en seremoni (Sharing & Reuse Awards 
ceremony) i Bucuresti, Romania den 11. juni 2019, der delings- og gjenbruksprisene vil bli utdelt og de vil få anledning 
til å presentere sin løsning. 
 

4. Trenger du mer informasjon om hvordan du deltar? Her finner du en uavkortet versjon av veiledningen for 
deltakelse. 

 
5. Nyttige lenker 

 
Konkurransesiden på Joinup-plattformen 
Ofte stilte spørsmål (FAQ)  
Forrige utgave av konkurransen  
Mer informasjon om ISA²-programmet 

 
6.  Spørsmål?  

 
Send en epost til følgende adresse:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Følg oss på sosiale medier 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
 

LYKKE TIL! 
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