
 
 

Zgłoś swoje rozwiązanie informatyczne do konkursu „Sharing & Reuse Awards”! 
Konkurs dla organów administracji publicznej 

 
Komisja Europejska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Sharing & Reuse Awards” organizowanego 
w ramach programu ISA² w celu wspierania dzielenia się istniejącymi rozwiązaniami informatycznymi oraz ich 
ponownego wykorzystywanie. 
 
Czy prowadzili Państwo udane prace nad cyfryzacją usług publicznych? Czy opracowali Państwo rozwiązanie należące do 
jednej z poniższych kategorii? Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i zgłoszenia się do naszego konkursu! 
Organy administracji publicznej poszukujące konkretnych rozwiązań informatycznych z zainteresowaniem dowiedzą się, jak 
sprostali Państwo podobnym wyzwaniom oraz w jaki sposób mogłyby one wykorzystać opracowane przez Państwa otwarte 
oprogramowanie (open source software) lub współdzielone usługi informatyczne. Niech inni poznają Państwa wyjątkowe 
osiągnięcie! 

Dla zespołów, które zdobędą pierwsze i drugie miejsce, przewidziano nagrody – w wysokości odpowiednio 15 000 euro i 10 
000 euro – w każdej z następujących czterech kategorii: 
 

1. Najbardziej innowacyjne otwarte oprogramowanie. 
2. Otwarte oprogramowanie mające największy wpływ na obywateli lub przedsiębiorstwa.  
3. Najbardziej innowacyjne współdzielone usługi informatyczne (wspólnie opracowane lub współdzielone).  
4. Współdzielone usługi informatyczne (wspólnie opracowane lub współdzielone) mające największy wpływ na 

obywateli lub przedsiębiorstwa.  
 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy dokładnie zapoznać się z przewodnikiem konkursowym. Ważne 
jest, aby podali Państwo szczegółowe informacje na temat swojego rozwiązania informatycznego oraz możliwości jego 
szerszego ponownego wykorzystania. Edycja konkursu „Sharing & Reuse Awards” w 2017 r., na którą otrzymano 118 
zgłoszeń, okazała się wielkim sukcesem, dlatego też liczymy, że kolejna edycja w 2019 r. będzie się cieszyć jeszcze większym 
powodzeniem! 
 

1. Czy Państwa rozwiązanie kwalifikuje się do udziału w konkursie? 
 
Do udziału w konkursie kwalifikują się rozwiązania, które spełniają następujące kryteria: 
 

• muszą być opracowane przez organ administracji publicznej lub dla organu administracji publicznej z państwa 
członkowskiego UE, państwa EFTA lub kraju kandydującego do UE (Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki 
Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji);  

• są ponownie wykorzystywane przez co najmniej jeden inny organ administracji publicznej; 
• stanowią otwarte oprogramowanie lub współdzieloną usługę informatyczną; 
• ich opis opublikowano na platformie Joinup. (Jeżeli w momencie zgłoszenia do konkursu Państwa rozwiązanie 

nie jest jeszcze opublikowane na platformie Joinup, zespół ds. pomocy technicznej Joinup służy wsparciem 
w jego publikacji); 

• ich opis dostępny jest w języku angielskim; 
• do udziału w konkursie nie kwalifikują się rozwiązania, które zdobyły nagrodę pieniężną w poprzedniej edycji 

konkursu (S&R 2017). Rozwiązania, które zdobyły trzecie lub czwarte miejsce i otrzymały wyróżnienie, mogą 
zostać zgłoszone, jeżeli należą do jednej z kategorii konkursowych. 

 
2. Kryteria oceny 

 
Państwa rozwiązanie oceniać będzie komisja oceniająca oraz jury w dwóch etapach w oparciu o następujące kryteria: 
 

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


• projekt rozwiązania i zarządzanie rozwiązaniem: zakres, w jakim wykorzystano otwarte standardy lub stosowano 
się do nich; poziom dokumentacji rozwiązania oraz jakość projektu; skala współpracy, współpraca transgraniczna, 
współpraca między instytucjami oraz określenie modelu zarządzania wspierającego funkcjonowanie rozwiązania; 

• wpływ/skala ponownego wykorzystania: model biznesowy rozwiązania; realizacja założonych celów i działań; 
udokumentowane dowody potwierdzające korzyści płynące z rozwiązania (w tym oszczędności uzyskane dzięki 
ponownemu wykorzystaniu rozwiązania zamiast tworzenia nowego rozwiązania od podstaw); widoczny wpływ 
i wymierne rezultaty; oszczędności lub rezultaty, które można by nadal uzyskać; liczba przypadków ponownego 
wykorzystania oraz szczegółowe informacje na temat planów przyszłego ponownego wykorzystania oraz aktualnie 
prowadzonych działań w tym zakresie; ponowne wykorzystanie istniejących usług opracowanych przez inne 
organizacje; ponowne wykorzystanie modułów zgłoszonej aplikacji w innych aplikacjach; 

• trwałość: zakres, w jakim rozwiązanie charakteryzuje się elementami, dzięki którym możliwe jest zapewnienie jego 
trwałości po osiągnięciu założonych dla niego celów; zakres, w jakim gwarantowana jest trwałość rozwiązania; 
dokumentacja techniczna; dokumentacja dotycząca modelu biznesowego; utrzymanie; wysoka dostępność; 

• innowacyjność (dla kategorii 1 i 3): innowacje technologiczne; innowacyjność procesu biznesowego; innowacje 
społeczne; 

• orientacja na użytkownika (dla kategorii 2 i 4): dostępność dla obywateli; spersonalizowane dane; 
spersonalizowane usługi; powiadomienia; urządzenia przenośne.  

 
3. Jak wziąć udział w konkursie? 

 
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy. Prosimy zwrócić uwagę, że zgłoszenie 
konkursowe, wszelkie dokumenty potwierdzające oraz opis rozwiązania należy przekazać w języku angielskim. Samo 
rozwiązanie nie musi natomiast być opracowane w języku angielskim. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 
lutego 2019 r. 
 
Do dnia 25 kwietnia 2019 r. Komisja poinformuje pocztą elektroniczną właścicieli 16 rozwiązań zakwalifikowanych do 
ścisłego finału. Przedstawiciele finalistów zostaną zaproszeni do udziału w ceremonii wręczenia nagród „Sharing & Reuse 
Awards”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. w Bukareszcie w Rumunii. Podczas tej ceremonii finaliści będą 
również mieli możliwość zaprezentowania swojego rozwiązania.  
 

4. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat procedury zgłoszenia udziału w konkursie, 
prosimy zapoznać się z pełną wersją przewodnika konkursowego. 

 
5. Przydatne linki 

 
Strona poświęcona konkursowi na platformie Joinup 
Najczęściej zadawane pytania  
Poprzednia edycja konkursu  
Dodatkowe informacje na temat programu ISA² 

 
6. Pytania?  

 
Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Śledź nas w mediach społecznościowych 
    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
ŻYCZYMY POWODZENIA! 

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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