
 
 

Participați cu soluția dvs. IT la concursul Sharing & Reuse Awards! 
Concurs pentru administrațiile publice 

 
Comisia Europeană vă invită să participați la cea de-a doua ediție a concursului Sharing & Reuse Awards organizat în cadrul 
acțiunii Sharing and Reuse a programului ISA²  
 
Ați contribuit cu succes la digitalizarea serviciilor publice? Ați creat o soluție care se încadrează într-una din categoriile 
menționate mai jos? Împărtășiți experiența dobândită participând la acest concurs! Administrațiile publice ce caută soluții 
informatice specifice vor fi interesate să vadă modul în care ați abordat provocări similare și doresc să reutilizeze 
programele sau serviciile informatice open-source ori partajate pe care le-ați dezvoltat. Promovați activitățile 
dumneavoastră excepționale! 

Premiile sunt de 15 000 EUR pentru echipa câștigătoare și 10 000 EUR pentru locul doi în fiecare dintre cele 4 categorii: 
 

1. Cel mai inovator software open-source  
2. Software open-source cu cel mai mare impact asupra cetățenilor sau întreprinderilor  
3. Cele mai inovatoare servicii informatice partajate (dezvoltate în comun sau partajate)  
4. Servicii informatice partajate (dezvoltate în comun sau partajate) cu cel mai mare impact asupra cetățenilor sau 

întreprinderilor  
 

Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de procedură, înainte de completarea formularului de prezentare. Este important să 
furnizați detalii cu privire la soluția IT și la potențialul acesteia de reutilizare pe scară mai largă. Ediția din 2017 a concursului 
Sharing & Reuse Awards a primit 118 candidaturi și a fost un mare succes, motiv pentru care sperăm că ediția din 2019 va 
fi și mai bună! 
 

1. Soluția dvs. este eligibilă pentru participare? 
 
Pentru a participa la concurs, soluția trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 
 

• Trebuie să fie dezvoltată de către sau pentru o administrație publică dintr-un stat membru al UE, dintr-o țară 
AELS sau dintr-o țară candidată la UE (Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și 
Turcia).  

• Este reutilizată de către cel puțin o administrație publică. 
• Este, fie un software cu sursă deschisă, fie un serviciu informatic partajat. 
• Descrierea acestuia este publicată pe Joinup. (dacă soluția pe care o veți găsi nu este disponibilă în 

momentul înscrierii la concurs, echipa de asistență Joinup va fi disponibilă pentru a vă ajuta să vă 
publicați soluția). 

• Descrierea este disponibilă în limba engleză. 
• Soluțiile care au beneficiat de o recompensă financiară în cadrul concursului anterior (S&R 2017) nu sunt 

eligibile pentru participare. Cele care au ocupat locul al treilea sau al patrulea și au primit un certificat de 
excelență pot fi prezentate dacă se încadrează într-una dintre categorii. 

 
2. Criterii de evaluare 

 
Soluțiile dumneavoastră vor fi evaluate de un comitet de evaluare și un juriu în două etape, pe baza următoarelor criterii: 
 

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


• Designul soluției și guvernanță: măsura în care standardele open-source sunt utilizate și/sau respectate; nivelul de 
documentare al soluției și calitatea proiectului; nivelul de cooperare, cooperarea transfrontalieră, colaborarea între 
instituții și identificarea unui model de guvernanță care să sprijine soluția. 

• Impactul/amploarea reutilizării: modelul de afaceri al soluției; realizarea obiectivelor și a activităților planificate; 
dovada beneficiilor (inclusiv economiile realizate prin reutilizare în locul dezvoltării de la zero); impact vizibil și 
rezultate tangibile; economiile sau rezultatele care ar putea fi încă generate; numărul cazurilor de reutilizare și 
detalii privind planurile pentru reutilizarea și eforturile în curs; reutilizarea serviciilor existente ale altor organizații; 
reutilizarea modulelor aplicației în funcție de alte cereri. 

• Durabilitatea: măsura în care soluția indică elemente care permit menținerea sa după atingerea obiectivelor sale; 
măsura în care durabilitatea este garantată; documentația tehnică; documentația modelului de afaceri; 
întreținerea; disponibilitate ridicată. 

• Inovare (pentru categoriile 1 și 3): inovarea tehnologică; inovarea proceselor de afaceri; inovare socială. 

• Abordarea centrată pe utilizator (pentru categoriile 2 și 4): accesibilitatea pentru cetățeni; date personalizate; 
servicii personalizate; notificări; dispozitive mobile.  

 
3. Cum puteți participa la concurs? 

 
Pentru a participa la concurs, completați formularul online. Vă atragem atenția asupra faptului că aplicația pentru concurs, 
documentele justificative și descrierea soluției trebuie să fie furnizate în limba engleză. Cu toate acestea, soluția în sine nu 
trebuie să fie în limba engleză. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 28 februarie 2019. 
 
Comisia va informa cei 16 proprietari de soluții preselecționați prin e-mail până la 25 aprilie 2019. Reprezentanții acestora 
vor fi invitați la ceremonia de decernare a premiilor concursului Sharing & Reuse Awards, care va avea loc la 11 iunie 2019, 
la București, în România și vor avea posibilitatea de a-și prezenta soluția.  
 

4. Aveți nevoie de mai multe informații pentru a aplica? Accesați versiunea completă a ghidului de procedură. 
 

5. Linkuri utile 
 

Pagina concursului de pe platforma Joinup 
Întrebări frecvente  
Ediția precedentă a concursului  
Mai multe informații despre programul ISA²  

 
6.  Întrebări?  

 
Contactați-ne prin e-mail la adresa:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Urmariți-ne pe rețelele sociale  
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
MULT SUCCES! 

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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