
 
 

  Predložte svoje IT riešenie a vyhrajte cenu Sharing & Reuse! 
Súťaž pre orgány verejnej správy 

 
Európska komisia vás vyzýva, aby ste sa zúčastnili na druhom ročníku súťaže o cenu Sharing & Reuse, ktorá sa 
organizuje ako súčasť akcie programu ISA² zameranej na zdieľanie a opätovné využívanie. 
 
Úspešne napredujete pri digitalizácii verejných služieb? Vypracovali ste riešenie, ktoré spadá do jednej z nižšie 
uvedených kategórií? Podeľte sa o svoje skúsenosti tým, že sa zapojíte do tejto súťaže! Orgány verejnej správy, 
ktoré hľadajú konkrétne riešenia v oblasti IT, si so záujmom preštudujú, ako ste riešili podobné problémy, 
a naučia sa, ako opätovne využiť slobodný softvér alebo zdieľané služby IT, ktoré ste vyvinuli. Zviditeľnite svoje 
úspechy! 

Cena predstavuje 15 000 EUR pre víťazný tím a 10 000 EUR pre druhé miesto v každej z týchto 4 kategórií: 
 

1. Najinovatívnejší slobodný softvér 
2. Slobodný softvér s najväčším vplyvom na občanov alebo podniky 
3. Najinovatívnejšie zdieľané služby IT (spoločne vyvinuté alebo zdieľané) 
4. Zdieľané IT služby (spoločne vyvinuté alebo zdieľané) s najväčším vplyvom na občanov alebo podniky 

 
Pred vyplnením formulára podania si pozorne prečítajte príručku s pravidlami súťaže. Je dôležité, aby ste svoje 
IT riešenie podrobne opísali a uviedli možnosti jeho širšieho opätovného použitia. Do mimoriadne vydareného 
ročníka 2017 súťaže o ceny Sharing & Reuse sa prihlásilo až 118 účastníkov a dúfame, že ročník 2019 bude ešte 
úspešnejší! 
 

1. Môže byť vaše riešenie zahrnuté do súťaže? 
 
Aby ste sa mohli do súťaže prihlásiť, vaše riešenie musí spĺňať tieto kritériá: 
 

• Musí byť vyvinuté verejnou správou alebo pre verejnú správu členského štátu EÚ, krajiny EZVO 
alebo kandidátskej krajiny EÚ (Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna 
Hora, Srbsko a Turecko). 

• Musí ho opätovne používať aspoň jeden orgán verejnej správy. 
• Musí ísť buď o slobodný softvér, alebo zdieľanú službu IT. 
• Opis riešenia je uverejnený na stránke Joinup. (Ak vaše riešenie v čase registrácie do súťaže ešte nie 

je na stránke Joinup, podporný tím Joinup vám ho pomôže uverejniť.) 
• Opis musí byť v anglickom jazyku. 
• Riešenia, ktoré získali peňažnú odmenu v predchádzajúcej súťaži (S&R 2017), sa zúčastniť nemôžu. 

Riešenia, ktoré sa umiestnili na treťom alebo štvrtom mieste a získali certifikát excelentnosti, sa 
zúčastniť môžu, ak spadajú do jednej z uvedených kategórií. 

 
2. Hodnotiace kritériá 

 
Vaše riešenia posúdi hodnotiaci výbor a porota v dvoch krokoch na základe týchto kritérií: 
 

• Koncepcia a spravovanie riešenia: rozsah, v akom sa uplatňujú a/alebo dodržiavajú normy slobodného 
prístupu; úroveň dokumentácie riešenia a kvalita koncepcie; úroveň spolupráce, cezhraničnej 
spolupráce, spolupráce medzi inštitúciami a identifikácia modelu riadenia na podporu riešenia. 

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


• Vplyv/miera opätovného používania: podnikateľský model riešenia; realizácia plánovaných cieľov 
a činností; dôkazy o prínosoch (vrátane úspor vďaka opätovnému použitiu namiesto toho, aby sa 
riešenie vyvinulo od nuly); viditeľný vplyv a hmatateľné výsledky; úspory alebo výsledky, ku ktorým by 
sa ešte mohlo dospieť; počet prípadov opakovaného použitia a podrobnosti o plánoch na budúce 
opätovné použitie a prebiehajúcej práci; opakované používanie existujúcich služieb iných organizácií; 
opakované používanie modulov aplikácie inými aplikáciami. 

• Udržateľnosť: rozsah, v akom riešenie vykazuje prvky, vďaka ktorým sa bude dať udržiavať aj po 
dosiahnutí jeho cieľov; rozsah, v akom je zaručená udržateľnosť; technická dokumentácia; 
dokumentácia obchodného modelu; údržba; vysoká dostupnosť. 

• Inovácie (kategórie 1 a 3): technologické inovácie; inovácie v podnikateľskom procese; sociálne 
inovácie. 

• Zameranie na používateľa (kategórie 2 a 4): dostupnosť pre občanov; personalizované údaje; 
personalizované služby; notifikácie; mobilné zariadenia. 

 
3. Ako sa zapojiť do súťaže? 

 
Ak sa chcete zapojiť do súťaže, vyplňte elektronický prihlasovací formulár. Upozorňujeme, že prihláška, všetky 
podporné dokumenty a opis riešenia musia byť predložené v anglickom jazyku. Samotné riešenie však nemusí 
byť v angličtine. Prihlášky do súťaže môžete predkladať do 28. februára 2019. 
 
Komisia do 25. apríla 2019 e-mailom informuje 16 účastníkov, ktorí postúpili do užšieho výberu. Ich zástupcovia 
budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien Sharing & Reuse, ktoré sa uskutoční 11. júna 2019 v Bukurešti 
v Rumunsku, a dostanú príležitosť predstaviť svoje riešenie. 
 

4. Potrebujete viac informácií o prihlasovaní? Prejdite na úplnú verziu príručky s pravidlami súťaže. 
 

5. Užitočné odkazy 
 

Stránka súťaže na platforme Joinup 
Často kladené otázky 
Predchádzajúci ročník súťaže 
Viac informácií o programe ISA² 

 
6.  Máte otázky? 

 
Napíšte nám e-mailom na túto adresu: 
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Sledujte nás na sociálnych médiách 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
 

 
 

VEĽA ŠŤASTIA! 

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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