
 
 

S svojo informacijsko rešitvijo se potegujte za nagradi v okviru natečaja „Sharing & 
Reuse“ 

Natečaj za javne uprave 
 
Evropska komisija vas vabi, da se udeležite druge izdaje nagradnega natečaja „Sharing & Reuse“, ki poteka kot del 
ukrepa za izmenjavo in ponovno uporabo rešitev programa ISA². 
 
Ali ste si uspešno prizadevali za digitalizacijo javnih storitev? Ali ste razvili rešitev, ki spada v eno od spodaj navedenih 
kategorij? Z udeležbo na natečaju delite svoje izkušnje! Javne uprave, ki iščejo posebne informacijske rešitve, bo 
zanimalo, kako rešujete podobne izzive, sami pa se naučite, kako bi lahko ponovno uporabili odprtokodno 
programsko opremo ali skupne informacijske storitve, ki ste jih razvili. Naj vaši izjemni dosežki pridobijo na 
prepoznavnosti! 

Nagradi, ki bosta podeljeni, sta 15 000 evrov za zmagovalno ekipo in 10 000 evrov za drugouvrščeno ekipo v vsaki od 
naslednjih štirih kategorij: 
 

1. najbolj inovativna odprtokodna programska oprema, 
2. odprtokodna programska oprema z največjim vplivom na državljane ali podjetja,  
3. najbolj inovativne skupne informacijske storitve (s skupnim razvojem ali v souporabi),  
4. skupne informacijske storitve (s skupnim razvojem ali v souporabi) z največjim vplivom na državljane ali 

podjetja.  
 

Pred izpolnjevanjem obrazca za prijavo pozorno preberite priročnik. Pomembno je, da navedete podrobnosti o vaši 
informacijski rešitvi in možnostih za širšo ponovno uporabo. Nagradni natečaj „Sharing & Reuse“ leta 2017, v okviru 
katerega je bilo prejetih 118 prijav, je bil zelo uspešen, zato upamo, da bo letošnji natečaj še uspešnejši. 
 

1. Ali je vaša rešitev primerna za sodelovanje na natečaju? 
 
Za sodelovanje na natečaju mora izpolnjevati naslednja merila: 
 

• razviti jo mora javna uprava iz države članice EU, države Efte ali države kandidatke EU (Albanija, 
nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija) ali pa mora biti zanjo razvita,  

• ponovno jo uporablja vsaj ena javna uprava, 
• gre za odprtokodno programsko opremo ali skupno informacijsko storitev, 
• njen opis se objavi na spletni strani Joinup (če vaša rešitev v času prijave na natečaj še ni objavljena na 

spletni strani Joinup, vam bo podporna skupina Joinup na voljo za pomoč pri objavi vaše rešitve), 
• njen opis je v angleščini, 
• rešitve, ki so bile na podlagi prejšnjega natečaja deležne denarne nagrade (natečaj S&R leta 2017), ne 

morejo sodelovati pri tem natečaju. Rešitve, ki so bile uvrščene na tretje ali četrto mesto in so prejele 
potrdilo o odličnosti, se lahko predložijo, če spadajo v eno od navedenih kategorij. 

 
2. Merila za ocenjevanje 

 
Predložene rešitve bosta ocenila ocenjevalni odbor in žirija, in sicer v dveh fazah na podlagi naslednjih meril: 
 

• zasnova rešitve in njeno upravljanje: v kolikšni meri se uporabljajo in/ali so upoštevani odprti standardi, 
raven dokumentacije rešitve in kakovost zasnove, raven sodelovanja, čezmejno sodelovanje, sodelovanje 
med institucijami in opredelitev modela upravljanja, ki podpira rešitev; 

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


• vpliv/obseg ponovne uporabe: poslovni model rešitve, uresničevanje načrtovanih ciljev in dejavnosti, 
dokazane koristi (vključno s prihranki, ki jih je omogočila ponovna uporaba, namesto razvoja iz nič), vidni 
učinek in oprijemljivi rezultati, prihranki ali rezultati, ki bi jih bilo še mogoče doseči, število primerov ponovne 
uporabe in podrobnosti o načrtih za prihodnjo ponovno uporabo ter tekoča prizadevanja, ponovna uporaba 
obstoječih storitev drugih organizacij, ponovna uporaba modulov aplikacije pri drugih aplikacijah; 

• trajnost: obseg, v katerem rešitev kaže elemente, ki omogočajo njeno ohranitev po tem, ko se dosežejo njeni 
cilji, obseg, v katerem je zagotovljena trajnost, tehnična dokumentacija, dokumentacija v zvezi s poslovnim 
modelom, vzdrževanje, visoka razpoložljivost; 

• inovacije (za 1. in 3. kategorijo): tehnološke inovacije, inovativnost poslovnega procesa, socialne inovacije; 

• osredotočenost na uporabnika (za 2. in 4. kategorijo): dostopnost za državljane, prilagojeni podatki, 
prilagojene storitve, obvestila, mobilne naprave.  

 
3. Kako sodelovati na natečaju? 

 
Za sodelovanje na natečaju izpolnite spletni obrazec za prijavo. Upoštevajte, da morajo biti prijava na natečaj, 
dokazila in opis rešitve v angleščini. Ni pa nujno, da je sama rešitev v angleščini. Rok za oddajo prijav je 28. februar 
2019. 
 
Komisija bo po elektronski pošti do 25. aprila 2019 obvestila 16 lastnikov rešitev v ožjem izboru. Njihovi predstavniki 
bodo povabljeni na slovesno podelitev nagrad, ki bo potekala 11. junija 2019 v Bukarešti v Romuniji in na kateri bodo 
imeli priložnost, da predstavijo svojo rešitev.  
 

4. Ali potrebujete več informacij glede postopka prijave? Oglejte si celotno različico priročnika. 
 

5. Uporabne povezave 
 

Stran o natečajih v okviru platforme Joinup 
Pogosto zastavljena vprašanja  
Prejšnji natečaj  
Več informacij o programu ISA² 

 
6.  Imate še kaka vprašanja?  

 
Pišite nam na elektronski naslov:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 

 
7. Spremljajte nas na socialnih omrežjih: 

 
    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
 

ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA! 

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

	S svojo informacijsko rešitvijo se potegujte za nagradi v okviru natečaja „Sharing & Reuse“
	Natečaj za javne uprave
	1. Ali je vaša rešitev primerna za sodelovanje na natečaju?
	2. Merila za ocenjevanje
	3. Kako sodelovati na natečaju?
	4. Ali potrebujete več informacij glede postopka prijave? Oglejte si celotno različico priročnika.
	5. Uporabne povezave
	Stran o natečajih v okviru platforme Joinup
	Pogosto zastavljena vprašanja
	Prejšnji natečaj
	Več informacij o programu ISA²
	6.  Imate še kaka vprašanja?
	Pišite nam na elektronski naslov:
	DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu
	7. Spremljajte nas na socialnih omrežjih:
	@EU_ISA2      #SRawards19
	ISA2 Programme
	ISA2 videos
	ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA!

