
 
 

Anmäl din it-lösning till tävlingen Sharing & Reuse Awards! 
Tävling för offentliga förvaltningar 

 
EU-kommissionen vill bjuda in er till den andra upplagan av tävlingen Sharing & Reuse Awards, som anordnas inom 
ISA²-programmet.  
 
Har ni på ett framgångsrikt sätt arbetat med att digitalisera offentliga tjänster? Har ni utvecklat en lösning som passar 
in i en av de kategorier som anges nedan? Dela i så fall med er av era erfarenheter genom att delta i tävlingen! 
Offentliga förvaltningar som letar efter specifika it-lösningar kommer att vara intresserade av att se hur ni har klarat 
liknande utmaningar så att de kan lära sig hur de kan återanvända den mjukvara med öppen källkod eller de delade 
it-tjänster som ni har utvecklat. Låt världen se vad ni åstadkommit! 

Förstapristagaren kommer att få 15 000 euro, och andraprisdeltagaren kommer att få 10 000 euro i var och en av 
dessa fyra kategorier: 
 

1. Mest innovativ mjukvara med öppen källkod. 

2. Mjukvara med öppen källkod av störst betydelse för medborgare eller företag.  

3. Mest innovativa delade it-tjänster (som utvecklats gemensamt eller som delas)  

4. Delade it-tjänster (som utvecklats gemensamt eller som delas) av störst betydelse för medborgare eller 

företag.  

 

Läs först instruktionerna noggrant innan ni fyller i formuläret. Det är viktigt att ni beskriver er it-lösning och vilken 

potential den har för mer omfattande återanvändning. 2017 var tävlingen en stor framgång med 118 deltagare. Nu 

hoppas vi att 2019 års upplaga ska bli ännu bättre! 

 
1. Uppfyller er lösning kraven för deltagande? 

 
För att kunna vara med i tävlingen måste er lösning uppfylla följande krav: 
 

 Den ska ha utvecklats av eller för en offentlig förvaltning från en EU-medlemsstat, ett Efta-land eller ett 
EU-kandidatland (Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och 
Turkiet).  

 Den återanvänds av minst en annan offentlig förvaltning. 

 Det rör sig antingen om mjukvara med öppen källkod eller en delad it-tjänst. 

 En beskrivning har publicerats på Joinup-plattformen. (Om den inte har lagts ut på Joinup vid tidpunkten 
för registreringen så kan Joinup-teamet hjälpa er att göra det). 

 Beskrivningen är på engelska. 

 Lösningar som redan tilldelats prispengar i den förra omgången (S&R 2017) kan inte delta. Lösningar som 
hamnat på tredje eller fjärde plats och som fått ett hedersomnämnande kan delta om de passar in i en 
av kategorierna. 

 
2. Utvärderingskriterier 

 
Era lösningar kommer att bedömas av en utvärderingskommitté och en jury. Det sker i två steg och baseras på 
följande kriterier: 
 

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


 Lösningens utformning och förvaltning: I vilken mån som öppna standarder används, hur väl dokumenterad 

lösningen är samt kvaliteten på utformningen. Nivån av samarbete – samarbete över nationsgränser, 

samverkan mellan institutioner. En förvaltningsmodell som stödjer lösningen. 

 Genomslag/graden av återanvändning: Lösningens affärsmodell, förverkligandet av planerade mål och 

verksamheter, styrkta fördelar (inklusive de besparingar som görs när man återanvänder i stället för att 

utveckla något nytt), synligt genomslag och påtagliga resultat, besparingar eller resultat som fortfarande kan 

uppstå, antalet befintliga återanvändningar och planer för framtida återanvändning och pågående insatser, 

återanvändning av befintliga tjänster hos andra organisationer, återanvändning av tillämpningens moduler i 

andra tillämpningar. 

 Hållbarhet: I vilken mån lösningen har element som gör att den kan användas efter att målen har uppnåtts, 

teknisk dokumentation, dokumentation av affärsmodellen, underhåll, god tillgänglighet. 

 Innovation (för kategorierna 1 och 3): teknisk innovation, innovativa affärsprocesser, social innovation. 

 Användaren i centrum (för kategorierna 2 och 4): Tillgänglighet för medborgarna, individanpassade data, 

individanpassade tjänster, meddelanden, mobila enheter.  

 
3. Hur deltar man i tävlingen? 

 

Den som vill delta i tävlingen måste fylla i ansökningsformuläret online. Observera att ansökan, alla andra dokument 
och beskrivningen av lösningen måste tillhandahållas på engelska. Själva lösningen behöver dock inte vara på 
engelska. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2019. 
 
EU-kommissionen kommer att meddela de 16 finalisterna per e-post senast den 25 april 2019. Deras företrädare 
kommer att inbjudas till prisceremonin den 11 juni 2019 i Bukarest i Rumänien. Där kommer de att få presentera sin 
lösning.  
 

4. Behöver ni mer information om hur man gör för att lämna in bidrag? Gå till den fullständiga versionen av 
vägledningen. 

 
5. Länkar 

 
Tävlingens sida på Joinup-plattformen 
Frågor och svar  
Förra årets tävling  
Mer information om ISA²-programmet 

 
6.  Något annat ni undrar över?  

 
Kontakta oss på följande adress:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Följ oss på sociala medier 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
 

 

LYCKA TILL! 

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/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

