Prihláste sa do súťaže o ocenenia za zdieľanie a opätovne použitie
(Sharing and Reuse Awards)!

Súťaž pre orgány verejnej správy
Európska komisia 8. júla otvorila súťaž o ocenenia za zdieľanie a opätovné použitie (Sharing and Reuse
Awards) pre orgány verejnej správy, ktoré úspešne vyvinuli a zdieľali IT riešenia s potenciálom širšieho
opätovného použitia.
Prvá cena 15 000 EUR a druhá cena 10 000 EUR budú udelené víťazným tímom v každej z týchto štyroch
kategórií:





Úspešný prípad spolupráce na vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na cezhraničnej úrovni
Úspešný prípad spolupráce na vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na vnútroštátnej úrovni
Úspešný prípad spolupráce na vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na regionálnej úrovni
Úspešný prípad spolupráce sna vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na miestnej úrovni

Predložené riešenia posúdi hodnotiaci výbor zložený zo zástupcov inštitúcií EÚ. Riešenia, ktoré vyvinuli
Európska komisia, Európsky parlament a Európska rada sú preto zo súťaže vylúčené.
Súťaž financuje Európska komisia v rámci programu riešenia interoperability pre orgány verejnej správy,
podnikateľské subjekty a občanov (ISA2) a v kontexte svojho opatrenia s názvom „Zdieľanie a opätovné
použitie“ (Sharing and Reuse).
„Táto súťaž poukáže na najlepšie projekty s opätovným použitím a dúfame, že finančná odmena pomôže
víťazným orgánom verejnej správy rozšíriť pôsobnosť ich projektov,“ hovorí Margarida Abecasisová
zodpovedná za program ISA².

Prečo je dôležité zdieľať a opätovne používať IT riešenia?
Vďaka opätovnému používaniu IT riešení môžu orgány verejnej správy poskytovať lepšie, nákladovo
účinnejšie a rýchlejšie služby občanom a podnikom v Európe. Takéto riešenia sa môžu rýchlo využívať vo
verejnom sektore, čím sa ušetrí čas a náklady na ich vykonávanie a údržbu.
Spolupráca v oblasti spoločných riešení zároveň uľahčuje výmenu znalostí medzi orgánmi verejnej správy.
Rozvíjaním spoločných noriem a opätovným vzájomným používaním IT riešení môžu orgány verejnej správy
tiež zlepšovať svoju interoperabilitu, t. j. schopnosť vymieňať si informácie a porozumieť vymieňaným
údajom. Zdieľanie a opätovné používanie IT riešení môže nakoniec aj zvýšiť konkurencieschopnosť, keďže
sa tak umožní väčšiemu počtu podnikov poskytovať IT služby orgánom verejnej správy.
Mnohé opätovne použiteľné IT riešenia sú už k dispozícii na platforme Európskej komisie Joinup. Toto
webové sídlo slúži ako zdroj nástrojov a služieb vypracovaných krajinami EÚ a európskymi inštitúciami.

Môžete prihlásiť vaše riešenie do súťaže?
Svoje riešenie môžete prihlásiť do súťaže o ocenenia za zdieľanie a opätovné použitie, ak spĺňa tieto kritériá:
 musí byť vyvinuté orgánom/-mi alebo pre orgán/-y verejnej správy z členského štátu EÚ alebo
krajiny EZVO
 bolo opätovne použité inými orgánmi verejnej správy






ide o softvér s otvoreným zdrojovým kódom alebo spoločnú službu
jeho opis je zverejnený na platforme Joinup. (Ak vaše riešenie ešte nie je na platforme Joinup, tím
platformy Joinup vás skontaktuje a pomôže vám zverejniť ho po tom, ako pošlete svoju prihlášku
do súťaže).
jeho opis je uvedený v angličtine

Ak na vývoji riešenia spolupracoval súkromný subjekt v mene orgánu verejnej správy, odmena sa udelí
príslušnému orgánu verejnej správy.

Hodnotiace kritériá
Riešenia prihlásené súťaže sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:
1. Návrh riešenia: Z akých technológií vychádza? Aká je štruktúra riešenia? Dá sa odstupňovať, rozšíriť?
Opätovne používa iné služby/softvérové riešenia alebo normy/otvorené špecifikácie? Aký licenčný model
sa používa?
2. Správa riešenia: Ktoré organizácie, inštitúcie a krajiny sú zapojené do procesu riadenia tohto riešenia?
Ako sa financuje vývoj a poskytovanie tohto riešenia?
3. Vplyv/výsledky: Ako vaše riešenie pomáha orgánom verejnej správy? Aké sú výhody vášho riešenia pre
zainteresované strany, používateľov? Aké sú náklady/prínosy?
4. Rozsah opätovného využitia: Koľko orgánov verejnej správy využíva toto riešenie a aký je rozsah ich
používania? Existujú konkrétne plány pre budúce opätovné použitia? Ako jednoducho sa dá vaše riešenie
uplatňovať v inom kontexte, ako je ten, v ktorom bolo pôvodne vyvinuté?
5. Udržateľnosť: Ako sa zabezpečuje udržateľnosť vášho riešenia? Dá sa zabezpečiť nepretržitá podpora?
Bude sa riešenie ďalej udržiavať?

Ako sa zaregistrovať do súťaže?
Na registráciu riešenia do súťaže musí osoba (kontaktná osoba) z orgánu verejnej správy, ktorý riešenie
vyvinul alebo pre ktorý bolo riešenie vyvinuté, vyplniť registračný formulár. Berte na vedomie, že žiadosť a
akékoľvek sprievodné dokumenty a opis riešenia sa musia vyhotoviť v anglickom jazyku. Samotné riešenie
však v angličtine byť nemusí.
Termín na predloženie prihlášky je 28. október 2016.
Komisia bude víťazov kontaktovať prostredníctvom e-mailu na konci januára/začiatkom februára 2017 a
pozve ich na konferenciu Sharing and Reuse Conference, ktorá by sa mala konať v marci 2017. Oficiálne
verejné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa bude konať na tejto konferencii.

Viac informácií o súťaži
Stránka súťaže na platforme Joinup
Často kladené otázky (FAQ) o Sharing and Reuse Awards

Kontakt
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu

