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Pravila in predpisi
Natečaj v okviru projekta 
Sodelovanje državljanov 2.0 
2019

Nagrada
 • Izbranih bo največ 5 najboljših idej in nagrada (v obliki finančnih sredstev) v znesku 

2000 evrov (kar vključuje stroške transakcij in davke) bo podeljena zmagovalcu 
natečaja (fizični osebi ali organizaciji), ki ima namen razviti nagrajeno rešitev 
digitalnega orodja. Zmagovalec natečaja po povabljen, da podpiše dogovor s 
hrvaško organizacijo Gong, ki bo vseboval podroben opis dogovorjenih aktivnosti 
in tudi vse predvidene obveznosti, kot na primer pripravo vsebinskega poročila 
ob koncu razvojnih aktivnosti. Najboljših 5 idej in zmagovalna ideja bodo 
predstavljene na zaključnem dogodku, ki bo septembra 2019 na Hrvaškem.

Upravičenost
 • V natečaju lahko sodeluje vsaka fizična oseba s polno pravno in poslovno 

sposobnostjo kot tudi vsako start up podjetje, nevladna organizacija ali neformalna 
civilna iniciativa.

 • Ekipa mora vsebovati vsaj enega polnoletnega člana.
 • Ekipe, ki jih tvorijo fizične osebe, morajo imenovati svojega vodjo, ki bo prejemnik 

morebitne nagrade. 
 • Upravičeni udeleženci natečaja morajo biti državljani naslednjih držav: Albanije, 

Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Kosova, Severne 
Makedonije, Moldavije, Črne gore, Portugalske, Romunije, Srbije, Slovaške, 
Slovenije ali Španije.

Vsebina prijav in predlogov 
 • Prijave morajo biti oddane v angleškem jeziku do najpozneje sobote, 15. junija 

2019.
 • Prijave se oddajo prek spletnega obrazca v orodju Survey Monkey, ki je vključen v 

poziv za zbiranje predlogov.

https://www.gong.hr/en/
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 • Udeleženci morajo predlagati rešitve v obliki aplikacij, spletnih platform/
portalov in drugih vrst spletnih komunikacijskih orodij, ki spodbujajo sodelovanje 
državljanov na lokalni, državni in evropski ravni. Te digitalne rešitve morajo 
omogočati boljšo koordinacijo in organizacijo državljanov v razpravah o ključnih 
izzivih, deljenje relevantnih informacij in idej, razvoj predlogov za oblikovanje politik 
in spremljanje izvajanja javnih politik. Rešitve morajo izboljšati stopnjo sodelovanja 
državljanov v postopkih oblikovanja politik in omogočiti učinkovitejšo komunikacijo 
z odločevalci.

 • Sprejete bodo samo rešitve, ki obravnavajo nova digitalna orodja. Za namene tega 
natečaja so »nova« digitalna orodja opredeljena kot tista, ki pred 15. junijem 2019 
(rok za registracijo) še niso bila uradno predstavljena javnosti. Digitalna orodja, 
ki so trenutno v fazi razvoja in ki do 15. junija 2019 še niso bila predstavljena v 
javnosti, bodo sprejeta. Sredstva, dodeljena najboljši rešitvi, lahko služijo kot vir za 
sofinanciranje razvoja digitalnega orodja.

 • Oddani predlogi ne smejo vsebovati digitalnih rešitev, ki so družbeno škodljiva, 
vsebujejo nezakonito vsebino, so diskriminacijska ali vsebujejo sovražni govor, 
spodbujajo nezakonito ravnanje, negativno vplivajo na moralo itd.

 • Nagrajena rešitev bo morala biti javno dostopna in objavljena na platformi GitHub.

Merila ocenjevanja
 • Učinek na lokalno, nacionalno ali evropsko skupnost (Katere so ciljne skupine 

in kdo so potencialni uporabniki te rešitve? Kako bo rešitev podprla boljšo 
organizacijo in komunikacijo državljanov pri obravnavi določene teme oziroma, 
kako bo premostila vrzel med državljani in odločevalci ter spodbudila večjo 
vključenost državljanov v procese oblikovanja politik? Kakšen je zagovorniški 
potencial rešitve?) (0-8 točk)

 • Inovativnost (Kako se predlagana rešitev razlikuje od digitalnih orodij, ki so 
trenutno v uporabi – kateri izziv bi naslavljala, komu bi koristila, kakšna je idejna 
zasnova?) (0-4 točke)

 • Realizacija in potencial za izvedbo (sposobnost projektne ekipe, nadgradljivost 
uporabe, učinkovitost razvojnega načrta aplikacije) itd. (0-4 toćk - za napredovanje 
v drugi krog izbora je treba v tem razdelku doseči najmanj 3 točke)

 • Potencial trajnosti (Kako boste dolgoročno zagotovili pozitiven učinek razvitega 
orodja in zadovoljivo raven vključenosti ciljnih uporabnikov?)  (0-2 točki)

 • Uporaba odprtokodnega okvira in/ali odprtih podatkov (0–2 točki).

Ocenjevalna komisija
 • Prijave bo v dveh krogih (predizbor in drugi krog izbora) ocenjevala ocenjevalna 

komisija (OK), v kateri bodo sodelovali zunanji strokovnjaki in imenovani 
predstavniki organizatorjev natečaja.

 • OK odloča tako, da predlaganim rešitvam dodeli točke glede na raven 
izpolnjevanja zgoraj navedenih meril. Vsak član OK bo predloge ocenil samostojno 
v skladu z merili ter jim dodelil ustrezno število točk. Člani OK lahko predlogu 
skupno dodelijo med 0 in 20 točk. Končno število točk, ki jih posamezni predlog 
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doseže, se izračuna tako, da se seštejejo dodeljene točke vseh članov OK in iz 
vsote izračuna povprečje.

 • Predlogi se razvrstijo glede na število pridobljenih točk.  
 • Za namene drugega kroga izbora se lahko udeležence pozove k oddaji dodatnih 

informacij ali k predstavitvi ideje.
 • Informacije o petih najboljših predlogih in zmagovalni rešitvi bodo objavljene 

avgusta 2019. Vsi udeleženci natečaja bodo o rezultatih natečaja obveščeni prek 
elektronskega naslova, ki so ga navedli v prijavi.

Omejitve in odgovornost
 • Organizatorji ne prevzemajo odgovornosti za posledice uporabe orodja, ki je bilo 

razvito v okviru tega natečaja.
 • V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni, pridruženi sodelavci ali pogodbeni 

sodelavci (na podlagi pogodb po civilnem pravu) organizatorjev kot tudi ne 
subjekti in zaposleni njihovih ponudnikov storitev ter družinski člani zgoraj 
omenjenih oseb in subjektov.

 • Za namene tega natečaja so družinski člani opredeljeni kot predniki do drugega 
kolena v ravni in stranski vrsti ter potomci do drugega kolena v ravni in stranski vrsti, 
zakonski partnerji in posvojene osebe.

 • Organizatorji niso obvezani, da od udeležencev natečaja pridobijo pisne izjave o 
izpolnjevanju tega pogoja, vendar imajo pravico, da v primeru dvoma preverijo 
razmerje udeleženca natečaja v navedenem obsegu. V kolikor se udeleženec 
natečaja ne odzove na poziv po potrditvi zgoraj opisanih razmerij, se ga izloči iz 
natečaja.

Obdelava osebnih podatkov
 • Udeleženec natečaja izjavlja, da so podatki, ki jih navede kot svoje osebne 

podatke, resnični. Če navedeni osebni podatki niso resnični, lahko organizatorji 
natečaja Sodelovanje državljanov 2.0 to smatrajo za kršenje pravil natečaja.

 • Osebne podatke udeležencev natečaja (ime in kontaktne podatke) bodo 
organizatorji (organizaciji Belgrade Open School in Gong) obdelali na podlagi 
zakonitih interesov in izključno za namene izvedbe natečaja, vključno s podelitvijo 
nagrad zmagovalcu/zmagovalcem, njihovim izplačilom ter promocijo projekta 
(objavo rezultatov) in poročanjem Evropski komisiji, saj je projekt podprt s strani 
Evropske unije.

 • Navedba osebnih podatkov je prostovoljna, vendar nujna za namene izvedbe 
tega natečaja. Vsak udeleženec ima pravico do vpogleda v svoje osebne podatke, 
do dostopa do njih, do informacij o tem, kako se njegovi podatki obdelujejo, do 
popravka svojih osebnih podatkov in do zahteve po prenehanju njihove nadaljnje 
obdelave. Udeleženec lahko zahtevo po spremembi oziroma drugo zahtevo, ki 
se nanaša na obdelavo njegovih osebnih podatkov, naslovi na elektronski naslov: 
marija.todorovic@bos.rs .

 • Osebne podatke, ki vključujejo udeleženčevo ime in elektronski naslov, bosta kot 
skupna upravljavca podatkov obdelali organizacija GONG (koordinator natečajnega 
izbora) in organizacija BOŠ (koordinator projekta YOU4EU). Za namene upravljanja 

mailto:marija.todorovic@bos.rs


projekta ali poročanja o projektih rezultatih se smejo podatki razkriti naslednjim 
institucijam, ki so projektni partnerji oziroma projektni donatorji:
 • Evropski komisiji in EACEA (Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno 

področje in kulturo) ali državnim organom, ki nadzorujejo projekte v okviru 
programa Evropa za državljane

 • Belgrade Open School
 • Gong
 • Institute Alternative
 • Access Info Europe
 • PiNA.

 • Osebni podatki udeležencev natečaja se hranijo, dokler je to potrebno zaradi 
vodenja evidenc o projektu, v skladu z dogovori s projektnimi donatorji ter v skladu 
z zakonskimi predpisi.

 • Udeleženci imajo pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za 
varstvo osebnih podatkov. Seznam pristojnih organov držav članic EU je na voljo 
tukaj.

 • Prijave, ki kršijo pravila, navedena v tem dokumentu, bodo izločene iz natečaja.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-personal-data-protection-competent-authorities

