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Výzva	pro	všechny	vývojáře	aplikací	nad	otevřenými	daty	
	
	

Národní	kolo	soutěže	o	nejlepší	aplikace	nad	volnými	daty	Apps	for	Europe	
	
					Zveme	všechny	vývojáře	aplikací	nad	otevřenými	daty	k	účasti	v	národním	kole	soutěže	
Apps4Europe	 o	 nejlepší	 aplikace	 nad	 otevřenými	 daty.	 Soutěž	 je	 otevřená	 jak	 malým	 a	
středním	 firmám,	 tak	 i	 nezávislým	 vývojářům.	 Podmínkou	 účasti	 je	 existující	 aplikace,	
minimálně	 ve	 fázi	 funkčního	 prototypu,	 která	 využívá	 otevřená	 data.	 Popis	 produktu	
v	českém	nebo	anglickém	jazyce	musí	být	dle	přiloženého	vzoru.		
					Cenou	 pro	 nejlepší	 aplikaci	 bude	 uhrazení	 účasti	 1	 osoby	 na	 setkání	 s	 potenciálními	
investory	v	Manchesteru	v	březnu	2015	 International	Business	Lounge .	Nabídky	je	možno	
zasílat	na	email	apps4europe@ccss.cz	do	30.	4.	2014	do	14:00	ve	 formátu	pdf.	Vyhlášení	
nejlepší	aplikace	proběhne	na	konferenci	Geoinformace	ve	veřejné	správě	15.5.2014.	
					Apps4Europe	 Apps	 for	 Europe	 ‐	 Turning	 Data	 into	 Business 	 je	 evropský	 projekt	
financovaný	v	rámci	programu	CIP‐ICT‐PSP‐2012‐6	 evidenční	číslo	325090 ,	 jehož	cílem	
je	podpořit	dobré	nápady	v	oblasti	tvorby	nových	aplikací	nad	otevřenými	daty.	
					Projekt	 si	 klade	 za	 cíl	 propojit	 stávající	 vývojáře	 malé	podniky	 a	 nezávislé	 vývojáře	 ‐	
freelance 	s	potenciálními	investory	a	napomoci	tak	dobrým	nápadům	uplatnit	se	na	trhu.	
Toto	probíhá	prostřednictvím	několika	instrumentů,	jednak	tzv.	byznys	salónků	 business	
lounge ,	 kde	 se	 budou	 setkávat	 vývojáři	 s	 investory	 a	 dále	 prostřednictvím	 soutěží	
vývojářů	nad	otevřenými	daty.	Vývojáři	 i	 investoři	mají	 již	nyní	možnost	se	zaregistrovat	
na	stránkách	projektu	http://www.appsforeurope.eu	.	
					Českým	partnerem	projektu	zodpovědným	za	organizování	soutěže	v	České	republice	je	
České	centrum	pro	vědu	a	společnost	 CCSS .	Na	vyhodnocení	soutěžních	nabídek	se	budou	
podílet	 i	 experti	 z	České	 asociace	 pro	 geoinformace	 CAGI ,	 BIC‐R&D,	 s.r.o.,	 Ministerstva	
vnitra	a	CENIA.	
					České	 centrum	 pro	 vědu	 a	 společnost	 je	 nezávislá,	 nezisková	 a	 nevládní	 organizace	
výzkumná	 organizace	 se	 zaměřením	na	 zavádění	 nových	 informačních,	 komunikačních	 a	
navigačních	 technologií,	 které	 mají	 potenciál	 pro	 udržitelný	 rozvoj	 vyvinutých	 aplikací.		
CCSS	spolupracuje	ve	výzkumu	a	vývoji	s	celou	řadou	domácích	 i	zahraničních	 institucí	a	
expertů.	 Zaměřuje	 se	 mimo	 jiné	 na	 využití	 Open	 Source	 software	 a	 Otevřených	 dat.	
Prioritou	činnosti	CCSS	je	ochrana	životního	prostředí	a	krizového	řízení.		V	této	oblasti	je	
CCSS		aktivní	v	evropském	výzkumu.	
	

	



 

 

Šablona přihlášky aplikace 
 

1. Identifikační údaje firmy nebo jednotlivce 
Jméno a příjmení (resp. Název firmy) 

Ulice a čp 

PSČ a město 

RČ / IČ 

 

2. Název a akronym aplikace 
Plný název 

Akronym 

 

3. Popis aplikace  
(0 – 5 bodů, váha 0.5) 

(max. 1 stránka) 

 

4. Jak váš systém využívá otevřená data?  
(0 – 5 bodů, váha 1) 

(popište, jaká otevřená data používáte a jak k těmto datům přistupujete tj. stahování, kopírování, 

přístup přes specializovaná API nebo webové služby, max. 1 stránka) 

 

5. Pracuje vaše aplikace i s uzavřenými nebo komerčními datovými zdroji?  
(0 – 5 bodů, váha 0.5) 

(v případě, že ano, popište, jaká data používáte a jak k těmto datům přistupujete tj. stahování, 

kopírování, přístup přes specializovaná API nebo webové služby, max. 2 stránky) 

 

6. Jak zajišťujete aktualizaci dat  
(0 – 5 bodů, váha 1) 

(popište, jakým způsobem zajišťujete přístup k aktuálním datům, max. 0.5 stránky) 

 

7. Jak řešíte otázku kvality a relevance dat  
(0 – 5 bodů, váha 1) 

(popište, jakým způsobem je ve vaší aplikaci řešena otázka kvality dat, zdrojů apod. max. 0.5 stránky) 



 

 

 

8. Jaký geografický charakter má vaše aplikace?  
(0 – 5 bodů, váha 0.5) 

(lokální, regionální, národní, mezinárodní a popište, zda je aplikace přenositelná i do jiného 

geografického prostředí) 

 

9. Kdo jsou uživatelé vaší aplikace  
(0 – 5 bodů, váha 0.5) 

(komerční subjekty, obyvatelé, veřejný sektor) 

 

10. Pokud je již vaše aplikace na trhu, co činí hlavní příjmy?  
(0 – 5 bodů, váha 2) 

(veřejná podpora, komerční aktivity, prodej aplikace, reklama, atd., max. 1 stránka) 

 

11. Jakým způsobem řešíte dlouhodobou udržitelnost vaší aplikace  
(0 – 5 bodů, váha 2) 

(popište váš model pro dlouhodobou udržitelnost aplikace, to značí další rozvoj aplikace, obnova dat 

a podobně, max. 1 stránka) 

 

12. Hledáte potenciálního investora pro vaši aplikaci?  
(není hodnotící kritérium) 

(pokud ano, stručně charakterizujte vaše potřeby, max. 1 stránka) 

 

Upozornění 
Tato  nabídka  je  považována  za  intelektuální  vlastnictví  vývojářů  dané  aplikace  a  veškeré  údaje 

s výjimkou informací v bodech 1 až 3. jsou neveřejné a budou k dispozici výhradně členům hodnotící 

komise  pro  potřeby  hodnocení  projektu.  Informace  nebudou  bez  písemného  souhlasu  soutěžících 

využity k jiným účelům. 

 

 

 




