PREMIILE ECOLOGICE ALE UE

Introducere generală
Creșterea producției ecologice contribuie în mare măsură la reducerea utilizării îngrășămintelor chimice,
a pesticidelor și a antimicrobienelor și are efecte pozitive pentru climă, mediu, biodiversitate și bunăstarea
animalelor. De aceea, producția ecologică a fost identificată ca factor-cheie în realizarea obiectivelor
Pactului verde european, ale strategiei „De la fermă la consumator” și ale strategiei în domeniul
biodiversității. Prin urmare, Comisia a definit ca obiectiv utilizarea a 25 % din terenurile agricole din UE
pentru agricultura ecologică până în 2030, precum și creșterea semnificativă a acvaculturii ecologice.
În sprijinul acestui obiectiv, în martie 2021, Comisia a adoptat Planul de acțiune pentru dezvoltarea
producției ecologice1. Acesta se bazează pe abordarea conform căreia, pentru a stimula producția
ecologică, cererea de astfel de produse ar trebui să crească. Pentru aceasta este nevoie, printre altele, de
o sensibilizare sporită a consumatorilor cu privire la caracteristicile și beneficiile producției ecologice. În
acest scop, planul de acțiune include lansarea unor premii anuale care recunosc excelența de-a lungul
întregului lanț valoric ecologic. Aceste premii vor fi acordate pentru prima dată în 2022.
Se vor acorda premii la șapte categorii, care includ opt premii individuale:
•
•
•
•
•
•
•

Categoria 1: Cea mai bună agricultoare ecologică și cel mai bun agricultor ecologic
Categoria 2: Cea mai bună regiune ecologică
Categoria 3: Cel mai bun oraș ecologic
Categoria 4: Cel mai bun eco-district
Categoria 5: Cel mai bun IMM ecologic
Categoria 6: Cel mai bun comerciant cu amănuntul de produse alimentare bio
Categoria 7: Cel mai bun restaurant ecologic2

Aceste premii sunt nefinanciare și vor fi acordate pe 23 septembrie, când se sărbătorește Ziua europeană
a agriculturii ecologice.

Introducere specifică cererii de participare
•

1

Categoria 1: Obiectivul premiului pentru „Cel mai bun agricultor ecologic” și „Cea mai bună
agricultoare ecologică” este să recompenseze un bărbat și o femeie care au dezvoltat un proiect
excelent, inovator, durabil și menit să inspire, care produce o valoare adăugată reală pentru
producția și consumul ecologic.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0141
2
Restaurant de sine stătător sau parte a sectorului hotelier ori de catering

•

•

•

•

•

•

Categoria 2: Obiectivul premiului pentru „Cea mai bună regiune ecologică” este să recompenseze
o zonă care a dezvoltat un proiect excelent, inovator, durabil și menit să inspire, care produce o
valoare adăugată reală pentru producția și consumul ecologic.
Categoria 3: Obiectivul premiului pentru „Cel mai bun oraș ecologic” este să recompenseze un
oraș care a dezvoltat un proiect excelent, inovator, durabil și menit să inspire, care produce o
valoare adăugată reală pentru producția și consumul ecologic.
Categoria 4: Obiectivul premiului pentru „Cel mai bun eco-district” este să recompenseze un ecodistrict care a dezvoltat un proiect excelent, inovator, durabil și menit să inspire, care produce o
valoare adăugată reală pentru producția și consumul ecologic.
Categoria 5: Obiectivul premiului pentru „Cel mai bun IMM ecologic” este să recompenseze o
întreprindere mică și mijlocie (IMM) care prelucrează produse bio și care a dezvoltat un proiect
excelent, inovator, durabil și menit să inspire, care produce o valoare adăugată reală pentru
producția și consumul ecologic.
Categoria 6: Obiectivul premiului pentru „Cel mai bun comerciant cu amănuntul de alimente
bio” este să recompenseze un comerciant cu amănuntul din sectorul alimentar care vinde
produse bio și care a dezvoltat un proiect excelent, inovator, durabil și menit să inspire, care
produce o valoare adăugată reală pentru producția și consumul ecologic.
Categoria 7: Obiectivul premiului pentru „Cel mai bun restaurant ecologic” este să recompenseze
un restaurant, de sine stătător sau parte a sectorului hotelier ori de catering, care propune în
meniul său referințe ecologice certificate, cu ajutorul cărora a dezvoltat un proiect excelent,
inovator, durabil și menit să inspire, care produce o valoare adăugată reală pentru producția și
consumul ecologic.

Criterii de eligibilitate și de premiere
1. Candidaturile pentru premiile ecologice ale UE trebuie să îndeplinească următoarele criterii de
eligibilitate:
a) Punctul de plecare pentru înscrierea la una din categoriile concursului va fi site-ul:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en
Acesta va conține linkuri către formularele online de candidatură pentru fiecare premiu. Înscrierile se
pot face până cel târziu la data de 8 iunie 2022, ora 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time).
b) Candidaturile trebuie să fie redactate într-una din limbile oficiale ale UE.
c) Candidații trebuie să fie persoane juridice sau fizice stabilite sau rezidente într-unul din cele 27 de state
membre ale UE.
d) Proiectul depus trebuie să se desfășoare în UE și să facă o trimitere clară la una din cele șapte categorii
de premii (incluzând opt premii individuale) din 2022. Un proiect nu poate fi înscris la mai multe

categorii/premii. Fiecare candidat se poate înscrie la un singur premiu. Este permisă o singură candidatură
pe categorie.
e) Proiectul înscris ar trebui să fi fost deja pus în aplicare pe deplin sau să se afle într-o stare suficient de
avansată pentru a-i permite juriului să îl evalueze (gradul de implementare fizică a proiectului trebuie să
fie destul de ridicat pentru a demonstra îndeplinirea obiectivelor).
f) Criterii specifice de eligibilitate pentru fiecare categorie:
•
•
•
•

•

•

•

Cea mai bună agricultoare ecologică și cel mai bun agricultor ecologic: certificat(ă) în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/8483;
Cea mai bună regiune ecologică: fără criterii de eligibilitate specifice;
Cel mai bun oraș ecologic: fără criterii de eligibilitate specifice;
Cel mai bun eco-district: un eco-district este o zonă geografică în care agricultorii, publicul,
operatorii din turism, asociațiile și autoritățile publice participă la un acord pentru gestionarea
durabilă a resurselor locale, pornind de la principii și practici ecologice;
Cel mai bun IMM ecologic: o întreprindere certificată în conformitate cu Regulamentul (UE)
2018/848, care respectă definiția IMM-ului4 (o întreprindere care are mai puțin de 250 de angajați
și o cifră de afaceri anuală care nu depășește 50 de milioane EUR și/sau un bilanț anual total care
nu depășește 43 de milioane EUR) și a cărei producție este ecologică în proporție de 100 %5;
Cel mai bun comerciant cu amănuntul de produse alimentare bio: o întreprindere certificată în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848, care pune în vânzare exclusiv referințe ecologice
certificate6 (cu excepția produselor nealimentare sau a produselor alimentare pentru care nu
există disponibilitate ecologică);
Cel mai bun restaurant ecologic: oferă în meniul său doar referințe ecologice certificate7, dacă
este posibil8.

2. Toate candidaturile eligibile vor fi evaluate de juriul Premiilor ecologice ale UE, pe baza următoarelor
criterii orizontale de premiere:
•

3

Excelență: laureatul trebuie să fi dezvoltat o inițiativă excelentă care să producă o valoare
adăugată reală pentru producția ecologică. Aceasta înseamnă rezultate bune și un impact pozitiv
al proiectului în raport cu obiectivele sale inițiale. Proiectele trebuie să arate ce impact au asupra

Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția
ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R0848)
4
Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN)
5
Produse ecologice sau în conversie
6
Produse ecologice sau în conversie
7
Produse ecologice sau în conversie
8
În conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848

•

•
•

zonei și teritoriului în cauză și să prezinte rezultatele în raport cu țintele și obiectivele stabilite
inițial.
Caracterul inovator al proiectului la categoria aleasă: proiectele trebuie să aibă calități care să le
scoată în evidență. Trebuie să prezinte noi abordări și metode organizaționale și să obțină
rezultate inovatoare sau îmbunătățite (semnificativ) în ceea ce privește produsele bio. Criteriile
pentru măsurarea caracterului inovator la fiecare categorie sunt detaliate în secțiunea specifică a
fiecărei categorii.
Pilonii durabilității (de mediu, sociali și economici) ai proiectului: proiectele trebuie să
demonstreze că sunt durabile și că pot rămâne proiecte sau inițiative de sine stătătoare în viitor.
Transferabilitatea și posibilitatea de a reproduce proiectul în altă parte a UE: proiectele trebuie
să demonstreze că reprezintă o bună practică într-un context (UE) mai larg și că sunt sau ar putea
să fie modele de urmat în alte locuri. De asemenea, trebuie să prezinte modalități bune de
comunicare a obiectivelor și rezultatelor.
Candidaților li se vor adresa întrebări orientative închise, unele dintre acestea având legătură cu cele
patru principii ale pilonului ecologic și ale pilonilor durabilității. Aceste întrebări îi vor ajuta pe
candidați să își structureze mai bine răspunsurile și îi vor permite juriului să afle mai multe informații
despre candidați.

