Praktické pokyny týkající se soutěže o Ceny EU za ekologickou produkci 2022
1. S jakými projekty se lze do soutěže přihlásit?
1.1. Za co přesně Unie ocenění uděluje?
Orgány, instituce a zúčastněné strany EU, které tuto soutěž pořádají, hledají vynikající, inovativní,
udržitelné a replikovatelné projekty, které svým inovativním přístupem přispívají k růstu odvětví
ekologické produkce, a to v souladu s Akčním plánem pro podporu ekologické produkce. Soutěž se
vyhlašuje v 7 kategoriích, přičemž v jedné z nich se hodnotí zvlášť ženy a muži. Celkem tedy bude uděleno
8 ocenění.
1.2. Které kategorie se v soutěži hodnotí?
V roce 2022 bude uděleno 8 ocenění v těchto 7 kategoriích:


Kategorie č. 1: Nejlepší ekofarmář / Nejlepší ekofarmářka



Kategorie č. 2: Nejekologičtější region



Kategorie č. 3: Nejekologičtější město



Kategorie č. 4: Nejekologičtější biodistrikt



Kategorie č. 5: Nejekologičtější malý/střední podnik



Kategorie č. 6: Nejlepší maloobchodní prodejce ekologických potravin



Kategorie č. 7: Nejekologičtější restaurace
1.3. Proč se tato soutěž pořádá?

Soutěž má zviditelnit nejrůznější projekty zabývající se ekoprodukcí, dostat je do veřejného povědomí a
poukázat na jejich přínos a vynikající výsledky.
1.4. Je možné přihlásit projekt, který se teprve připravuje?
Bohužel ne. Porota bude posuzovat pouze takové projekty, které již přinesly jasně prokazatelné výsledky.
1.5. Jak poznám, zda už je projekt ve fázi, kdy už by bylo možné ho do soutěže přihlásit?
Porota posuzuje přihlášky na základě již dosažených výsledků.
Nebude posuzovat inovativní nápady, u nichž není možné prokázat, že budou fungovat i v praxi.

2.

Jak lze projekt do soutěže přihlásit?
2.1. Jak vše obecně probíhá?

Jednoduše je třeba vyplnit přihlášku online a odeslat ji do níže uvedeného data. Účast v soutěži je zdarma.
2.2. Kde se přihláška podává?
Do soutěže se můžete přihlásit na této stránce:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en

Tam najdete odkazy na online přihlášky do jednotlivých kategorií soutěže. Posuzovány budou pouze úplné
přihlášky (tj. u nichž jsou vyplněny všechny oddíly) podané prostřednictvím online platformy.
2.3. Do kdy se musí přihláška odevzdat?
Přihlášku je třeba podat do 8. června 2022, 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time).
2.4. Jaký je harmonogram soutěže?
Zahájení lhůty pro podávání přihlášek do soutěže: 25. března 2022
Termín pro odevzdání přihlášek: 8. června 2022, 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time).
Rozhodnutí poroty: září 2022
Slavnostní předání cen: pátek 23. září 2022
2.5. Kdo může přihlášku podat?
Přihlášku do soutěže smí podat pouze předkladatel projektu (tj. organizace/osoba se sídlem/bydlištěm v
EU, jež zodpovídá za provádění projektu realizovaného v EU). Kritéria způsobilosti pro jednotlivé kategorie
jsou podrobně popsána v příslušné části těchto internetových stránek.
2.6. V jakém jazyce mohu přihlášku podat?
Formulář přihlášky je dispozici ve všech úředních jazycích EU. Můžete proto přihlášku podat v kterémkoli
z nich. Doporučujeme však podat ji v angličtině, neboť to usnadní a urychlí proces posuzování přihlášek.
Upozornění: Pokud žadatel nedodá překlad přihlášky z původního jazyka do angličtiny, bude porota
projekt posuzovat na základě strojového překladu.
2.7. Mohu přihlášku zaslat také e-mailem?
Bohužel ne. Další informace najdete v odpovědi na otázku: „Kde se přihláška podává?.
2.8. Musí být přihláška vyplněna a odeslána najednou?
To není nutné. Můžete si nejprve připravit koncept přihlášky, uložit si ho a odeslat přihlášku později, až
bude kompletní. Přihláška se finalizuje kliknutím na „Odeslat“.
2.9. Jaké informace je třeba uvést v rámci „dopadu projektu“?
U předkládaného projektu by měl být přiložen popis souvisejících činností a výsledků. Při koncipování této
části přihlášky byste se měli soustředit na všechny pozitivní dopady a změny, které by se bez realizace
projektu neuskutečnily.
2.10.

Jaké technické požadavky musí splňovat přiložené fotografie?

K přihlášce musíte připojit fotografie s vysokým rozlišením, jež budou použity pro komunikační účely,
například v tištěných materiálech, online nebo na výstavě, a to jak během samotné soutěže, tak po jejím
skončení. Fotografie by měly mít minimální rozlišení 300 dpi a velikost dokumentů by neměla přesahovat
10 MB.
2.11.

Co následuje po odeslání přihlášky?

Jakmile porota rozhodne o finalistech a následně vítězích soutěže, budeme vás informovat. Pokud se vám
neozveme do začátku září 2022, znamená to, že váš projekt do posledního kola nepostupuje.

2.12.

Na koho se mohu obrátit s případnými dotazy?

Veškeré dotazy týkající se podání přihlášky zasílejte e-mailem na tyto adresy:


Kategorie č. 1: Nejlepší ekofarmář/ekofarmářka
EUorganicawards@copa-cogeca.eu



Kategorie č. 2: Nejekologičtější region, Kategorie č. 3: Nejekologičtější město, Kategorie č. 4:
Nejekologičtější biodistrikt: EUorganicawards@cor.europa.eu



Kategorie č. 5: Nejekologičtější malý/střední podnik, Kategorie č. 6: Nejlepší maloobchodní prodejce
ekologických
potravin,
Kategorie
č.
7:
Nejekologičtější
restaurace:
EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu

EUorganicawards@organicseurope.bio

;

3. Jak se postupuje při posuzování projektů a co následuje?
3.1. Jak probíhá hodnocení projektů ze strany poroty?
Porota přihlášky posoudí s ohledem na kritéria způsobilosti (první fáze hodnocení) a poté na kritéria pro
udělení samotného ocenění (druhá fáze hodnocení). Do druhé fáze hodnocení projektu (tj. předběžný
výběr finalistů/ocenění porotou) postoupí pouze ty přihlášky, které splnily kritéria způsobilosti.
3.2. Kdo v porotě zasedá?
Porota se skládá ze 7 členů, kteří zastupují (vždy po jednom členu) Evropský parlament, Radu Evropské
unie, Evropskou komisi, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, mezinárodní federaci hnutí
ekologického zemědělství IFOAM Organics Europe a pracovní skupinu pro zdraví a dobré životní podmínky
zvířat COPA-COGECA. Členové poroty pracují v týmech (na základě svých odborných znalostí v dané
soutěžní kategorii), ale konečné rozhodnutí o finalistech a vítězích činí společně.
3.3. Co se stane, pokud můj projekt zvítězí?
Všichni vítězové budou kontaktováni začátkem září 2022. Pokud to dovolí koronavirová situace, pozve
Evropská komise vítěze do Bruselu na slavnostní předání cen, které má proběhnout 23. září 2022 – tedy v
Evropský den ekologické produkce Náklady na účast na této akci ponese Komise. Ocenění není finanční
povahy. Krátce před předáním cen bude s vítězi veden rozhovor, z něhož bude pořízen videozáznam.
Vítězové budou mít příležitost představit svůj projekt během tiskové konference. Komise může materiály
zaslané spolu s přihláškou, natočené rozhovory a další komunikační materiály vytvořené v souvislosti s
akcí použít pro komunikační účely.
3.4. Jak je zajištěna ochrana osobních údajů?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s informacemi zveřejněnými na příslušných internetových
stránkách Komise a partnerských organizací věnovaných soutěži.

