Praktisk vejledning for EU-priserne for økologi 2022
1. Er mit projekt en god kandidat til en EU-pris for økologi?
1.1. Hvad søger EU efter med denne konkurrence?
De EU-institutioner, organer og interessenter, der organiserer disse priser, søger fremragende,
nytænkende, bæredygtige og reproducerbare projekter, der viser nye tilgange, som i overensstemmelse
med EU's handlingsplan for udvikling af økologisk produktion bidrager til væksten i den økologiske sektor.
Prisuddelingen omfatter syv forskellige temaer og otte priser.
1.2. Hvad er de syv priskategorier/otte priser?
De syv priskategorier/otte priser for 2022 er følgende:


Kategori 1: Bedste kvindelige økologiske landbruger og bedste mandlige økologiske landbruger



Kategori 2: Bedste økologiske region



Kategori 3: Bedste økologiske by



Kategori 4: Bedste "økodistrikt"



Kategori 5: Bedste økologiske SMV



Kategori 6: Bedste økologiske fødevaredetailhandler



Kategori 7: Bedste økologiske restaurant
1.3. Hvad er merværdien af priserne?

Formålet med priserne er at udbrede kendskabet til og synligheden af en række forskellige projekter i den
økologiske fødevarekæde ved at anerkende deres topkvalitet.
1.4. Kan jeg indsende et projekt, der stadig er under forberedelse?
Nej. Juryen vurderer ansøgningerne på grundlag af opnåede resultater.
1.5. Er mit projekt tilstrækkeligt fremskredent til at blive indsendt?
Juryen vurderer ansøgningerne på grundlag af de resultater, der allerede er opnået.
Den kan ikke belønne dine nytænkende idéer, hvis du ikke kan dokumentere, at også er gennemførlige.

2.

Hvordan indsender jeg mit projekt?
2.1. Hvad skal man gøre, når man ansøger?

Onlineansøgningen skal udfyldes og indsendes inden nedenstående frist. Det koster ingenting at deltage.
2.2. Hvor indgiver jeg ansøgningen?
Besøg følgende websted, hvis du er interesseret i en af priserne:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_da

På dette websted er der link til onlineansøgningsformularerne for hver pris. Kun fuldstændige ansøgninger
(alle udfyldte afsnit), der indsendes via onlineplatformen, vil blive taget i betragtning.
2.3. Hvornår er fristen for indsendelse?
Den 8. juni 2022 kl. 23:59:59 dansk tid (CEST - Central European Summer Time).
2.4. Hvornår vil det blive besluttet, hvem priserne tildeles?
Ansøgningsperioden for priserne starter: den 25. marts 2022
Frist for indgivelse af ansøgninger: den 8. juni 2022 kl. 23:59:59 dansk tid (CEST - Central European
Summer Time).
Beslutning om tildeling af prisen: september 2022
Prisoverrækkelse: den 23. september 2022
2.5. Hvem skal indgive ansøgningen?
Ansøgningen skal indsendes af den projektansvarlige (= EU-baseret organisation/person, der er/var
ansvarlig for gennemførelsen af det EU-baserede projekt). Kriterierne for at kunne komme i betragtning
til hver pris er nærmere beskrevet i et særligt afsnit på dette websted.
2.6. På hvilket sprog kan jeg indsende ansøgningen?
Ansøgningsformularen findes på alle officielle EU-sprog. Du kan indgive din ansøgning på et hvilket som
helst EU-sprog. For at lette sagsbehandlingen anbefales det, at du indsender ansøgningen på engelsk.
Bemærk venligst, at hvis du ikke indsender en oversættelse fra originalsproget til engelsk, vil juryen kun
behandle ansøgningen på grundlag af en maskinoversættelse.
2.7. Kan jeg også sende ansøgningen pr. e-mail?
Nej. Se spørgsmålet "Hvor indgiver jeg ansøgningen?".
2.8. Skal ansøgningen indgives i ét trin?
Nej. Du kan udarbejde et udkast til indsendelse og gemme det i første omgang og derefter færdiggøre det
og sende det på et senere tidspunkt. Ansøgningen er afsluttet, når du klikker på "submit" (indsend).
2.9. Hvilke oplysninger anmodes der om i forbindelse med "projektets virkning"?
Der skal være en beskrivelse af de aktiviteter og resultater, der er opnået med det projekt, som du
indsender. Det anbefales, at du her tænker på alle de positive virkninger, der ikke ville have fundet sted,
hvis projektet ikke var blevet gennemført.
2.10. Hvilke tekniske krav skal billederne opfylde?
De billeder, som du indsender, skal være i høj opløsning, da de anvendes under og efter selve
konkurrencen på forskellige kommunikationskanaler, f.eks. i trykt materiale, online og til en udstilling.
Billederne bør ideelt set have en minimumsopløsning på 300 dpi, og dokumenterne skal have en maksimal
størrelse på 10 MB.
2.11. Hvad sker der med min ansøgning, efter at den er indgivet?
Efter juryens møde og beslutning kontakter vi alle finalister og vindere. Hvis du ikke har hørt fra os i
begyndelsen af september 2022, er dit projekt ikke nået videre til den sidste runde.

2.12. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
Send dine spørgsmål om ansøgningsprocessen pr. e-mail til:


Kategori 1 — Bedste kvindelige økologiske landbruger og bedste mandlige økologiske landbruger:
EUorganicawards@organicseurope.bio ; EUorganicawards@copa-cogeca.eu



Kategori 2 — Bedste økologiske region, kategori 3 — Bedste økologiske by og kategori 4 — Bedste
"økodistrikt": EUorganicawards@cor.europa.eu



Kategori 5 — Bedste økologiske SMV, kategori 6 — Bedste økologiske fødevaredetailhandler og
kategori 7 — Bedste økologiske restaurant: EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu.

3. Hvordan bedømmes mit projekt — og hvad sker der efterfølgende?
3.1. Hvordan forløber juryens bedømmelse?
Ansøgningerne gennemgås af en jury på grundlag af kriterierne for at kunne komme i betragtning og
tildelingskriterierne. Kun ansøgninger, der består første fase af bedømmelsen (kriteriet for at kunne
komme i betragtning), går videre til anden fase (juryens forhåndsudvælgelse af finalister/vindere).
3.2. Hvem sidder i juryen?
Juryen består af 7 medlemmer, der er udpeget af henholdsvis Europa-Parlamentet, Rådet for Den
Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,
Regionsudvalget, IFOAM Organics Europe og COPA-COGECA. Medlemmerne arbejder i teams og på
grundlag af deres ekspertise inden for en given priskategori, men den endelige beslutning om finalisterne
og vinderne træffes i fællesskab.
3.3. Hvad sker der, hvis mit projekt vinder?
Alle vinderne vil blive kontaktet i begyndelsen af september 2022. Hvis det er muligt i lyset af covid-19pandemien, vil Europa-Kommissionen indbyde vinderne til en særlig prisoverrækkelse i Bruxelles den 23.
september 2022, som er EU-dag for økologi. Udgifterne til deltagelse i dette arrangement afholdes af
Kommissionen. Der er ikke nogen pengepræmie. Her vil også finde interviews sted, som optages på video.
Prismodtagerne får mulighed for at præsentere deres vinderprojekt under et pressearrangement.
Materiale, der indsendes som led i ansøgningen, videooptagelser og alt kommunikationsmateriale, der er
udarbejdet i forbindelse med arrangementet, vil kunne blive anvendt af Kommissionen til
kommunikationsformål.
3.4. Hvordan beskyttes mine personoplysninger?
Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de særlige oplysninger, der findes på
Kommissionens og medvirkende partneres websteder om prisuddelingen.

