ELi 2022. aasta maheauhindade praktiline juhend
1. Kas minu projekt sobib ELi maheauhindade konkursile?
1.1. Mida EL selle konkursiga taotleb?
Auhindu väljaandvate ELi institutsioonide, asutuste ja sidusrühmade eesmärk on selgitada välja
suurepärased, uuenduslikud, kestlikud ja taaskasutatavad uudse lähenemisviisiga projektid, mis kooskõlas
ELi mahetootmise arendamise tegevuskavaga suurendavad mahepõllumajandussektori osakaalu.
Auhinnasüsteem hõlmab seitset eri teemat, mille raames antakse välja kaheksa auhinda.
1.2. Millised on need seitse auhinnakategooriat / kaheksa auhinda?
2022. aastal antakse seitsmes auhinnakategoorias välja kaheksa auhinda:


1. kategooria: parim (nais)mahetootja ja parim (mees)mahetootja



2. kategooria: parim mahetootmist väärtustav piirkond



3. kategooria: parim mahetootmist väärtustav linn



4. kategooria: parim mahepiirkond



5. kategooria: parim mahetootmise VKE



6. kategooria: parim mahetoidu jaemüüja



7. kategooria: parim mahetoidurestoran
1.3. Mis on auhindade lisaväärtus?

Auhindade eesmärk on tutvustada üldsusele mitmesuguseid mahetoiduahela projekte ja nende
suurepäraseid saavutusi.
1.4. Kas ma võin esitada ettevalmistusetapis oleva projekti?
Ei. Žürii hindab taotlusi saavutatu alusel.
1.5. Kas minu projekt on piisavalt esitamisküps?
Žürii hindab taotlusi juba saavutatud tulemuste põhjal.
Nad ei saa premeerida uuenduslikke ideid, mille elluviimise kohta puuduvad tõendid.

2.

Kuidas ma pean oma projekti esitama?
2.1. Kuidas seda teha?

Täitke elektrooniline taotlus määratud tähtajaks. Osalemine on tasuta.
2.2. Kus tuleb taotlus esitada?
Auhinnale kandideerimise taotlus esitatakse järgmisel veebisaidil:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_et

Sellel veebisaidil on elektrooniline taotlusvorm eraldi iga auhinna kohta. Arvesse võetakse ainult
veebiplatvormi kaudu esitatud täielikke (kõik lahtrid täidetud) taotlusi.
2.3. Millal on esitamistähtaeg?
8. juuni 2022, kl 23.59:59 (CEST - Central European Summer Time).
2.4. Mis on auhindade määramise ajakava?
Auhinnataotluste esitamise algus: 25. märts 2022
Taotluste esitamise tähtaeg: 8. juuni 2022, kl 23.59:59 (CEST - Central European Summer Time)
Auhinna määramise otsus: september 2022
Auhinnatseremoonia: 23. september 2022
2.5. Kes peaks taotluse esitama?
Taotluse peab esitama projektiarendaja (s.o ELis asuv organisatsioon/isik, kes vastutab/vastutas ELipõhise projekti ellurakendamise eest). Auhinnale kandideerimise kriteeriumid on esitatud veebisaidi
vastavas osas.
2.6. Mis keeles võib taotluse esitada?
Taotlusvorm on kõikides ELi ametlikes keeltes. Võite esitada taotluse ükskõik millises ELi keeles. Taotluste
sujuvaks ja õigeaegseks hindamiseks on soovitatav esitada taotlusvorm inglise keeles. Tuleb silmas pidada,
et kui taotleja ei esita tõlget originaalkeelest inglise keelde, kasutab žürii lihtsat masintõlget.
2.7. Kas taotluse võib saata ka e-postiga?
Ei. Vastuse küsimusele leiate osast „Kus tuleb taotlus esitada?“
2.8. Kas taotlus tuleb esitada ühekorraga?
Ei. Võite kõigepealt koostada taotluse mustandi ja selle salvestada ning seejärel lõplikult vormistada ja ära
saata. Taotlus on lõplikult vormistatud siis, kui klõpsate nupul „Esita“.
2.9. Milline teave tuleb esitada osas „projekti mõju“?
Tuleks kirjeldada esitatud projektiga seotud tegevust ja tulemusi, mida saab lugeda projekti mõjuks. Seda
osa täites soovitame kaaluda mis tahes positiivset mõju, mida ilma projekti rakendamata ei saavutataks.
2.10.

Missugused on kujutistele esitatavad tehnilised nõuded?

Peate esitama kõrgresolutsiooniga pildid, mida nii konkursi ajal kui ka pärast selle lõppu kasutatakse eri
teabekanalites, näiteks trükimaterjalides, internetis ja näitusel. Parimal juhul peaks fotode
miinimumresolutsioon olema 300 dpi ja maksimumsuurus 10 MB.
2.11.

Mis saab pärast taotluse esitamist?

Pärast žürii koosolekut ja otsuse tegemist võtame ühendust kõigi finalistide ja võitjatega. Kui Teiega ei ole
2022. aasta septembri alguseks ühendust võetud, siis Teie projekt finaali ei jõudnud.
2.12.

Kelle poole küsimuste tekkimise korral pöörduda?

Küsimused taotlusprotsessi kohta saatke e-postiga aadressil:



1. kategooria – parim (mees- ja nais)mahetootja: EUorganicawards@organicseurope.bio ;
EUorganicawards@copa-cogeca.eu



2. kategooria – parim mahetootmist väärtustav piirkond, 3. kategooria – parim mahetootmist
väärtustav linn ja 4. kategooria – parim mahepiirkond: EUorganicawards@cor.europa.eu



5. kategooria – parim mahetootmise VKE, 6. kategooria – parim mahetoidu jaemüüja ja 7. kategooria
– parim mahetoidurestoran: EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu

3. Kuidas projekti hinnatakse ja mis saab pärast seda?
3.1. Kuidas žürii taotlusi hindab?
Žürii võtab taotluste läbivaatamisel arvesse auhinnale kandideerimise ja auhinna määramise kriteeriume.
Üksnes need taotlused, mis läbivad esimese hindamisetapi (kriteeriumidele vastavus), pääsevad teise
etappi (finalistide eelvalimine / žürii otsus).
3.2. Kes kuuluvad žüriisse?
Žürii koosneb seitsmest liikmest, kelle nimetavad vastavalt Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu,
Euroopa Komisjon, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, organisatsioon IFOAM
Organics Europe ja Euroopa põllumajandusettevõtete ja põllumajandusühistute esindusorganisatsioonid
(COPA-COGECA). Liikmed töötavad meeskondadena (vastavalt oma erialateadmistele konkreetses
auhinnakategoorias), kuid teevad üheskoos lõppotsuse finalistide ja võitjate kohta.
3.3. Mis saab siis, kui minu projekt võidab?
Kõigi võitjatega võetakse ühendust 2022. aasta septembri alguses. Kui praegust COVID-19 pandeemiat
arvesse võttes võimalik, kutsub Euroopa Komisjon võitjad 23. septembril 2022, s.o ELi mahepäeval
Brüsselis peetavale auhinnatseremooniale. Üritusel osalemise kulud kannab komisjon. Rahalist auhinda
ette ei ole nähtud. Üritusega enam-vähem samal ajal tehakse videointervjuud. Auhinnasaajatel on
võimalus tutvustada oma võiduprojekti pressiüritusel. Teabevahetuse eesmärgil võib komisjon kasutada
taotluse osana esitatud materjale, videosalvestusi ja kõikvõimalikke ettevõtmisega seoses koostatud
teabematerjale.
3.4. Kuidas kaitstakse minu isikuandmeid?
Isikuandmeid töödeldakse sõltuvalt teabest, mis seoses maheauhindadega avaldatakse komisjoni ja
partnerite veebisaidil.

