Käytännön opas – EU:n luomupalkinnot 2022
1. Onko hankkeeni tarpeeksi hyvä, jotta voin ilmoittaa sen EU:n luomupalkinnot -kilpailuun?
1.1. Mikä on tässä kilpailussa EU:n tavoitteena?
Kilpailun järjestävät EU:n toimielimet, elimet ja sidosryhmät etsivät erinomaisia, innovatiivisia, kestäviä ja
uudelleen toteutettavia hankkeita, joissa esitetään uusia keinoja lisätä luomualan kasvua EU:n
luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti. Kilpailussa on
seitsemän eri alaa ja kahdeksan palkintoa.
1.2. Mitkä ovat seitsemän palkintoluokkaa / kahdeksan palkintoa?
Vuoden 2022 seitsemän palkintoluokkaa / kahdeksan palkintoa ovat seuraavat:


Luokka 1: paras luomuviljelijä (nainen) ja paras luomuviljelijä (mies)



Luokka 2: paras luomualue



Luokka 3: paras luomukaupunki



Luokka 4: paras bioalue



Luokka 5: paras luomualan pk-yritys



Luokka 6: paras luomuelintarvikkeiden vähittäismyyjä



Luokka 7: paras luomuravintola
1.3. Mikä on palkintojen lisäarvo?

Palkinnoilla pyritään lisäämään luonnonmukaisen elintarvikeketjun eri hankkeiden näkyvyyttä antamalla
tunnustusta erinomaisesta työstä.
1.4. Voinko ilmoittaa kilpailuun valmisteilla olevan hankkeen?
Et voi. Palkintolautakunta arvioi hakemukset saavutettujen tulosten perusteella.
1.5. Onko hankkeeni riittävän pitkälle edennyt, jotta voin ilmoittaa sen kilpailuun?
Palkintolautakunta arvioi hakemukset jo saavutettujen tulosten perusteella.
Lautakunta ei voi palkita innovatiivisia ideoitasi, jos sinulla ei ole näyttöä niiden toimivuudesta.

2.

Miten ilmoitan hankkeeni kilpailuun?
2.1. Mitä teen, lyhyesti?

Täytä sähköinen hakemus jäljempänä mainittuun määräaikaan mennessä. Osallistuminen on maksutonta.
2.2. Miten hakemus toimitetaan?
Palkintohakemus täytetään seuraavalla verkkosivustolla:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en

Sivustolla on linkit hakulomakkeisiin. Kullekin palkintoluokalle on oma hakemuksensa. Ainoastaan
verkkoalustan kautta toimitetut hakemukset, joissa on täytetty kaikki kohdat, otetaan huomioon.
2.3. Milloin hakemus on viimeistään jätettävä?
Hakemus on jätettävä viimeistään 8. kesäkuuta 2022 klo 23:59:59 (CEST - Central European Summer
Time).
2.4. Mikä on kilpailun aikataulu?
Kilpailu käynnistyy 25. maaliskuuta 2022
Hakemus on jätettävä viimeistään 8. kesäkuuta 2022 klo 23:59:59 (CEST - Central European Summer
Time).
Voittajat valitaan syyskuussa 2022
Palkinnot jaetaan 23. syyskuuta 2022
2.5. Kuka voi tehdä hakemuksen?
Hankkeen toteuttaja (eli EU:hun sijoittautunut organisaatio tai EU:ssa asuva henkilö, joka vastaa/vastasi
EU:ssa sijaitsevan hankkeen toteuttamisesta). Osallistumisedellytykset esitetään yksityiskohtaisesti
palkintoluokittain tämän verkkosivuston erillisessä osiossa.
2.6. Millä kielellä voin täyttää hakemuksen?
Hakulomake on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja sen voi myös täyttää millä tahansa EU-kielellä.
Hakijoita kuitenkin kannustetaan täyttämään lomake englannin kielellä, jotta hakemusten arviointi kävisi
sujuvasti ja nopeasti. Jos hakija ei täytä lomaketta englanniksi vaan jollakin muulla EU-kielellä,
hakemuksesta kannattaa toimittaa myös englanninkielinen käännös. Muussa tapauksessa
palkintolautakunta arvioi hakemuksen konekäännöksen pohjalta.
2.7. Voinko lähettää hakemuksen myös sähköpostitse?
Et voi. Katso vastaus kysymykseen ”Miten hakemus toimitetaan?”.
2.8. Täytyykö hakemus täyttää valmiiksi ja lähettää yhdeltä istumalta?
Ei tarvitse. Voit täyttää hakulomakkeen alustavasti, tallentaa sen ja viimeistellä ja lähettää sen
myöhemmin. Kun napsautat Lähetä-painiketta, olet jättänyt hakemuksen etkä voi enää muuttaa sitä.
2.9. Mitä tietoja on tarkoitus antaa kohdassa, jossa kysytään hankkeen vaikutuksista?
Kuvaus kilpailuun ilmoitetussa hankkeessa toteutetuista toimista ja saavutetuista tuloksista. Tässä
kohdassa kannattaa kertoa kaikista myönteisistä vaikutuksista, jotka olisivat jääneet toteutumatta ilman
hanketta.
2.10.

Mitkä tekniset vaatimukset kuvien on täytettävä?

Kuvien on oltava tarkkoja, jotta niitä voidaan käyttää eri viestintäkanavilla, esimerkiksi painetussa
materiaalissa, verkossa ja näyttelyssä, niin itse kilpailun aikana kuin sen jälkeen. Kuvien resoluution olisi
mieluiten oltava vähintään 300 pistettä tuumalla (dpi), ja asiakirjojen enimmäiskoko on 10 MB.
2.11.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olen jättänyt hakemukseni?

Kun palkintolautakunta on kokoontunut ja tehnyt päätöksensä, otamme yhteyttä kaikkiin finalisteihin ja
voittajiin. Jos et ole kuullut meistä syyskuun 2022 alkuun mennessä, hanke ei päässyt finaaliin.
2.12.

Kenen puoleen voin kääntyä, jos minulla on kysyttävää?

Hakumenettelyä koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:


luokka 1 – paras luomuviljelijä (sekä mies että nainen): EUorganicawards@organicseurope.bio ;
EUorganicawards@copa-cogeca.eu



luokka 2 – paras luomualue, luokka 3 – paras luomukaupunki ja luokka 4 – paras bioalue:
EUorganicawards@cor.europa.eu



luokka 5 – paras luomualan pk-yritys, luokka 6 – paras luomuelintarvikkeiden vähittäismyyjä ja luokka
7 – paras luomuravintola: EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu

3. Miten hankkeeni arvioidaan ja mitä tapahtuu sen jälkeen?
3.1. Mitä palkintolautakunta tekee?
Palkintolautakunta tutkii hakemukset ja varmistaa, että ne täyttävät osallistumisedellytykset ja
myöntämisperusteet. Ainoastaan osallistumisedellytykset täyttävät hakemukset pääsevät vaiheeseen,
jossa palkintolautakunta valitsee finalistit ja palkinnonsaajat.
3.2. Ketkä muodostavat palkintolautakunnan?
Palkintolautakunnassa on 7 jäsentä, jotka Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto, Euroopan komissio,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, eurooppalaisten luomualan järjestöjen liitto
IFOAM Organics Europe sekä EU:n viljelijä- ja osuuskuntajärjestö Copa-Cogeca ovat nimenneet. Jäsenet
työskentelevät tiimeissä (asiantuntemuksensa perusteella tietyssä palkintoluokassa), mutta tekevät
lopullisen päätöksen finalisteista ja voittajista yhdessä.
3.3. Mitä tapahtuu, jos hankkeeni voittaa?
Kaikkiin voittajiin otetaan yhteyttä syyskuun 2022 alussa. Euroopan komissio kutsuu voittajat
palkintojenjakotilaisuuteen, joka järjestetään Brysselissä 23. syyskuuta 2022 EU:n luomupäivänä, jos
pandemiatilanne sen sallii. Komissio vastaa tilaisuuteen osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.
Kilpailussa ei ole tarkoitus jakaa rahapalkintoja. Ennen palkintojenjakoa tehdään videohaastatteluja.
Palkinnonsaajat voivat esitellä hankkeensa lehdistötilaisuudessa. Komissio voi käyttää hakemusten
yhteydessä toimitettua materiaalia, videohaastatteluja ja palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä
tuotettua viestintämateriaalia viestintätarkoituksiin.
3.4. Miten henkilötiedot suojataan?
Henkilötietojasi käsitellään niiden vaatimusten mukaisesti, jotka julkaistaan komission ja kumppaneiden
EU:n luomupalkintoihin liittyvillä verkkosivuilla.

