Gyakorlati útmutató a 2022. évi Uniós Ökológiai Díjakhoz
1. Van-e esélye a projektemnek az Uniós Ökológiai Díjakért folyó versenyben?
1.1. Mi a fontos az EU-nak ebben a versenyben?
Az e díjakért folyó versenyt szervező uniós intézmények, szervek és érdekelt felek olyan kiváló, innovatív,
fenntartható és megismételhető projekteket kívánnak azonosítani, amelyek újszerű megközelítéseikkel
hozzájárulnak az ökológiai ágazat növekedéséhez, összhangban az ökológiai termelés fejlesztésére
irányuló uniós cselekvési tervvel. Hét különböző területen nyolc díjat osztanak ki.
1.2. Melyik a hét díjkategória/nyolc díj?
2022-ben a hét díjkategóriában kiosztandó nyolc díj a következő:


1. kategória: a legjobb ökológiai mezőgazdasági termelő (nő) és a legjobb ökológiai mezőgazdasági
termelő (férfi)



2. kategória: a legjobb ökológiai régió



3. kategória: a legjobb ökológiai város



4. kategória: a legjobb ökológiai „biokörzet”



5. kategória: a legjobb ökológiai kkv



6. kategória: a legjobb bioélelmiszer-kiskereskedő



7. kategória: a legjobb ökológiai étterem
1.3. Milyen hozzáadott értéket képviselnek e díjak?

A díjak célja, hogy kiválóságuk elismerése révén népszerűsítsék és ismertté tegyék az ökológiai
élelmiszerláncban megvalósuló különböző projekteket.
1.4. Benyújthatok-e előkészítés alatt álló projektet?
Nem. A zsűri az elért eredmények alapján értékeli a pályázatokat.
1.5. Kellően kiforrott-e a projektem ahhoz, hogy benyújtsam?
A zsűri a már elért eredmények alapján értékeli a pályázatokat.
Nem jutalmazhatják az innovatív ötleteket, ha Ön nem tudja bizonyítani, hogy azok beválnak.

2.

Hogyan nyújtsam be a projektemet?
2.1. Mi a módja dióhéjban?

A pályázathoz online jelentkezési lapot kell kitöltenie az alább megadott határidőn belül. A részvétel
ingyenes.
2.2. Hol kell benyújtom a pályázatomat?
Az egyes díjakra a következő honlapról kiindulva lehet pályázni:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en
Ez a weboldal tartalmazza az egyes díjakra vonatkozó online jelentkezési lapokra mutató linkeket. Csak az
online platformon keresztül benyújtott hiánytalan jelentkezéseket vesszük figyelembe (amelyek összes
szakasza ki van töltve).
2.3. Mi a pályázatok benyújtásának határideje?
2022. június 8., 23:59:59 óra (CEST - Central European Summer Time).
2.4. Mi az odaítélési folyamat ütemezése?
A pályázatok benyújtására rendelkezésre álló időszak kezdete: 2022. március 25.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 8., 23:59:59 óra (CEST - Central European Summer
Time).
Határozat az odaítélésről: 2022. szeptember
Díjátadó ünnepség: 2022. szeptember 23.
2.5. Kinek kell benyújtania a pályázatot?
A pályázatot a projektgazdának kell benyújtania (tehát annak az EU-ban székhellyel rendelkező
szervezetnek/személynek, aki felel/felelt az EU-ban létrejött projekt végrehajtásáért). Az egyes díjakra
vonatkozó pályázati feltételeket ezen a honlapon egy külön erre a célra szolgáló szakaszban ismertetjük.
2.6. Milyen nyelven nyújthatom be a pályázatot?
A jelentkezési lap az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll. Pályázatát az EU bármelyik
hivatalos nyelvén benyújthatja. A pályázatok zökkenőmentes és időben történő elbírálása érdekében
ajánlatos angol nyelven benyújtani a jelentkezési lapot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a
pályázó nem nyújtja be a más nyelven megírt pályázatának angol fordítását, a zsűri egyszerű gépi fordítás
alapján fog dolgozni.
2.7. Elküldhetem-e a pályázatomat e-mailben is?
Nem. Erre vonatkozóan kérjük, olvassa el a „Hol kell benyújtom a pályázatomat?” kérdésre adott választ.
2.8. Egyetlen lépésben kell benyújtani a pályázatot?
Nem. Lehetőség van rá, hogy először csak tervezetet készítsen, azt elmentse, majd később véglegesítse és
nyújtsa be a jelentkezését. A pályázat akkor lesz végleges, ha rákattint a „Benyújtás” gombra.
2.9. Milyen információkat kérnek a „projekt hatása” címén?
Be kell mutatni a tevékenységeket és a benyújtott projektnek tulajdonítható eredményeket. Javasoljuk,
hogy ezt a szakaszt az összes olyan pozitív hatás figyelembevételével fogalmazza meg, amelyek nem
következtek volna be, ha a projektet nem hajtották volna végre.
2.10.

Milyen technikai követelményeknek kell megfelelniük a képeknek?

Kérjük, hogy nagy felbontású képeket küldjön be, mivel ezeket különböző kommunikációs csatornákon –
például nyomtatott anyagokban, online vagy kiállításokon – használjuk majd fel mind a verseny során,

mind azt követően. A képek felbontása ideális esetben legalább 300 dpi, a dokumentumok mérete pedig
legfeljebb 10 MB lehet.
2.11.

Mi történik a pályázatom benyújtását követően?

A zsűri ülését és döntését követően fel fogjuk venni a kapcsolatot a döntősökkel és a nyertesekkel. Ha
2022. szeptember elejéig nem kap tőlünk visszajelzést, akkor a projektje nem jutott be a döntőbe.
2.12.

Kihez fordulhatok kérdéseimmel?

Kérjük, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos kérdéseit e-mailben, a következő címre küldje el:


1.
kategória
–
a
legjobb
ökológiai
mezőgazdasági
termelő
EUorganicawards@organicseurope.bio ; EUorganicawards@copa-cogeca.eu



2. kategória – a legjobb ökológiai régió, 3. kategória – a legjobb ökológiai város, valamint 4. kategória
– a legjobb ökológiai „biokörzet”: EUorganicawards@cor.europa.eu



5. kategória – a legjobb ökológiai kkv, 6. kategória – a legjobb bioélelmiszer-kiskereskedő, valamint 7.
kategória – a legjobb ökológiai étterem: EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu

(férfi

/

nő):

3. Hogyan zajlik az elbírálás – és mi történik azután?
3.1. Hogyan zajlik az értékelés folyamata?
A pályázatokat zsűri bírálja el a pályázati feltételek és az odaítélési szempontok figyelembevételével. Csak
azok a pályázatok kerülnek be a második szakaszba (a döntősök kiválasztása / a díjak odaítélése),
amelyekről az értékelés első szakaszában megállapították, hogy megfelelnek a pályázati feltételeknek.
3.2. Kik a zsűri tagjai?
A zsűri az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az IFOAM Organics Europe és a COPA-COGECA által jelölt 7 tagból
áll. A tagok az adott díjkategóriában szerzett szakértelmük alapján külön csoportokban dolgoznak, de a
döntősökről és a győztesekről együtt hozzák meg a végső döntést.
3.3. Mi történik, ha a projektem nyer?
2022. szeptember elején minden győztessel felvesszük a kapcsolatot. Amennyiben a Covid19-világjárvány
alakulása lehetővé teszi, az Európai Bizottság meghívja a győzteseket a 2022. szeptember 23-án
Brüsszelben, az Uniós Ökológiai Nap alkalmából megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre. A
rendezvényen való részvétel költségeit a Bizottság állja. A díj nem jár pénzjutalommal. A rendezvényt
megelőzően videointerjúk készülnek. A díjazottaknak lehetőségük lesz arra, hogy sajtórendezvényen
mutassák be nyertes projektjüket. A Bizottság kommunikációs célokra felhasználhatja a pályázat részeként
benyújtott anyagokat, a videóra felvett interjúkat és a rendezvénnyel kapcsolatban készített
kommunikációs anyagokat.
3.4. Hogyan gondoskodik a Bizottság a személyes adataim védelméről?
Az Ön személyes adatait a Bizottság, valamint partnerei díjjal kapcsolatos weboldalain közzétett erre
vonatkozó tájékoztatásnak megfelelően kezeljük.

