2022 m. ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimų praktinis vadovas
1. Ar mano projektas yra tinkamas, kad galėčiau varžytis dėl ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimo?
1.1. Ko ES tikisi per šį konkursą?
Šį konkursą organizuojančios ES institucijos, įstaigos ir suinteresuotieji subjektai laukia puikių novatoriškų,
tvarių ir atkartojamų projektų, atspindinčių naują požiūrį, padedantį plėtoti ekologinės gamybos sektorių
pagal ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planą. Teikiami aštuoni septynių skirtingų temų
apdovanojimai.
1.2. Kokios yra septynios apdovanojimų kategorijos / aštuoni apdovanojimai?
2022 m. apdovanojimų septynios kategorijos / aštuoni apdovanojimai:


1 kategorija. Geriausia ekologiniu ūkininkavimu besiverčianti ūkininkė ir geriausias ekologiniu
ūkininkavimu besiverčiantis ūkininkas



2 kategorija. Geriausias ekologiškas regionas



3 kategorija. Geriausias ekologiškas miestas



4 kategorija. Geriausias ekologiją puoselėjantis regionas



5 kategorija. Geriausia ekologiška MVĮ



6 kategorija. Geriausias ekologiškų maisto produktų mažmenininkas



7 kategorija. Geriausias ekologiškas restoranas
1.3. Kuo apdovanojimai naudingi?

Apdovanojimais siekiama pripažinti įvairių ekologiško maisto grandinės projektų kokybę ir taip užtikrinti
jų viešinimą ir matomumą.
1.4. Ar galiu pateikti projektą, kuris šiuo metu dar rengiamas?
Ne. Vertinimo komisija paraiškas vertins remdamasi pasiektais rezultatais.
1.5. Ar mano projektu pasiekta pakankamai rezultatų, kad galėčiau jį pateikti?
Vertinimo komisija paraiškas vertins remdamasi jau pasiektais rezultatais.
Ji negalės skirti apdovanojimo už jūsų novatoriškas idėjas, jei negalite pateikti įrodymų, kad jas
įgyvendinant pasiekiama rezultatų.

2.

Kaip teikti projektą?
2.1. Kokia yra bendra tvarka?

Reikia iki toliau nurodyto termino užpildyti internetinę paraiškos formą. Dalyvavimas nemokamas.
2.2. Kur pateikti paraišką?
Norint teikti paraišką skirti vieną iš apdovanojimų pirmiausia reikia eiti į svetainę

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en.
Šioje svetainėje bus pateikiamos nuorodos į kiekvieno apdovanojimo internetinę paraiškos formą. Bus
nagrinėjamos tik iki galo užpildytos paraiškos (įrašyta visų skirsnių informacija), pateiktos per interneto
platformą.
2.3. Koks yra galutinis paraiškų teikimo terminas?
2022 m. birželio 8 d. 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time).
2.4. Koks yra konkurso tvarkaraštis?
Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. kovo 25 d.
Paraiškos teikiamos iki 2022 m. birželio 8 d. 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time).
Sprendimo dėl apdovanojimų priėmimas – 2022 m. rugsėjo mėn.
Apdovanojimų ceremonija – 2022 m. rugsėjo 23 d.
2.5. Kas turėtų teikti paraiškas?
Paraišką turi pateikti projekto vykdytojas (t. y. ES įsisteigusi organizacija / asmuo, kuri (kuris) yra / buvo
atsakinga (-as) už projekto įgyvendinimą ES). Tinkamumo gauti kiekvieną apdovanojimą kriterijai išsamiai
aprašyti specialiame šios interneto svetainės skirsnyje.
2.6. Kokia kalba galiu teikti paraišką?
Paraiškos forma pateikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Paraišką galima parengti bet kuria ES
kalba. Kad įvertinti paraiškas būtų galima lengvai ir greitai, raginame užpildyti paraiškos formą anglų kalba.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, jei pareiškėjas nepateiks vertimo iš originalo kalbos į anglų kalbą, vertinimo
komisija dirbdama remsis paprastu mašininiu vertimu.
2.7. Ar galima siųsti paraišką e. paštu?
Ne. Skaitykite atsakymą į klausimą „Kur pateikti paraišką?“
2.8. Ar paraišką reikia pateikti vienu etapu?
Ne. Galite pirmiausia parengti ir išsaugoti juodraštį, o vėliau jį baigti tvarkyti ir išsiųsti. Jūsų paraiškos
rengimas baigiamas, kai paspaudžiate mygtuką „Pateikti“.
2.9. Kokią informaciją teikti skirsnyje „Projekto poveikis“?
Reikėtų aprašyti veiklą ir rezultatus, kurie gali būti siejami su jūsų teikiamu projektu. Siūlome rašant šį
skirsnį apmąstyti visą teigiamą poveikį, kurio nebūtų buvę, jei jūsų projektas nebūtų įgyvendintas.
2.10.

Kokie techniniai reikalavimai keliami paveikslams?

Jūsų teikiami paveikslai turi būti didelės skiriamosios gebos. Jie bus naudojami informacijai skleisti įvairiais
ryšių kanalais, pavyzdžiui, spausdintinėje medžiagoje, internete, parodose, per konkursą ir po jo. Būtų
puiku, jei paveikslai būtų ne mažesnės kaip 300 dpi skiriamosios gebos, o dokumentai – ne didesni kaip
10 MB.
2.11.

Kas vyksta po to, kai paraiška pateikiama?

Po vertinimo komisijos posėdžio ir sprendimo susisieksime su visais finalininkais ir nugalėtojais. Jei
2022 m. rugsėjo pradžioje negausite iš mūsų jokių žinių, tai reikš, kad jūsų projektas nepateko į finalą.
2.12.

Į ką galiu kreiptis, jeigu turiu klausimų?

Klausimus dėl paraiškų teikimo tvarkos siųskite e. paštu toliau nurodytais adresais.


1 kategorija. Geriausia ekologiniu ūkininkavimu besiverčianti ūkininkė ir geriausias ekologiniu
ūkininkavimu
besiverčiantis
ūkininkas:
EUorganicawards@organicseurope.bio
;
EUorganicawards@copa-cogeca.eu



2 kategorija „Geriausias ekologiškas regionas“, 3 kategorija „Geriausias ekologiškas miestas“ ir 4
kategorija „Geriausias ekologiją puoselėjantis regionas“: EUorganicawards@cor.europa.eu



5 kategorija „Geriausia ekologiška MVĮ“, 6 kategorija „Geriausias ekologiškų maisto produktų
mažmenininkas“
ir
7
kategorija
„Geriausias
ekologiškas
restoranas“:
EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu

3. Kaip mano projektas vertinamas ir kas vyksta po to?
3.1. Kaip projektą vertina vertinimo komisija?
Vertinimo komisija nagrinės paraiškas, taikydama tinkamumo ir skyrimo kriterijus. Tik tos paraiškos, kurios
atitiks pirmo vertinimo etapo (tinkamumo) kriterijus, bus nagrinėjamos antruoju etapu (per kurį vyksta
finalininkų pirminė atranka ir vertinimo komisija skiria apdovanojimus).
3.2. Kas yra vertinimo komisijos nariai?
Vertinimo komisiją sudaro 7 nariai, kuriuos skiria atitinkamai Europos Parlamentas, Europos Sąjungos
Taryba, Europos Komisija, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, IFOAM
Organics Europe ir COPA-COGECA. Nariai dirba grupėse (į kurias skiriami atsižvelgiant į jų patirtį tam tikros
apdovanojimų kategorijos srityje), tačiau galutinį sprendimą dėl finalininkų ir nugalėtojų priima visi kartu.
3.3. Kas bus, jei mano projektas laimės?
Su visais nugalėtojais bus susisiekta 2022 m. rugsėjo pradžioje. Jei nesukliudys besitęsianti COVID-19
pandemija, Europos Komisija pakvies nugalėtojus į specialią apdovanojimų ceremoniją, vyksiančią
Briuselyje 2022 m. rugsėjo 23-ąją – ES ekologiškų produktų dieną. Dalyvavimo šiame renginyje išlaidas
apmokės Komisija. Įteikti piniginio prizo nenumatoma. Artėjant renginiui bus organizuojami ir filmuojami
pokalbiai. Apie projektą, už kurį apdovanojami, nugalėtojai galės kalbėti per renginį žiniasklaidai.
Medžiaga, pateikta kaip paraiškos dalis, pokalbių vaizdo įrašai ir visa su renginiu susijusi komunikacijos
medžiaga Komisijos galės būti naudojama komunikacijos tikslais.
3.4. Kaip saugomi mano asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis specialia informacija, skelbiama su apdovanojimais susijusiose
Komisijos ir partnerių svetainėse.

