2022. gada praktiskā rokasgrāmata attiecībā uz ES balvām bioloģiskās ražošanas jomā
1. Vai mans projekts ir labs kandidāts ES balvām bioloģiskās ražošanas jomā?
1.1. Kādā nolūkā ES organizē šo konkursu?
ES iestādes, struktūras un ieinteresētās personas, kas organizē šo konkursu, meklē izcilus, inovatīvus,
ilgtspējīgus projektus, kurus ir iespējams atkārtoti īstenot citur un kuros izmantotas jaunas pieejas, kas
veicina bioloģiskās ražošanas nozares izaugsmi saskaņā ar ES Rīcības plānu bioloģiskās ražošanas attīstībai.
Konkursā projektus vērtē 7 kategorijās un piešķir 8 balvas.
1.2. Kādas ir 7 balvu kategorijas/8 balvas?
7 balvu kategorijas / 8 balvas 2022. gadā ir šādas:


1. kategorija – Labākā lauksaimniece, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību (sieviete) un
labākais lauksaimnieks, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību (vīrietis)



2. kategorija – Labākais reģions bioloģiskās ražošanas jomā



3. kategorija – Labākā pilsēta bioloģiskās ražošanas jomā



4. kategorija – Labākais “bioapgabals” bioloģiskās ražošanas jomā



5. kategorija – Labākais MVU, kas nodarbojas ar bioloģisko ražošanu



6. kategorija – Labākais bioloģisko pārtikas produktu mazumtirgotājs



7. kategorija – Labākais restorāns bioloģisko produktu jomā
1.3. Kāda ir šo balvu pievienotā vērtība?

Balvas, ar kurām tiek atzīta projektu izcilība, piešķir ar mērķi sniegt dažādiem bioloģiskās pārtikas ķēdes
projektiem publicitāti un pamanāmību.
1.4. Vai varu iesniegt projektu, kas ir izstrādes procesā?
Nē. Žūrija izvērtēs pieteikumus, pamatojoties uz rezultātiem.
1.5. Vai mans projekts ir pietiekami lielā mērā īstenots, lai to varētu iesniegt?
Žūrija izvērtēs pieteikumus, pamatojoties uz rezultātiem.
Viņi nevarēs balvu piešķirt par jūsu inovatīvajām idejām, ja nevarēsiet apliecināt, ka šīs idejas darbojas.

2.

Kā varu iesniegt savu projektu?
2.1. Īsumā – kā tas darbojas?

Jums jāaizpilda tiešsaistes pieteikums zemāk norādītajā termiņā. Dalība konkursā ir bez maksas.
2.2. Kur ir jāiesniedz pieteikums?
Pieteikums vienai no balvām sākas ar šo tīmekļvietni:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en

Tur atradīsiet saiti uz tiešsaistes pieteikuma veidlapām visās balvas kategorijās. Vērā tiks ņemtas tikai tās
pieteikuma veidlapas, kas būs pilnībā aizpildītas (veidlapas, kurās aizpildītas visas sadaļas) un iesniegtas
tiešsaistes platformā.
2.3. Kāds ir pieteikumu iesniegšanas termiņš?
2022. gada 8. jūnijs (plkst. 23.59.59 CEST - Central European Summer Time)
2.4. Kāds ir konkursa laika grafiks?
Pieteikšanās perioda sākums: 2022. gada 25. marts
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 8. jūnijs (plkst. 23.59.59 CEST - Central European Summer
Time)
Piešķiršanas lēmums jeb laureātu atlase: 2022. gada septembris
Apbalvošanas ceremonija: 2022. gada 23. septembris
2.5. Kam ir jāiesniedz pieteikums?
Pieteikumu iesniedz projekta virzītājs (= ES reģistrēta organizācija/persona, kas ir/bija atbildīga par
projekta īstenošanu ES). Atlases kritēriji katrai balvai ir sīki izskaidroti šīs tīmekļvietnes īpašā sadaļā.
2.6. Kādā valodā varu iesniegt pieteikumu?
Veidlapa ir pieejama visās oficiālajās ES valodās. Pieteikumu varat sagatavot jebkurā ES valodā. Tomēr
aicinām to iesniegt angļu valodā, lai atvieglinātu pieteikumu izvērtēšanu. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja
pieteikuma iesniedzējs neiesniedz kādā citā valodā sagatavota pieteikuma tulkojumu angļu valodā, žūrija
to izvērtēs, pamatojoties uz vienkāršu mašīntulkojumu.
2.7. Vai varu nosūtīt pieteikumu pa e-pastu?
Nē. Skatiet jautājumu “Kur ir jāiesniedz pieteikums?”.
2.8. Vai pieteikums man ir jāiesniedz vienā reizē?
Nē. Jūs varat sagatavot pieteikuma projektu un vispirms to saglabāt, pēc tam pabeigt un nosūtīt vēlāk.
Pieteikums būs pabeigts, kad noklikšķināsiet uz “Iesniegt”.
2.9. Kāda ir prasītā informācija attiecībā uz “projekta ietekmi”?
Jums jāsniedz to darbību un rezultātu apraksts, kurus var attiecināt uz jūsu iesniegto projektu. Iesakām
jums, formulējot šo sadaļu, ņemt vērā visus pozitīvos rezultātus, kas bez šī projekta netiktu sasniegti.
2.10.

Kādas ir tehniskās prasības attēlu sagatavošanai?

Esat aicināti iesniegt augstas izšķirtspējas attēlus. Tie tiks izmantoti dažādos komunikācijas kanālos,
piemēram, drukātos materiālos, tiešsaistē vai kādā izstādē konkursa laikā un pēc tā. Ideālā gadījumā attēlu
izšķirtspējai vajadzētu būt vismaz 300 dpi, un dokumentu izmēram nevajadzētu būt lielākam par 10 MB.
2.11.

Kas notiks pēc pieteikuma iesniegšanas?

Kad žūrija būs aizvadījusi savu sanāksmi un pieņēmusi lēmumu, mēs sazināsimies ar visiem finālistiem un
laureātiem. Ja līdz 2022. gada septembra sākumam neesam ar jums sazinājušies, jūsu projekts nav ticis
līdz finālam.

2.12.

Ar ko varu sazināties, ja man ir jautājumi?

Jautājumus par pieteikumu iesniegšanas procedūru lūdzam sūtīt pa e-pastu uz šādām adresēm.


1. kategorija (labākā lauksaimniece, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību un labākais
lauksaimnieks,
kas
nodarbojas
ar
bioloģisko
lauksaimniecību):
EUorganicawards@organicseurope.bio; EUorganicawards@copa-cogeca.eu



2. kategorija (labākais reģions bioloģiskās ražošanas jomā), 3. kategorija (labākā pilsēta bioloģiskās
ražošanas jomā) un 4. kategorija (labākais “bioapgabals” bioloģiskās ražošanas jomā):
EUorganicawards@cor.europa.eu



5. kategorija (labākais MVU, kas nodarbojas ar bioloģisko ražošanu), 6. kategorija (labākais bioloģisko
pārtikas produktu mazumtirgotājs) un 7. kategorija (labākais restorāns bioloģisko produktu jomā):
EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu

3. Kā notiks projekta izvērtēšana un kas notiks pēc tam?
3.1. Kā žūrija veiks izvērtēšanu?
Žūrija izskatīs pieteikumus izskatīs, ņemot vērā atbilstības un atlases kritērijus. Tikai tie pieteikumi, kas
izturēs vērtēšanas pirmo posmu (atbilstība), tiks pieņemti otrajam posmam (finālistu
priekšatlase/laureātu atlase, ko veic žūrija).
3.2. Kas piedalās žūrijā?
Žūrijas sastāvā ir septiņi locekļi, kurus attiecīgi izvirzījis Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome,
Eiropas Komisija, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja, IFOAM Organics Europe
un COPA-COGECA. Žūrijas locekļi veido atsevišķas grupas atkarībā no viņu speciālajām zināšanām
dažādajās balvu kategorijās, bet finālistus un uzvarētājus izvēlas kopā.
3.3. Kas notiek, ja manam projektam tiek piešķirta balva?
Organizatori ar visiem uzvarētājiem sazināsies 2022. gada septembra sākumā. Ja iespējams, ņemot vērā
pašreizējo Covid-19 pandēmiju, Eiropas Komisija aicinās laureātus uz balvu pasniegšanas ceremoniju
Briselē 2022. gada 23. septembrī — ES Bioloģiskās ražošanas dienā. Izmaksas, kas saistītas ar dalību šajā
pasākumā, segs Komisija. Finansiālas balvas nav paredzētas. Tuvojoties pasākumam, tiks veikti interviju
videoieraksti. Laureātiem būs iespēja iepazīstināt ar savu projektu pasākumā, kas būs domāts medijiem.
Pieteikuma ietvaros iesniegtos dokumentus, interviju videoierakstus un visus komunikācijas materiālus,
kas sagatavoti saistībā ar pasākumu, Komisija var izmantot komunikācijas nolūkiem.
3.4. Kā tiek aizsargāti mani persondati?
Jūsu persondati tiek apstrādāti saskaņā ar informāciju par konkursu, kas publicēta Komisijas un tās
partneru tīmekļvietnēs.

