Praktyczny przewodnik po nagrodach ekologicznych UE w 2022 r.
1. Czy mój projekt jest dobrym kandydatem do unijnych nagród ekologicznych?
1.1. Czego UE oczekuje od kandydatów do tej nagrody?
Instytucje i organy UE oraz zainteresowane strony zajmujące się organizacją konkursu poszukują
doskonałych, innowacyjnych, zrównoważonych projektów, które można łatwo powielić, a w których
zastosowano nowe koncepcje wspierania rozwoju sektora ekologicznego zgodnie z unijnym planem
działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Konkurs obejmuje siedem różnych kategorii
tematycznych i osiem nagród.
1.2. W jakich kategoriach przyznawane są nagrody?
W 2022 r. przyznawanych jest osiem nagród w siedmiu kategoriach:


Kategoria 1 – Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta)



Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny



Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne



Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny



Kategoria 5: Najlepsze MŚP ekologiczne



Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej



Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna
1.3. Jaka jest wartość dodana nagród?

Nagrody mają nadać rozgłos rozmaitym projektom w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej i zwiększyć
ich widoczność, wyróżniając je za doskonałość.
1.4. Czy mogę zgłosić projekt, który dopiero jest dopiero opracowywany?
Nie. Jury ocenia zgłoszone projekty na podstawie ich wyników.
1.5. Czy mój projekt jest na odpowiednio zaawansowanym etapie, aby go zgłosić?
Jury ocenia zgłoszone projekty na podstawie już osiągniętych rezultatów.
Jury nie może wyróżnić innowacyjnego pomysłu, dla którego nie zostaną przedstawione dowody na to, że
działa.

2. Jak mogę zgłosić projekt?
2.1. Jak to wygląda w skrócie?
W terminie podanym poniżej należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy. Udział w konkursie
jest nieodpłatny.
2.2. Gdzie mogę nadesłać zgłoszenie?

Wszystkie informacje na temat tego, jak się zgłosić do udziału w konkursie w jednej z kategorii, są podane
na następującej stronie:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en
Zawiera ona link do formularzy zgłoszeniowych online w poszczególnych kategoriach. Pod uwagę będą
brane jedynie kompletne zgłoszenia (z wypełnionymi wszystkimi polami), które przesłano za
pośrednictwem platformy internetowej.
2.3. Kiedy upływa termin nadsyłania zgłoszeń?
8 czerwca 2022 r. o godz. 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time).
2.4. Jak wygląda harmonogram przyznawania nagród?
Rozpoczęcie okresu nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 25 marca 2022 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 czerwca 2022 r., godz. 23:59:59 (CEST - Central European Summer Time).
Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2022 r.
Uroczystość wręczenia nagród: 23 września 2022 r.
2.5. Kto powinien nadesłać zgłoszenie?
Zgłoszenia powinni nadsyłać promotorzy projektów (= organizacja z siedzibą w UE/osoba odpowiedzialna
za wdrożenie projektu realizowanego w UE). Kryteria kwalifikowalności w każdej kategorii opisano
szczegółowo w specjalnej sekcji na tej stronie internetowej.
2.6. W jakim języku mogę nadesłać zgłoszenie?
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. Zgłoszenie można nadesłać
w dowolnym języku UE. W celu zapewnienia sprawnego i szybkiego przebiegu oceny zgłoszeń zachęca się
do wypełniania formularzy w języku angielskim. Proszę pamiętać, że w przypadku nieprzedstawienia przez
zgłaszającego tłumaczenia z języka oryginalnego na język angielski jury będzie oceniać zgłoszenie na
podstawie prostego tłumaczenia maszynowego.
2.7. Czy mogę wysłać zgłoszenie również pocztą elektroniczną?
Nie. Proszę zapoznać się z odpowiedzią na pytanie „Gdzie mogę nadesłać zgłoszenie?”.
2.8. Czy zgłoszenie należy nadesłać w jednym etapie?
Nie. Można najpierw przygotować projekt zgłoszenia i zapisać go, a następnie dokończyć zgłoszenie
i przesłać je w późniejszym terminie. Proces zgłoszenia jest zakończony po kliknięciu przycisku „Wyślij”
(submit).
2.9. Jakie informacje należy przedstawić w sekcji „wpływ projektu”?
W tym miejscu należy przedstawić opis działań i rezultatów, które można przypisać zgłoszonemu
projektowi. Przy wypełnianiu tej sekcji warto mieć na uwadze wszystkie pozytywne skutki, których nie
można by oczekiwać, gdyby nie zrealizowano projektu.
2.10.

Jakie wymogi techniczne powinny spełniać pliki graficzne?

Do zgłoszenia należy dołączyć obrazy w wysokiej rozdzielczości, które zostaną wykorzystane w różnych
kanałach komunikacji, na przykład na materiałach drukowanych, internetowych i na wystawach, zarówno
przed rozstrzygnięciem konkursu, jak i po jego zakończeniu. Obrazy powinny mieć minimalną rozdzielczość
300 DPI, a dokumenty nie powinny przekraczać 10 MB.
2.11.

Zgłoszenie wysłane – co dalej?

Po posiedzeniu jury i podjęciu przez nie decyzji skontaktujemy się ze wszystkimi finalistami i zwycięzcami.
Jeżeli Twój projekt dostanie się do finału, skontaktujemy się z Tobą najpóźniej na początku września
2022 r.
2.12.

Z kim mogę się skontaktować w razie pytań?

Wszelkie pytania dotyczące procesu składania zgłoszeń prosimy wysyłać na następujące adresy e-mail:


Kategoria
1
–
Najlepszy
rolnik
ekologiczny
(mężczyzna
EUorganicawards@organicseurope.bio ; EUorganicawards@copa-cogeca.eu



Kategoria 2 – Najlepszy region ekologiczny, kategoria 3 – Najlepsze miasto ekologiczne i kategoria 4 –
Najlepszy biookręg ekologiczny: EUorganicawards@cor.europa.eu



Kategoria 5 – Najlepsze MŚP ekologiczne, kategoria 6 – Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności
ekologicznej
i kategoria
7
–
Najlepsza
restauracja
ekologiczna:
EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu

i kobieta):

3. Jak oceniane są projekty i co dalej?
3.1. Jak wygląda proces oceny przez jury?
Jury przeanalizuje zgłoszenia na podstawie kryteriów kwalifikowalności i kryteriów przyznania nagrody.
Jedynie kandydaci, którzy spełnią kryteria pierwszego etapu oceny (kwalifikowalność), zakwalifikują się do
drugiego etapu (wstępny wybór finalistów/wytypowanie zwycięzców przez jury).
3.2. Kto zasiada w jury?
W skład jury wchodzi siedmiu członków wyznaczonych odpowiednio przez Parlament Europejski, Radę
Unii Europejskiej, Komisję Europejską, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, europejską
grupę Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) oraz Copa-Cogeca. Członkowie jury
pracują w zespołach (w zależności od ich wiedzy eksperckiej w danej kategorii), ale ostateczną decyzję co
do finalistów i zwycięzców podejmują wspólnie.
3.3. A jeżeli zwycięży mój projekt?
Na początku września 2022 r. będziemy kontaktować się ze wszystkimi zwycięzcami. O ile będzie to
możliwe, biorąc pod uwagę trwającą pandemię COVID-19, Komisja Europejska zaprosi zwycięzców na
uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 23 września 2022 r. w Brukseli, podczas Dnia Rolnictwa
Ekologicznego w UE. Koszty udziału w tym wydarzeniu poniesie Komisja. Nie przewiduje się nagrody
pieniężnej. Niedługo przed wydarzeniem nagrywane będą wywiady. Laureaci będą mogli przedstawić
swoje zwycięskie projekty podczas konferencji prasowej. Komisja może wykorzystać do celów komunikacji
materiały przesłane w ramach zgłoszenia, nagrane wywiady oraz wszelkie inne materiały informacyjne
przygotowane w związku z wydarzeniem.

3.4. W jaki sposób są chronione moje dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie ze stosownymi informacjami publikowanymi na stronach
internetowych Komisji i jej partnerów dotyczącymi nagród ekologicznych.

