Praktická príručka k ekologickým oceneniam EÚ za rok 2022
1. Je môj projekt vhodným kandidátom na súťaž o ekologické ocenenia EÚ?
1.1. Čo EÚ v tejto súťaži hľadá?
Inštitúcie, orgány a zainteresované strany EÚ, ktoré organizujú toto udeľovanie ocenení, hľadajú
excelentné, inovačné, udržateľné a opakovateľné projekty, ktoré preukazujú nové prístupy prispievajúce
k rastu odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby v súlade s akčným plánom pre napredovanie
ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ. Systém udeľovania ocenení zahŕňa sedem rôznych tém a osem
ocenení.
1.2. Čo je sedem kategórií ocenení/osem ocenení?
Siedmimi kategóriami udeľovania ocenení/ôsmimi cenami za rok 2022 sú:


Kategória 1, Najlepší ekologický poľnohospodár (žena) a Najlepší ekologický poľnohospodár (muž)



Kategória 2, Najlepší ekologický región



Kategória 3, Najlepšie ekologické mesto



Kategória 4, Najlepší ekologický „eko-obvod“



Kategória 5, Najlepší ekologický malý a stredný podnik



Kategória 6, Najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby



Kategória 7, Najlepšia ekologická reštaurácia
1.3. Aká je pridaná hodnota ocenení?

Cieľom ocenení je zverejniť a zviditeľniť rôzne projekty v reťazci potravín z ekologickej poľnohospodárskej
výroby prostredníctvom uznania ich excelentnosti.
1.4. Môžem predložiť projekt, ktorý sa pripravuje?
Nie. Porota bude posudzovať prihlášky na základe dosiahnutých výsledkov.
1.5. Je môj projekt v dostatočne pokročilom štádiu na to, aby bol predložený?
Porota bude posudzovať prihlášky na základe už dosiahnutých výsledkov.
Nebude môcť odmeniť vaše inovačné nápady v prípade, že nemôžete poskytnúť dôkaz, že fungujú.

2.

Ako predložím svoj projekt?
2.1. Ako to v skratke funguje?

Vyplníte online prihlášku do dátumu uzávierky uvedeného ďalej. Účasť je bezplatná.
2.2. Kde podávam prihlášku?
Východiskovým bodom pre podanie prihlášky na jedno z ocenení bude toto webové sídlo:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en.

Na tomto webovom sídle budú odkazy na online formuláre prihlášok pre každé z ocenení. Do úvahy sa
budú brať iba úplné prihlášky (vyplnené všetky oddiely) predložené prostredníctvom online platformy.
2.3. Aký je dátum uzávierky podávania prihlášok?
8. jún 2022, 23:59:59 hod. (CEST - Central European Summer Time).
2.4. Aký je harmonogram procesu udeľovania cien?
Začiatok lehoty na podávanie prihlášok na udelenie ocenenia: 25. marec 2022
Uzávierka podávania prihlášok: 8. jún 2022, 23:59:59 hod. (CEST - Central European Summer Time).
Rozhodnutie o udelení ocenení: september 2022
Slávnostné udeľovanie ocenení: 23. septembra 2022
2.5. Kto by mal podať prihlášku?
Prihlášky musia podať realizátori projektu (= organizácia so sídlom v EÚ/osoba, ktorá je/bola zodpovedná
za realizáciu projektu nachádzajúceho sa v EÚ). Kritériá oprávnenosti pre každé z ocenení sú podrobne
uvedené v osobitnej sekcii na tomto webovom sídle.
2.6. V akom jazyku môžem podať prihlášku?
Formulár prihlášky je k dispozícii v každom úradnom jazyku EÚ. Vaša prihláška môže byť v ktoromkoľvek
jazyku EÚ. V záujme hladkého a včasného priebehu posudzovania prihlášok sa odporúča podať prihlášku
v angličtine. Upozorňujeme, že v prípade, ak uchádzač neposkytne preklad z pôvodného jazyka do
angličtiny, bude porota pracovať na základe jednoduchého strojového prekladu.
2.7. Môžem poslať prihlášku aj e-mailom?
Nie. Pozrite si otázku „Kde podávam prihlášku?“.
2.8. Musí sa prihláška podať v jednom kroku?
Nie. Najprv môžete pripraviť návrh prihlášky a uložiť ho. Následne môžete prihlášku dokončiť
a v neskoršom štádiu ju odoslať. Prihláška je dokončená po kliknutí na políčko „odoslať“.
2.9. Aké informácie sa požadujú v oddiele „vplyv projektu“?
Je potrebné uviesť opis činností a výsledkov, ktoré možno priradiť k vášmu predloženému projektu. Pri
písaní tohto oddielu odporúčame premýšľať o všetkých pozitívnych účinkoch, ktoré by nenastali, ak by sa
projekt nerealizoval.
2.10.

Aké technické požiadavky musia spĺňať obrázky?

Žiadame vás, aby ste predkladali obrázky vo vysokom rozlíšení, ktoré budú použité na rôznych
komunikačných kanáloch, napríklad v tlačených materiáloch, online alebo na výstave, a to počas samotnej
súťaže aj po nej. V ideálnom prípade by mali mať obrázky minimálne rozlíšenie 300 dpi a dokumenty
maximálnu veľkosť 10 MB.
2.11.

Čo sa stane po podaní mojej prihlášky?

Po zasadnutí poroty a jej rozhodnutí budeme kontaktovať všetkých finalistov a víťazov. Ak sa vám do
začiatku septembra 2022 neozveme, váš projekt sa nedostal do finále.

2.12.

Na koho sa môžem obrátiť, ak mám otázky?

Vaše žiadosti o informácie týkajúce sa procesu podávania prihlášok posielajte e-mailom na adresu:


Kategória 1 – najlepší
ekologický
poľnohospodár
(muž
EUorganicawards@organicseurope.bio, EUorganicawards@copa-cogeca.eu,



Kategória 2 – najlepší
ekologický
región,
kategória 3 – najlepšie
ekologické
a kategória 4 – najlepší ekologický „eko-obvod“ : EUorganicawards@cor.europa.eu,



Kategória 5 – najlepší ekologický malý a stredný podnik, kategória 6 – najlepší maloobchodný
predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby a kategória 7 – najlepšia ekologická
reštaurácia: EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu.

a žena),
mesto

3. Ako sa môj projekt posudzuje – a čo sa stane potom?
3.1. Ako vyzerá proces hodnotenia porotou?
Žiadosti bude posudzovať porota, pričom bude brať do úvahy kritériá oprávnenosti a udeľovania ocenení.
Do druhej fázy (predbežný výber finalistov/udelenie ocenenia porotou) budú prijaté len prihlášky, ktoré
spĺňajú požiadavky prvej fázy hodnotenia (oprávnenosť).
3.2. Kto zasadá v porote?
Porota pozostáva zo siedmich členov, ktorých vymenovali Európsky parlament, Rada Európskej únie,
Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, IFOAM Organics Europe
a COPA-COGECA. Členovia pracujú v tímoch (na základe svojej odbornosti v danej kategórii ocenenia), ale
konečné rozhodnutie o finalistoch a víťazoch prijímajú spoločne ako skupina.
3.3. Čo sa stane, ak môj projekt vyhrá?
Všetkých víťazov budeme kontaktovať začiatkom septembra 2022. Ak to bude možné vzhľadom na
prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19, Európska komisia pozve víťazov na slávnostné odovzdávanie
cien v Bruseli 23. septembra 2022, v Deň ekologických potravín EÚ. Náklady na účasť na tomto podujatí
bude znášať Komisia. Neudeľuje sa žiadna peňažná cena. Tesne pred podujatím sa budú nahrávať
rozhovory vo forme videa. Víťazi budú mať možnosť prezentovať svoje víťazné projekty na tlačovej
konferencii. Materiály predložené ako súčasť prihlášky, videozáznamy rozhovorov a akýkoľvek
komunikačný materiál vytvorený v súvislosti s podujatím môže Komisia použiť na účely komunikácie.
3.4. Ako sú chránené moje osobné údaje?
Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s príslušnými informáciami zverejnenými na webových sídlach
Komisie a webových sídlach partnerov, ktoré sa týkajú ocenení.

