Praktisk vägledning om EU:s ekopris 2022
1. Är mitt projekt en bra kandidat till något av EU:s ekopris?
1.1. Vad söker EU efter i denna tävling?
De EU-institutioner, organ och intressenter som ligger bakom dessa pris söker efter framstående,
innovativa, hållbara och upprepbara projekt som visar hur man på nya sätt kan bidra till den ekologiska
sektorns tillväxt i linje med EU:s handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion. Priset omfattar
sammantaget sju olika teman och åtta pris.
1.2. Vilka är de sju priskategorierna/åtta priserna?
De sju priskategorierna/åtta priserna för 2022 är följande:


Kategori 1: Bästa kvinnliga ekojordbrukare och bästa manliga ekojordbrukare



Kategori 2: Bästa ekoregion



Kategori 3: Bästa ekostad



Kategori 4: Bästa ”ekodistrikt”



Kategori 5: Bästa ekologiska SMF-företag



Kategori 6: Bästa återförsäljare av ekolivsmedel



Kategori 7: Bästa ekorestaurang
1.3. Vad ger priserna för mervärde?

Priserna syftar till att uppmärksamma och ge synlighet åt en rad olika projekt i den ekologiska
livsmedelskedjan genom att uppmärksamma framstående insatser.
1.4. Kan jag lämna in ett projekt som fortfarande håller på att förberedas?
Nej. Juryn kommer att bedöma ansökningarna utifrån de resultat som har uppnåtts.
1.5. Har mitt projekt kommit tillräckligt långt för att kunna lämnas in?
Juryn kommer att bedöma ansökningarna utifrån de resultat som redan har uppnåtts.
Den kommer inte att kunna belöna innovativa idéer som inte har uppnått några resultat än.

2.

Hur lämnar jag in mitt projekt?
2.1. Instruktioner

Fyll i onlineansökan senast det datum och klockslag som anges nedan. Det kostar inget att delta.
2.2. Var skickar jag in ansökan?
Besök följande webbplats om du är intresserad av något av priserna:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/euorganic-awards_en

Den här webbplatsen kommer att innehålla länkar till onlineansökningsformulären för varje pris. Endast
kompletta ansökningar (där alla avsnitt har fyllts i) som lämnas in via onlineplattformen kommer att gå
vidare.
2.3. När ska ansökan ha inkommit?
8 juni 2022, kl. 23.59.59 (CEST - Central European Summer Time).
2.4. När kommer ansökningarna att ha granskats?
Ansökningsperioden inleds den 25 mars 2022.
Ansökningarna ska lämnas in senast den 8 juni 2022, kl. 23.59.59 (CEST - Central European Summer Time).
Tilldelningsbesluten ges i september 2022.
Prisceremonin äger rum den 23 september 2022.
2.5. Vem ska lämna in ansökan?
Ansökan ska lämnas in av den projektansvarige (= EU-baserad organisation eller person som ansvarar för
genomförandet av det EU-baserade projektet). Urvalskriterierna för varje pris beskrivs i ett särskilt avsnitt
på denna webbplats.
2.6. På vilket språk kan jag lämna in min ansökan?
Ansökningsformuläret finns tillgängligt på alla officiella EU-språk. Du kan lämna in ansökan på vilket EUspråk som helst. Vi rekommenderar att du lämnar in ansökningsformuläret på engelska för en smidig
bedömning inom tidsramarna. Obs! Om du inte tillhandahåller översättning från originalspråket till
engelska kommer juryn att använda sig av maskinöversättning.
2.7. Kan jag också skicka in ansökan via e-post?
Nej. Se frågan ”Var skickar jag in ansökan?”.
2.8. Måste ansökan lämnas in i ett steg?
Nej. Du kan förbereda ett utkast till din ansökan, spara det i ett första steg och sedan göra klart din
ansökan och skicka in den senare. Ansökan färdigställs när du klickar på ”submit” (skicka).
2.9. Vad för slags uppgifter efterfrågas under ”projektets effekter”?
Du bör beskriva de verksamheter och resultat som har anknytning till det projekt som du skickar in.
Fundera över vilka positiva effekter som inte skulle ha uppnåtts utan projektet.
2.10.

Finns det tekniska krav på bilder som skickas in?

Skicka in högupplösta bilder, eftersom de kan komma att användas i olika kommunikationskanaler, till
exempel i tryckt material, online och vid en utställning, både under och efter själva tävlingen. Bilderna ska
helst ha en upplösning på minst 300 dpi och dokumenten ska vara högst 10 MB.
2.11.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

När juryn har träffats och fattat sina beslut kommer vi att kontakta alla finalister och vinnare. Om du inte
har hört av oss i början av september 2022 nådde ditt projekt inte hela vägen fram.
2.12.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Skicka dina frågor om ansökningsprocessen via e-post till:


Kategori 1 – Bästa ekojordbrukare (man och kvinna): EUorganicawards@organicseurope.bio ;
EUorganicawards@copa-cogeca.eu



Kategori 2 – Bästa ekoregion, Kategori 3 – Bästa ekostad, Kategori 4 – Bästa ”ekodistrikt”:
EUorganicawards@cor.europa.eu



Kategori 5 – Bästa ekologiska SMF-företag, Kategori 6 – Bästa återförsäljare av ekolivsmedel och
Kategori 7 – Bästa ekorestaurang: EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu

3. Hur bedöms mitt projekt – och vad händer sen?
3.1. Vad tittar juryn på?
Ansökningar kommer att granskas av en jury som bedömer dem baserat på urvals- och
tilldelningskriterierna. Det är bara ansökningar som uppfyller kraven i den första fasen av utvärderingen
(urvalet) som kommer att gå vidare till den andra fasen (preliminära finalister/prisutdelning).
3.2. Vem sitter i juryn?
Juryn består av sju medlemmar som har utsetts av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd,
Europeiska kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, IFOAM
Organics Europe respektive COPA-COGECA. Medlemmarna arbetar i grupper (baserat på deras
sakkunskap i en viss priskategori) men fattar det slutliga beslutet om finalisterna och vinnarna tillsammans
som grupp.
3.3. Vad händer om mitt projekt vinner?
Alla vinnare kommer att kontaktas i början av september 2022. Om så är möjligt med tanke på den
pågående covid-19-pandemin kommer Europeiska kommissionen att bjuda in vinnarna till en särskild
prisceremoni i Bryssel den 23 september 2022, på EU:s ekodag. Kommissionen kommer att stå för
kostnaderna för att delta i evenemanget. Någon prissumma planeras inte. Videointervjuer kommer att
hållas inför evenemanget. Pristagarna kommer att ha tillfälle att presentera sitt vinnande projekt under
ett pressevenemang. Kommissionen kan i sin kommunikation komma att använda material som lämnas
in som en del av ansökan, videointervjuer och kommunikationsmaterial som tas fram i samband med
evenemanget.
3.4. Hur skyddas mina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med den särskilda information som finns på kommissionens
och medverkande partners webbplatser.

