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Bruksela, 27 stycznia 2020 r.

REGULAMIN
NAGRODY ZA INNOWACJE DLA ROLNICZEK
„Rolniczki za sterem innowacji w dziedzinie klimatu”
W 2010 r. Komisja Kobiet Copa zainaugurowała Europejską Nagrodę za Innowacje dla
Rolniczek. W tym roku po raz pierwszy Copa i Cogeca przekażą rolniczkom wyrazy
uznania wspólnie.
W rolnictwie i leśnictwie potrzebni są ludzie przedsiębiorczy i z innowacyjnymi
pomysłami, by utrzymać konkurencyjność i zwiększać zrównoważoność sektora. Kobiety
odgrywają kluczową role w osiąganiu tych celów. 42% siły roboczej zatrudnionej
rolnictwie UE stanowią właśnie kobiety. Jednakże tylko 30% z nich piastuje stanowiska
kierownicze. Mimo, że kobiety znacznie przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich,
leśnictwa oraz rolnictwa, ich osiągnięcia wciąż się pomija, a znaczenie w ramach siły
roboczej jest często niezauważone.
Dlatego też zaproponowano konkurs mający na celu zwiększenie widoczności kobiet w
rolnictwie i/lub leśnictwie oraz pobudzenie przedsiębiorczości kobiet. Chodzi o rzucenie
światła na innowacyjną działalność rolniczek na rzecz rolnictwa, leśnictwa i
różnorodności w całej UE. Projekty zgłaszane przez te kobiety ukazują ich zdolność do
wynajdowania nowych rozwiązań dla wyzwań pojawiających się na obszarach
wiejskich. Uznanie dla korzystnych inicjatyw, a także wynagradzanie ich i wspieranie są
warunkiem wstępnym do tego, by sektor mógł sprostać niezwiązanym z rynkiem
oczekiwaniom społecznym.
Szóstą edycję Nagrody za innowacje dla rolniczek Copa-Cogeca zatytułowano
„Rolniczki za sterem innowacji w dziedzinie klimatu”. W 2020 r. Copa-Cogeca chce
wykazać, że poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań kobiety stawiają czoła
największym wyzwaniom wynikającym z podejmowanych w rolnictwie działań w
zakresie klimatu: dostosowywania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków. W ten
sposób wspierają one rozwój nowych modeli biznesowych, a jednocześnie zwiększają
atrakcyjność i rentowność obszarów wiejskich.
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ROZDZIAŁ I: WARUNKI OGÓLNE

art. 1
POJĘCIA OGÓLNE
Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach
wiejskich oraz identyfikacja innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki z
sektora rolnictwa i/lub leśnictwa.

ROZDZIAŁ II: NAGRODA

art. 2
CHARAKTER NAGRODY
1.

Laureatka nagrody otrzyma od organizacji sponsorujących nagrodę w wysokości 10
tys. €. Ponadto jury może przyznać nagrodę za specjalne osiągnięcia w wysokości 5
tys. €.

2.

Zwyciężczyni otrzyma dyplom i puchar symbolizujący cele nagrody.

3.

Zwyciężczyni będzie mogła skorzystać z prawa do publicznego podania informacji o
przyznaniu nagrody, które zostaną opublikowane na szczeblu unijnym przez CopaCogeca oraz w państwach członkowskich przez organizacje członkowskie CopaCogeca.

4. Zwycięski projekt będzie przedstawiony i promowany jako przykład innowacji i
najlepszej praktyki dla kobiet zaangażowanych w rolnictwo.
5.

Zwycięski projekt zostanie również opublikowany na stronie internetowej CopaCogeca oraz na stronie poświęconej nagrodzie.

art. 3
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI
1.

Kandydatka musi być rolniczką należącą do organizacji członkowskiej Copa lub
Cogeca.

2.

Kandydatka musi być odpowiedzialna za inicjatywę przedsiębiorczą (kierowniczka
lub właścicielka).

3.

Zgłoszenie musi zostać wysłane zgodnie z art. 3 do 5.

4. Uczestniczki muszą przyjąć warunki ustanowione w regulaminie nagrody i się do nich
stosować.
5.

Nagroda zostanie przyznana według następujących, niekumulujących się kryteriów1:

1 Przykłady

niektórych typów działalności kwalifikujących się do nagrody: projekty promujące przedsiębiorczość kobiet w gospodarstwie

lub poza nim; usługi doradcze obejmujące dobrą praktykę handlową produktami rolnymi lub leśnymi mające na celu wydajniejsze
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5.1.

Stosowanie innowacyjnych rozwiązań w dostosowywaniu się do zmiany
klimatu i/lub łagodzeniu jej skutków.

5.2.

Transfer wiedzy.

5.3.

Zrównoważoność innowacji, głównie w odniesieniu do gospodarki,
społeczeństwa i środowiska.

5.4.

Nowe metody i narzędzia komunikacji.

5.5.
art. 4
STOSOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W DOSTOSOWYWANIU SIĘ DO
ZMIANY KLIMATU I/LUB ŁAGODZENIU JEJ SKUTKÓW.
Mogą być to innowacje w zakresie np. metod pracy, metod organizacji oraz nowych form
technologii, które przyczyniają się do dostosowywania do zmian klimatu i/lub łagodzenia
jej skutków.
Rozwiązania w zakresie dostosowywania się do zmian klimatu mogą dotyczyć wdrażania
nowych strategii i narzędzi adaptacyjnych w obszarach geograficznych, gdzie jak dotąd
nie były one stosowane, a których celem jest wzmacnianie odporności sektora na wpływ
zmiany klimatu. Mogą być to rozwiązania w zakresie rozwoju narzędzi zarządzania
ryzykiem, nowych form aktywnej gospodarki gruntami oraz systemów nawadniania
pozwalających na wydajne gospodarowanie zasobami wodnymi. Inne przykłady to
stworzenie nowych odmian roślin zdolnych przetrwać coraz bardziej ekstremalne
warunki pogodowe oraz odporne szkodniki czy choroby.
Działania uwzględniające w szczególności łagodzenie skutków zmian klimatu powinny
przede wszystkim skupiać się na emisji dwutlenku węgla. Chodzi o np. sekwestrowanie
CO2, różne sposoby ograniczania emisji z gruntów rolnych, zarządzanie hodowlą zwierząt
gospodarskich oraz zamianę tradycyjnych paliw kopalnych na biopaliwa czy energię
odnawialną. Ponadto wziąć pod uwagę należy wydajność produkcji żywności poprzez
stosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, wytwarzanie wartości dodanej za pomocą
produktów ubocznych, dzięki którym można tworzyć bardziej zrównoważone modele
biznesowe oraz nowe łańcuchy wartości.

art. 5
TRANSFER WIEDZY
Innowacja nie może ograniczać się do jednego gospodarstwa. Powinna ona potencjalnie
mieć wpływ lub oddziaływać na wszystkie gospodarstwa obrębie tego samego sektora
produkcyjnego albo regionu, lub na stosunki danego obszaru ze światem zewnętrznym.
W tym kontekście, innowacje nie odnoszą się jedynie do działań wpływających na
gospodarstwo, ale na cały łańcuch wartości i mogą objąć maszyny, pakowanie
produktów, kanały dystrybucji i metody eksportu produktów rolnych i leśnych.

korzystanie z surowców; nowe produkty lub sposoby na uzyskanie wartości z lokalnych zasobów; dostarczanie nowych usług; nowe
metody produkcji lub przetwórstwa; zdobywanie nowych rynków lub konsumentów; tworzenie nowych rodzajów partnerstwa i organizacji
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art. 6
ZRÓWNOWAŻONOŚĆ INNOWACJI
Innowacje muszą być opłacalne ze społecznego punktu widzenia oraz promować wzrost
przyjazny środowisku poprzez walkę ze zmianami klimatu, unikanie zanieczyszczeń i
optymalizację gospodarki zasobami.
Muszą być one również długofalowe i powinny przetrwać próbę czasu, by wywarły
prawdziwe skutki, a nie tylko pojawiły się i zniknęły po krótkim czasie.
Innowacja powinna również promować utrzymanie i tworzenie miejsc pracy na
obszarach wiejskich, przedsiębiorczość oraz nowe modele biznesowe.

art. 7
NOWE METODY I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI
Mowa tu o nowych metodach i narzędziach komunikacji stosowanych w celu poprawy
edukacji rolniczej i leśniczej dzieci i dorosłych i/lub w celu podniesienia poziomu wiedzy
konsumentów na temat metod produkcji stosowanych w rolnictwie i leśnictwie i
wartości odżywczej produktów rolnych. Chodzi o przekazywanie innym wiedzy na temat
tego, w jaki sposób rolnicy wiodą prym w zakresie innowacji dotyczących rozwiązań
mających na celu radzenie sobie z wyzwaniami wynikającymi ze zmiany klimatu.

ROZDZIAŁ III: ZGŁOSZENIE

art. 8
Dokumenty
1.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie inne ważne dokumenty i informacje zostaną
udostępnione na Agri-Info.

2.

Kandydatka musi przygotować i przesłać zgłoszenie wraz z wymienionymi niżej
dokumentami w języku angielskim:

3.

2.1.

Formularz zgłoszeniowy.

2.2.

Deklaracja poparcia od organizacji członkowskiej Copa-Cogeca.

2.3.

Pozostałe dokumenty, które zdaniem kandydatki promują lub wspierają
jej kandydaturę.

Wszelkie materiały audiowizualne mogą również zostać dostarczone w języku
ojczystym kandydatki.

art. 9
PRZYJĘCIE ZGŁOSZEŃ
1.

Wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane mailem lub listem poleconym.

2.

Dokumenty otrzymane po tej dacie nie zostaną przyjęte.
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3.

Na kopercie zawierającej zgłoszenie należy wyraźnie napisać: „Zgłoszenie [nazwisko
kandydatki] do Nagrody za Innowacje dla Rolniczek” i „Nie otwierać”.

4. Zgłoszenia przesłane listem poleconym powinny być zaadresowane do siedziby
Copa-Cogeca (Rue de Trèves 61, 1040, Bruksela, Belgia).
5.

Za dowód terminowego dostarczenie zgłoszenia służyć będą data stempla
pocztowego i potwierdzenie odbioru, z datą i podpisem przedstawiciela sekretariatu
Copa-Cogeca.

6. Zgłoszenia przesłane mailem powinny zostać wysłane na adres general.affairs@copacogeca.eu. Mail zwrotny „Odczytano” stanowić będzie dowód na terminowe
dostarczenie zgłoszenia.
7. Faksy, niepełne zgłoszenia, zgłoszenia dostarczone osobiście lub przesłane w kilku
częściach i/lub zgłoszenia przesłane w języku innym niż język angielski również nie
zostaną przyjęte.

ROZDZIAŁ IV: KOMITET ORGANIZACYJNY

art. 10
SKŁAD
W skład komitetu organizacyjnego wchodzą:
1.

Przewodniczący - najlepiej dyrektor do spraw ogólnych Copa-Cogeca.

2.

Członek Sekretariatu Copa i Cogeca - doradca ds. polityk odpowiedzialny za Komisję
Kobiet.

3.

Dwie członkinie Komisji Kobiet.

4. Członek komitetu koordynacyjnego ds. polityk (POCC/CCC) Copa-Cogeca.

art. 11
Rola
1.

Komitet organizacyjny przeprowadzi wstępną ocenę wszystkich otrzymanych
zgłoszeń i wybierze te spełniające kryteria ustanowione w art. 3 do 9.

2.

Komitet organizacyjny sporządzi listę wszystkich ważnych zgłoszeń w oparciu o
kryteria kwalifikowalności.

3.

Komitet organizacyjny sporządzi listę najlepszych zgłoszeń (finalistek), wybranych
spośród zgłoszeń ważnych.

4. Komitet organizacyjny, w ramach wsparcia udzielanego jury, zastrzega sobie prawo
do sprawdzenia osiągnięć opisanych w zgłoszeniach.
5.

Komitet organizacyjny jest odpowiedzialny za organizację ceremonii wręczenia
nagrody przy wsparciu ze strony sekretariatu Copa-Cogeca.
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art. 12
PROCEDURA
1.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostaną otwarte i ocenione pod względem
kwalifikowalności przez komitet organizacyjny.

2.

Wszyscy członkowie komitetu organizacyjnego muszą być obecni podczas spotkania
lub oddelegować kogoś ze swojej organizacji.

3.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia niespełniające warunków ustanowionych w art. 3 do
9 (np. niewypełnienie odpowiedniego formularza uczestnictwa, niezałączenie
deklaracji poparcia, niesporządzenie zgłoszenia w j. angielskim lub nietrzymanie się
procedury) zostaną uznane za nieważne i niekwalifikujące się do nagrody.

4. Dokumentacja (łącznie ze zdjęciami, mapami itp.) załączona do zgłoszeń nie zostanie
zwrócona nadawcom.
5.
art. 13
NARADA
1.

Komitet organizacyjny oceni kwalifikujące się zgłoszenia i ustanowi listę pięciu
najlepszych zgłoszeń (finalistów).

2.

W przypadku, gdy komitet organizacyjny nie jest w stanie podjąć jednogłośnej
decyzji o wyborze finalistek, 5 najlepszych zgłoszeń powinno zostać wybranych w
drodze głosowania zwykła większością głosów. W przypadku gdy wynik jest
nierozstrzygnięty, decydujący głos ma przewodniczący.

ROZDZIAŁ V: JURY

art. 14
SKŁAD
1.

W skład jury wchodzi pięciu członków. Do jury należą przedstawiciele Copa-Cogeca, a
także przedstawiciele unijnych instytucji i osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje, które ze względu na pełnioną funkcję, wykonywany zawód lub
doświadczenie w dziedzinie rolnictwa lub leśnictwa są w stanie wyłowić przykłady
innowacyjnych osiągnięć lub inicjatyw w UE.

2.

W skład jury wchodzi:

3.

2.1

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca.

2.2

Przewodnicząca Komisji Kobiet Copa-Cogeca.

2.3

Przedstawiciel Komisji Europejskiej.

2.4

Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego.

2.5

Przedstawiciel Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Jury będzie przewodniczył sekretarz generalny Copa-Cogeca.
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4. Dyrektor do spraw ogólnych, przy wsparciu ze strony doradcy ds. polityk
odpowiedzialnego za Komisję Kobiet, będą pełnić funkcję sekretariatu jury i
asystować w ocenie zgłoszeń, zgodnie z kryteriami przyznania nagrody. Obie te osoby
będą uczestniczyły w posiedzeniach jury w charakterze obserwatorów.

art. 15
ROLA

1.

Zadaniem jury jest wybór laureatki, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 7.

2. Jury może również przyznać nagrodę za specjalne osiągnięcia autorce jednego
wybranego projektu z listy finalistów, prezentującego odpowiednią jakość, zgodnie z
kryteriami ustanowionymi w art. 3 do 7.

art. 16
NARADA
1.

Jury spotka się i przeanalizuje listę finalistek przed przystąpieniem do debaty na
temat przyznania nagrody głównej oraz nagrody za specjalne osiągnięcia.

2.

Debata zostanie przeprowadzona w oparciu o wstępną ocenę
przeprowadzoną przez komitet organizacyjny, zgodnie z art. 12 i 13.

3.

Decyzje jury są ostateczne. Podejmuje się je zwykłą większością głosów. W przypadku
gdy wynik jest nierozstrzygnięty, decydujący głos ma przewodniczący.

i

selekcję

4. Jury jest wspierane przez członków komitetu organizacyjnego, którzy mają status
obserwatorów bez prawa głosu (patrz art. 12).

art. 17
WYNIKI I CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD
1.

Przewodniczący jury przekaże komitetowi organizacyjnemu informacje na temat
zwycięskiego projektu i projektu, któremu przyznano nagrodę za specjalne
osiągnięcia (jeśli miało to miejsce) w celu przygotowania oficjalnej ceremonii
wręczenia nagród.

2.

Przewodniczący jury poinformuje laureatkę o decyzji jury.

3.

Laureatka otrzyma informacje na temat ceremonii, procedury wręczenia nagrody i
innych ważnych szczegółów.

4. Laureatka zobowiązuje się do utrzymania decyzji jury w tajemnicy do daty ceremonii.
Oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Brukseli.
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art. 18
OGŁOSZENIE INFORMACJI O WYNIKACH KONKURSU I ROZGŁOS DLA LAUREATKI
1.

Wyniki konkursu będą szeroko nagłośnione.

2.

Informacje będą podane na szczeblu UE przez Copa-Cogeca i na szczeblu państw
członkowskich przez członków organizacji za pomocą wszelkich dostępnych środków
medialnych.

Ważne daty:
Inauguracja nagrody: 27.01.2020 r.
Termin składania zgłoszeń: 15.05.2020 r.
Ustalenie listy kwaliﬁkujących się zgłoszeń: 04.05.2020 r.
Ustalenie listy pięciu najlepszych zgłoszeń: 08.06.2020 r.
Ocena i narada jury: do 05.07.2020 r.
Poinformowanie laureatki o decyzji jury: 06.07.2020 r.
Ceremonia wręczenia nagrody: Tydzień 12.10-16.10.2020 r.

8 |8

