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Bruksela, 3 lutego 2017 r.

EUROPEJSKIA NAGRODA ZA INNOWACJĘ
SPÓŁDZIELCZĄ
UZNANIE NADZWYCZAJNYCH INNOWACJI
WPROWADZONYCH PRZEZ UNIJNE SPÓŁDZIELNIE
ROLNICZE

REGULAMIN
Cogeca ustanowiła Europejską Nagrodę za Innowację Spółdzielczą, dalej zwaną
Nagrodą, której celem jest wyrażenie uznania dla najbardziej innowacyjnych spółdzielni
wybranych spośród organizacji członkowskich w dziedzinach/kategoriach wymienionych poniżej.
Nagroda została już przyznana w latach 2009, 2012 i 2014. Kolejna edycja konkursu jest
zaplanowana na 2017 r.

ARTYKUŁ 1 – WARUNKI OGÓLNE
Cogeca odgrywa przewodnią rolę w promocji korzystnych warunków do rozwoju spółdzielni w
sektorze rolnym i spożywczym.
Jednakże szerszy kontekst społeczno-ekonomiczny oznacza wieloaspektowe wyzwania, takie jak
zwiększone zróżnicowanie popytu, silniejsza konkurencja na rynku światowym (wzmocniona
globalizacja rynku i liberalizacja handlu) oraz konieczność dostosowania praktyk rolnych,
stosowanych na uprawach i w przetwórstwie do wymogów środowiskowych związanych ze
zrównoważonym rozwojem. Dlatego też, spółdzielnie w Unii Europejskiej dokładają wszelkich
starań, aby sprostać tym wymaganiom wprowadzając pionierskie innowacje techniczne,
strukturalne, organizacyjne i systemowe, które skutecznie zwalczają trudności ograniczające ich
potencjał rozwojowy.
W tym kontekście, Nagroda jest narzędziem promującym innowacyjne działania, projekty i/lub
strategie prowadzące do rozwoju spółdzielczości i wspomagającym stosowanie innowacyjnych
praktyk przez spółdzielnie.
Głównym celem Nagrody jest zachęcanie do działań przekazujących wartość członkom
spółdzielni, otwierających nowe rynki, promujących nowe produkty i usługi oferowane przez
spółdzielnie Unii Europejskiej, zwłaszcza poprzez innowacje w dziedzinach/kategoriach
wymienionych w artykule 2.
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Nagroda będzie miała na celu nagłaśnianie przykładów dobrych praktyk i wzmocnienie
jakościowego rozwoju tych innowacji, z korzyścią dla rolników i konsumentów w całej Unii
Europejskiej.

ARTYKUŁ 2 – NAGRODA
2.1 Zakres
O Nagrodę mogą ubiegać się wszystkie spółdzielnie z sektorów rolnictwa, leśnictwa, rolnospożywczego, biogospodarki i rybołówstwa, będące członkami pełnoprawnych organizacji
członkowskich, organizacji automatycznie stowarzyszonych oraz organizacji stowarzyszonych
przez przyjęcie należących do Cogeca.
Zgłoszenia mogą być składane przez spółdzielnie na każdym poziomie i każdego typu, z sektorów
rolnictwa, leśnictwa, rolno-spożywczego, biogospodarki i rybołówstwa, które opracowały lub brały
udział w opracowaniu, czy też wprowadzeniu inicjatywy spółdzielczej lub które opracowały lub
brały udział w opracowaniu inicjatyw innowacyjnych dla wymienionych sektorów w (co najmniej)
jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Nagrodę przyznaje się w następujących kategoriach/dziedzinach:


Procesy związane z obróbką żywności: opracowanie i/lub usprawnianie
zrównoważonych procesów produkcji żywności dodających wartości produkcji pierwotnej,
przyczyniających się do lepszego odżywiania i samopoczucia ludzi;



Innowacje obejmujące modele biznesowe: opracowanie procesów i/lub strategii
organizacyjnych zwiększających wydajność spółdzielni;



Innowacje w zakresie zarządzania i usług świadczonych członkom: wszelkie
działania (w tym struktury finansowe, przedsiębiorczość społeczna i komunikacja) mające
na celu poprawę procesu podejmowania decyzji i stosunków z członkami spółdzielni;



Innowacyjne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK)/ cyfryzacja: design, opracowanie, ocena i wprowadzenie innowacyjnych
zastosowań dla TIK w rolnictwie, a także nowych możliwości analitycznych pozwalających
spółdzielniom rolniczym i ich członkom na maksymalizację wydajności.

Zgłoszenie powinno zostać dokładnie przeanalizowane pod kątem następujących elementów:
przykład najlepszej praktyki, innowacyjność, potencjalne skutki i wymierne, namacalne rezultaty,
wzbogacenie i ciągłość podejmowanych działań, jakość, znaczenie, stosowalność i
zrównoważoność, a także poniższego kryterium: Europejska Nagroda za Innowację
Spółdzielczą zostanie przyznana zgłoszeniu, które wykaże najlepsze wyniki w zakresie innowacji
spółdzielczej.

2.2 Forma nagrody
Spółdzielnia, która zwycięży otrzyma dyplom i puchar symbolizujący cele tej inicjatywy
wyznaczone przez Cogeca.
Zwycięzca będzie miał prawo do publicznego podania informacji i działań komunikacyjnych
prowadzonych na szczeblu unijnym, aby promować najlepsze praktyki i wiedzę fachową w
dziedzinie rozwoju spółdzielczego.
Zwycięskie projekty trafią na stronę internetową Copa-Cogeca i będą promowane na portalach
społecznościowych.
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2.3 Decyzja i przyznanie Nagrody
Jury zbierze się nie później niż 13 października 2017 r. w Brukseli, by wybrać zwycięzców w
poszczególnych kategoriach.
Jury podejmie decyzję dla różnych kategorii zgodnie z procedurą opisaną w artykułach 3 i 6.
Przewodniczący Jury poinformuje zwycięzców o ceremonii, procedurach wręczenia nagród i dacie
uroczystości nie później niż 16 października 2017 r.
Zwycięzcy zobowiązują się do utrzymania decyzji Jury w tajemnicy do daty ceremonii lub do
momentu w którym Jury zezwoli na wcześniejsze ogłoszenie wyników.
Oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 29 listopada 2017 r. w Brukseli.
Lista zwycięzców w różnych kategoriach będzie opublikowana na stronie internetowej CopaCogeca (www.eaci.copa-cogeca.eu) oraz na Agri-Info. Ich osiągnięcia będą również opisane na tej
samej stronie internetowej (www.eaci.copa-cogeca.eu) oraz na Agri-Info.

2.4 Kwalifikowalność zgłoszeń
Jury, złożone z przedstawicieli wewnętrznych i zewnętrznych podejmie decyzję wyznaczając
jednego zwycięzcę w każdej kategorii, w oparciu o listę kandydatów przygotowaną przez komitet
organizacyjny.
Komitet organizacyjny sporządzi listę wszystkich ważnych zgłoszeń.
Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wymienionych w artykule 2 są traktowane jako
nieważne i nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody.

ARTYKUŁ 3 – JURY
3.1 Zadania
Zadaniem Jury będzie podjęcie decyzji o przyznaniu Nagrody w wybranych kategoriach
wskazanych w artykule 2.

3.2 Skład
Jury będzie składało się z pięciu (5) członków, przedstawicieli instytucji europejskich i
odpowiednich osób, które z racji swoich funkcji, zawodu i doświadczenia sektorach żywności,
rolno-spożywczym, spółdzielni, przedsiębiorstw, polityki rolnej i przedsiębiorstw oraz rozwoju
mają kompetencje pozwalające na ocenę najlepszych osiągnięć i/lub nadzwyczajnych inicjatyw
obejmujących innowację spółdzielczą na terenie UE.
W skład Jury wejdą:


Przedstawiciel Prezydencji Cogeca;



Sekretarz generalny Copa-Cogeca;



Przedstawiciel DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej;



Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego;



Przedstawiciel Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Przedstawiciel Prezydencji Cogeca będzie przewodniczył obradom Jury.
Starszy doradca ds. polityk ds. spółdzielni zapewni funkcjonowanie sekretariatu Jury oraz będzie
asystował w jego pracach oraz przy ocenie zgłoszeń, przy zastosowaniu ustalonych kryteriów
przyznawania Nagrody. Będzie uczestniczyć w posiedzeniach Jury w charakterze obserwatora.
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3.3 Podejmowanie decyzji
Na podstawie wcześniejszej oceny i wyboru kandydatur przez komitet organizacyjny, Jury
przeanalizuje kandydatury i wyłoni laureata Nagrody, uznając jego osiągnięcia w kategoriach
wymienionych w artykule 2.
Decyzje Jury są ostateczne. Podejmowane są jednogłośnie, a jeżeli to niemożliwe, zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma przewodniczący Jury.
Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody w jednej lub we wszystkich kategoriach
wymienionych w artykule 2.
Jury może być wspierane przez członków komitetu organizacyjnego, którzy mają status
obserwatorów bez prawa głosu (patrz: artykuł 4).

ARTYKUŁ 4 – KOMITET ORGANIZACYJNY
4.1 Zadania
Komitet organizacyjny zostanie utworzony, aby dokonać wstępnej selekcji otrzymanych
kandydatur według kryteriów ważności określonych w artykule 5 oraz aby wspierać Jury w
podejmowaniu decyzji.
W ramach tego wsparcia, komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do poproszenia o
dodatkowe informacje i/lub do sprawdzenia na miejscu osiągnięć opisanych w zgłoszeniach.

4.2 Skład
W skład komitetu organizacyjnego wchodzą:


Przewodniczący: Przewodniczący Komitetu Koordynacji Spółdzielczej (CCC) Cogeca;



Członek sekretariatu Cogeca: Starszy doradca ds. polityk ds. spółdzielczości;



3 przedstawicieli organizacji członkowskich Cogeca wyznaczonych przez CCC.

ARTYKUŁ 5 – ZGŁOSZENIA
5.1 Kryteria składania zgłoszeń
Brane pod uwagę będą tylko zgłoszenia zawierające właściwy formularz oraz spełniające wymogi
określone w niniejszym artykule.
Komitet organizacyjny sporządzi listę wszystkich ważnych zgłoszeń i będzie odpowiedzialny za to,
aby przedstawić jurorom tylko pełne i ważne kandydatury.
Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wymienionych w artykule 2 są traktowane jako
nieważne i nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody.
Jak wspomniano w artykule 4, komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do poproszenia o
dodatkowe informacje i/lub do sprawdzenia na miejscu dokonań opisanych przez kandydatów.

5.2 Zawartość dossier
Zainteresowani kandydaci przygotowują dossier złożone z następujących dokumentów:
Obowiązkowe, minimalne wymagania:
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Formularz zgłoszeniowy;



Krótki opis działalności spółdzielni, ze wskazaniem zakresu jej działania, struktury
(sektorowa, o wielu celach, federacja), liczby członków i podaniem aktualnych informacji
finansowych (obroty);



Deklaracja organizacji członkowskiej Cogeca (pełnoprawnej, stowarzyszonej na pełnych
prawach lub stowarzyszonej) poświadczająca, że kandydująca do Nagrody spółdzielnia
jest członkiem tej organizacji;



Szczegółowy opis innowacji, którą spółdzielnia zgłosiła do Nagrody;



Sprawdzalne wskaźniki (lub inne konkretne informacje na temat) osiągnięć w tej
kategorii.

Dobrowolne, dodatkowe materiały:


Inne dodatkowe dokumenty (ulotki, zdjęcia, mapy, publikacje itp.) lub materiał
dodatkowy (linki do stron internetowych, płyty CD, DVD), sporządzone w dowolnym
oficjalnym języku UE.

Formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony w jednym z języków roboczych Cogeca
(angielskim, francuski, niemieckim, włoskim, hiszpańskim lub polskim). Należy załączyć również
krótki opis innowacji w j. angielskim (jeśli formularz podania został wypełniony w innym z wyżej
wymienionych języków).
Dokumenty zgłoszeniowe należy włożyć do koperty (lub pudełka), lub załączyć do maila i wyraźnie
napisać na wierzchu/ wpisać temat: Zgłoszenie [nazwa spółdzielni] do Europejskiej
Nagrody za Innowację Spółdzielczą Cogeca.

5.3 Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w formie elektronicznej, do ściągnięcia, na stronie CopaCogeca (www.eaci.copa-cogeca.eu/).
Na stronie tej również znajdą się wszystkie informacje dotyczące Nagrody.
Formularze zgłoszeniowe będą dostępne w językach roboczych Copa-Cogeca.

5.4 Otrzymywanie zgłoszeń
Wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane mailem, pocztą, kurierem lub doręczone osobiście
najpóźniej do 23 lipca 2017 r. (godz. 12:00 czasu brukselskiego).
W przypadku zgłoszeń mailowych, wszystkie niezbędne dokumenty powinny zostać załączone w
formie elektronicznej lub w treści maila powinien się znaleźć link do chmury umożliwiającej
transfer plików. Temat maila musi brzmieć: Zgłoszenie [nazwa spółdzielni] do
Europejskiej Nagrody za Innowację Spółdzielczą Cogeca. Maile należy przesyłać na
adres: eaci@copa-cogeca.eu
W przypadku zgłoszeń w formie papierowej, należy je przesłać na adres:
COPA-COGECA
IV EUROPEJSKA NAGRODA ZA INNOWACJĘ SPÓŁDZIELCZĄ
Rue de Trèves 61
1040 Bruksela
Belgia
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W przypadku doręczenia osobistego, dokumenty należy dostarczyć do godziny 12:00 (czasu
brukselskiego). Data stempla pocztowego lub data doręczenia przez kuriera, wraz z
potwierdzeniem odbioru, z datą i podpisem przedstawiciela Copa-Cogeca będą dowodem na
terminowe dostarczenie zgłoszenia. Uczestnicy muszą więc przestrzegać podanych terminów.
Dokumenty/maile otrzymane po tym terminie nie zostaną przyjęte. Nie zostaną również
zaakceptowane dokumenty przysłane faksem, niepełne lub przysłane w kilku częściach.

ARTYKUŁ 6 – WAŻNE ZGŁOSZENIA I PODEJMOWANIE DECYZJI
Wszystkie otrzymane zgłoszenia zostaną otwarte przez członków komitetu organizacyjnego, na
specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu, które odbędzie się nie później niż 30 czerwca
2017 r.
Komitet organizacyjny przeanalizuje wszystkie otrzymane zgłoszenia i opracuje listę zgłoszeń
ważnych, spełniających wymagane kryteria.
Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wymienionych w artykule 2 są traktowane jako
nieważne i nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody.
Dokumentacja (łącznie ze zdjęciami, mapami itp.) załączona do nieważnych zgłoszeń lub zgłoszeń,
które nie otrzymały Nagrody nie zostanie zwrócona nadawcom, a pozostanie w posiadaniu
Cogeca.
Po przeanalizowaniu i wyborze kandydatur, komitet organizacyjny wybierze (najwyżej) trzy
zgłoszenia dla każdej kategorii wymienionej w artykule 2.
W przypadku braku jednomyślnej decyzji co do finalistów, komitet organizacyjny podejmie
decyzję zwykłą większością głosów.
Jury, złożone z przedstawicieli wewnętrznych i zewnętrznych (patrz artykuł 3), podejmie decyzję
wyznaczając jednego zwycięzcę w każdej kategorii, w oparciu o listę kandydatów przygotowaną
przez komitet organizacyjny.
Decyzje Jury są ostateczne. Podejmuje się je zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów, decydujący głos ma przewodniczący Jury.
Jury może być wspierane przez członków komitetu organizacyjnego, którzy mają status
obserwatorów bez prawa głosu (patrz: artykuł 4).

ARTYKUŁ 7 - WYNIKI I WRĘCZENIE NAGRÓD – WYZNACZANIE
ZWYCIĘZCÓW
Po analizie i obradach (które odbędą się do 13 października 2017 r.), przewodniczący Jury
przekaże wiadomość o zwycięzcach komitetowi organizacyjnemu, aby ten przygotował oficjalną
ceremonię wręczenia nagród.
Do przewodniczącego Jury będzie należało powiadomienie zwycięzców do dnia 16 października
2017 r. Informacja o dacie i miejscu ceremonii zostanie przekazana listownie przez Cogeca.
Zwycięzcy zostaną poproszeniu o utrzymanie w tajemnicy informacji i wszelkich odniesień do
Nagrody (chyba że przewodniczący Jury na to zezwoli) do czasu ceremonii, która odbędzie się
29 listopada 2017 r.
Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody w którejkolwiek lub we wszystkich
kategoriach wymienionych w artykule 2.
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Oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Brukseli lub w innym miejscu
wyznaczonym przez Jury, gdzie zostaną podane nazwy zwycięskich spółdzielni w obecności
członków Jury, członków komitetu organizacyjnego, a także przedstawicieli władz i innych
zaangażowanych osób.

ARTYKUŁ 8 – POWIADOMIENIE I OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY
Wyniki konkursu o Nagrodę będą szeroko nagłośnione. Zwycięskie projekty trafią na stronę
internetową Copa-Cogeca i będą promowane na portalach społecznościowych.

ARTYKUŁ 9 – PRZYPOMNIENIE WARUNKÓW UCZESTNICTWA W
KONKURSIE
Udział w konkursie o Nagrodę jest równoznaczny z zaakceptowaniem i przestrzeganiem przez
uczestników niniejszego regulaminu oraz stosowaniem się przez nich do opisanych wyżej
procedur, na wszystkich etapach konkursu i podczas ceremonii wręczenia nagród.
W celu uzyskania dalszych informacji lub odpowiedzi na pytania związane z Nagrodą, proszę pisać
na adres: eaci@copa-cogeca.eu.
WAŻNE DATY W 2017 R.:
Ogłoszenie konkursu: 8 lutego 2017 r.
Termin składania zgłoszeń: 23 czerwca 2017 r., godz. 12:00
Otwarcie zgłoszeń i sporządzenie listy ważnych zgłoszeń: do 30 czerwca 2017 r.
Analiza, przegląd zgłoszeń i sporządzenie listy finalistów: do 15 września 2017 r.
Spotkanie Jury i decyzja: do 13 października 2017 r.
Ogłoszenie decyzji jurorów laureatom: 16 października 2017 r.
Ceremonia wręczenia Nagrody: 29 listopada 2017 r.
_________________
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