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Bruksela, 31 stycznia 2017

IV EUROPEJSKA NAGRODA ZA INNOWACJĘ
SPÓŁDZIELCZĄ
-EACI :2017„Wyróżniające się innowacje
europejskich spółdzielni rolniczych”
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
(Do odesłania najpóźniej 23 czerwca 2017 do godziny 12:00 CET)

Prosimy sprawdzić, czy wszystkie rubryki zostały wypełnione i czy złożone zostały wszystkie
podpisy oraz informacje zgadzają się z tymi, które chcą Państwo mieć na certyfikacie.
Formularz musi być wypełniony w jednym z języków roboczych Cogeca (angielski, francuski,
niemiecki, włoski, hiszpański lub polski). Podsumowanie musi być napisane po angielsku.
Do formularza można dołączyć dalsze dokumenty pomocnicze.
Prosimy o odesłanie tego formularza i dodatkowej dokumentacji na adres:
COPA-COGECA
IV EUROPEJSKA NAGRODA ZA INNOWACJĘ SPÓŁDZIELCZĄ
Rue de Trèves 61
1040, Bruksela, Belgia
lub na adres mailowy
eaci@copa-cogeca.eu
Termin: 23 czerwca 2017, do godziny 12:00 CET
Pomocne dokumenty (do ściągnięcia na stronie www.eaci.copa-cogeca.eu)
 Rozporządzenie
 Deklaracja

Cogeca | Europejskie Spółdzielnie Rolnicze
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruksela | www.copa-cogeca.eu
EU Transparency Register Number | Cogeca 09586631237-74

Tożsamość spółdzielni i jej przedstawiciel prawny
Nazwa spółdzielni: ……………………………………………………………..
Nazwisko przedstawiciela prawnego: ……………………………………………………………..
Nazwisko osoby kontaktowej:  (jak wyżej) lub: …………………………………………….
Adres: ……………………………………………… Kod pocztowy: …………………………………
Miejscowość: … ………………………………………………………Kraj: ………………………………………
Tel. …………………………… Tel kom:………………………………. Strona internetowa:……………………….
E-mail: ………………………………………………………………………. Twitter: ………………………………………

Zgoda na warunki
 Zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w konkursie i je przyjmuję
 Zezwalam Cogeca na wykorzystanie i rozprzestrzenianie informacji zawartych w tym
formularzu.
Nazwa spółdzielni: ……………………………………………………………..
Nazwisko przedstawiciela prawnego: ……………………………………………………………..
Data ……………………………. 2017

Krótki opis spółdzielni
Sektor:  Mleko
 Uprawy
 Leśnictwo

Podpis:………………………………………………..

 Ogrodnictwo
 Wino
 Oliwki i oliwa

Obrót (mln €)………… Liczba członków …………….

 Środki produkcji/dostawy
 Mięso
 Inne(…………………………)

Liczba pracowników ……………..

Obszar działania spółdzielni:
Region: …………………………………………………. Kraj: …………………………………………………….

Kategoria nagrody:
Proszę zaznaczyć, o które z czterech nagród się Państwo starają:
 Procesy związane z obróbką żywności,
 Innowacyjny model biznesowy
 Innowacyjne zarządzanie i usługi członkowskie
 Innowacyjne użycie technologii informatycznych i komunikacyjnych/cyfrowych
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Opis innowacji
Prosimy podać niezbędne argumenty i informacje uzasadniające podanie o nagrodę.
Można również dołączyć dokumenty pomocnicze (maksymalnie 3 foldery, każdy maksymalnie 4
strony). Można dołączyć dokumentację filmową w formie linku.
Opis celu
Kandydaci muszą opisać w maksymalnie 500 słowach jaki proces/problem/szansę chcieli
osiągnąć poprzez wdrożenie swojej innowacji.

Główny zakres innowacji
Kandydaci mają 150 słów na opisanie zakresu działania
swojej innowacji.

Szczegółowa prezentacja innowacji
Kandydaci mają maksymalnie 1500 słów na a) szczegółowe opisanie projektu i kontekstu
innowacji; b) zaprezentowanie metody innowacji; c) podanie wszystkich istotnych informacji
dowodzących, że innowacja doprowadziła do poprawienia konkurencyjności1.

Wyniki innowacji - Namacalne skutki – Tworzenie wartości
Kandydaci mają 1000 słów na opisanie stworzonej wartości i uzyskanych przez innowację
korzyści, w szczególności poprzez rynki i ogólne wyniki. Ile z przewidywanych korzyści udało
się osiągnąć. Sprawdzalne wskaźniki (lub inne konkretne informacje na temat) osiągnięć w tej
kategorii muszą zostać przedstawione.

1

Poprzez poprawę wydajności biznesu lub struktury organizacyjnej(Penetracja nowych rynków i/lub
nowych segmentów rynków; zwiększenie udziału w istniejących rynkach; poprawa struktury wewnętrznej; poprawa
w łańcuchu dostaw we współpracy z partnerami; poprawa członkostwa [więcej członków/większy patronat
(transakcje z członkami)]; inne pozytywne zmiany np. dobra poza rynkowe, niosące korzyść gospodarczemu lub
społecznemu środowisku spółdzielni.
Poprzez poprawę wydajności (Lepsze zwroty(wyższa sprzedaż netto, przepływ gotówki); zwiększona rentowność
(wyższa marża zysku); wyższa wartość dodana, zwiększenie poziomu cen sprzedaży; obniżenie kosztów.
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Załączniki
Kandydaci mogą załączyć 3 foldery materiałów dodatkowych, żaden z nich nie może
przekraczać 4 stron oraz film (max. 3 minuty) oraz galerię zdjęć.
Prosimy o wklejenie linków do platformy oferującej przesyłanie plików (np. Google drive,
Wetransfer, Dropbox).

Podsumowanie w języku angielskim
Kandydaci mają maksymalnie 350 słów na podsumowanie formularza (opis innowacji,
szczegóły, główne zastosowanie, prezentacja, wyniki, namacalne korzyści, stworzona
wartość)

Podanie powinno zawierać następujące elementy:
 Podanie (obowiązkowe)
 Oświadczenie narodowej organizacji spółdzielczej (członka Cogeca) popierające złożenie
podania o uczestnictwo w konkursie ( obowiązkowe).
 Dokumentacja pomocnicza (maksymalnie 3 foldery, po maksymalnie 4 strony).
(opcjonalnie).
Można dołączyć dokumentację filmową, ale musi być ona w formie linku. (opcjonalnie).
Informacje dodatkowe:
Materiały multimedialne mogą zostać dostarczone w języku ojczystym kandydata.
Wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane mailem, pocztą, kurierem lub doręczone osobiście
najpóźniej do 23 czerwca 2017 r. (godz. 12:00 CET).
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 wersji drukowanej, dokumenty należy wysłać na adres:
COPA-COGECA
IV EUROPEJSKA NAGRODA ZA INNOWACJĘ SPÓŁDZIELCZĄ
Rue de Trèves 61
1040, Bruksela, Belgia
W przypadku osobistego dostarczania dokumentów, muszą one znaleźć się na recepcji przed
godziną 12:00 (CET)
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.
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Na zaklejonej kopercie proszę umieścić informację:
DO NOT OPEN Zgłoszenie [nazwa spółdzielni] do Europejskiej Nagrody za Innowację
Spółdzielczą Cogeca.

_______________
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