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Komunikat prasowy
Copa i Cogeca inaugurują nagrody za innowacje dla rolniczek
i spółdzielni rolniczych
Copa i Cogeca wzywają do nadsyłania zgłoszeń na VI edycję Nagrody za innowacje dla rolniczek
oraz na V edycję Europejskiej nagrody za innowacje spółdziel cze. Cel em obu nagród jest
promowanie i nagrodzenie najbardziej innowacyjnych projektów z sektora rolnego.
Nagroda za innowacje dla rolniczek - pokazuje, że rola kobiet jest kluczowa dla przyszłości
rolnictwa i obszarów wiejskich. Od początku przyznawania Nagród, każda edycja skupiała się na
konkretnym zagadnieniu i ten rok nie stanowi odstępstwa od reguły. Ze względu na to, że 2020
będzie rokiem zielonego ładu, temat tegorocznejEedycji brzmi „Rolniczki za sterem innowacji w
dziedzinie kl imatu”. Działanie na rzecz kl imatu w gospodarstwach rol nych może przyjąć różne
formy, a Copa i Cogeca chcą uhonorować zmiany zainicjowane przez rol niczki i pozytywny
wpływ (gospodarczy, społeczny i środowiskowy) na obszary wiejskie. Rozpatrzymy każdy rodzaj
innowacyjnych działań, środków i projektów w edycji 2020. Każdy projekt będzie oceniany
według następujących, niekumul ujących się kryteriów: innowacyjne rozwiązania, transfer
wiedzy, zrównoważoność innowacji i metody komunikacji. W tym roku, po raz pierwszy nagroda
za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca będzie miała wymiar pieniężny. Aby uzyskać więcej
informacji na temat nagrody i kryteriów apl ikowania, prosimy o odwiedzenie strony pod
adresem: https://womenfarmersaward.eu/
Europejska nagroda za innowacje spółdzielcze - honoruje nadzwyczajne innowacje i
doskonałość w sektorze rolno-spożywczym, rybołówstwa oraz leśnictwa. W edycji 2020 położono
nacisk na innowacje umotywowane zrównoważonością, a co za tym idzie, tworzenie
nowych produktów, usług, przestrzeni rynkowej, procesów i model i biznesowych, których
motorem są cel e gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Nagroda będzie przyznawana tym
spółdziel niom rol niczym w UE, które prowadzą najbardziej innowacyjne projekty, szczegól nie
przyczyniające się do tworzenia wartości gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Aby uzyskać
więcej informacji na temat nagrody i kryteriów aplikowania, prosimy o odwiedzenie strony pod
adresem: https://agricooperativesaward.eu/
Z okazji otwarcia Nagród Pekka Pesonen, sekretarz general ny Copa i Cogeca podkreśl ił:
„Innowacje w sektorze rolniczym i leśnictwa są kluczowe jeśli chodzi o wielkość i jakość wkładu
jaki mogą mieć w nasze społeczeństwo. Mogą nam też pomóc osiągnąć cel e nakreśl one przez
Europejski Ziel ony Ład. Z niecierpl iwością czekamy na zgłoszenia, byśmy mogl i promować
najbardziej innowacyjne i zrównoważone praktyki stosowane przez rol niczki i spółdziel nie
rolnicze.”
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