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Wstęp
Komisja Kobiet Komitetu Copa ustanawia europejską nagrodę
dla innowacji, nazwaną « nagroda za innowację dla kobiet
pracujących w rolnictwie » Innowacja polega na
wprowadzeniu nowej dynamiki w sektorze, na przyjęciu nowej
technologii w sektorze lub na danym terytorium.
Nagroda ta ma na celu promowaniu pozytywnego wizerunku
kobiet pracujących w rolnictwie i ma za zadanie
zidentyfikowanie działalności kobiety pracującej w rolnictwie,
która jest działalnością nowatorską, spełniającą pewne
kryteria.
Nagroda ta będzie przyznawana co dwa lata i będzie
przydzielona po raz pierwszy 15 października 2008 roku
podczas Światowego Dnia Kobiety w środowisku wiejskim.
Kobiety pracujące w rolnictwie pełnią fundamentalną rolę w
życiu środowiska wiejskiego oraz w gospodarstwie wiejskim.
Według statystyk, kobiety pracujące w rolnictwie reprezentują
43 % rolnej siły roboczej, a 20 % kobiet kieruje
gospodarstwami, bez wliczania do tego współmałżonek i
rodzinnej siły roboczej, których praca często nie jest liczona,
tak więc pozostaje niewidoczna.

Kryteria
Istnieją następujące kryteria przyznania nagrody
1. Stosowanie nowego savoir-faire, nowych metod lub
nowej technologii w sektorze lub na danym
terytorium:

• D
 o innowacji w sektorze możemy zaliczyć metody
organizacji lub pracy, wprowadzenie nowych technologii,
które przynoszą zmiany w stosunku do technologii już
istniejących. Innowacja może przejawiać się również w
przystosowaniu lub zmodernizowaniu starych technologii,
• na danym terytorium : wykorzystywanie nowości
(technicznych lub organizacyjnych) w strefie geograficznej,
gdzie wcześniej one nie występowały,
• Faworyzowanie tworzenia lub świadczenia usług,
ułatwiających pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym,
• Innowacja w różnorodności działalności w gospodarstwie.
2. Transfer innowacji
Innowacja nie powinna ograniczać się tylko do jednego
gospodarstwa, ale powinna mieć wpływ na :
• wszystkie gospodarstwa działające w tym samym sektorze
produkcji;
• terytorium;
• relacje tego terytorium ze środowiskiem zewnętrznym ;
• innowacja nie dotyczy jedynie produkcji w gospodarstwie,
ale również:
• pakowania produktów
• handlu
• eksportu produktów rolnych.

3. Wsparcie i trwałość innowacji
Innowacja powinna być długotrwała, aby przynosić oczekiwane
efekty, a nie pojawić się i zniknąć w krótkim okresie czasu.
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Kilka kategorii działań, które będą mogły być
objęte nagrodą, na przykład :
• P
 rojekty zachęcające do przedsiębiorczości kobiet dla
promocji i doradztwa na temat dobrych praktyk handlowych
dla produktów rolnych
• Oferta nowych produktów, nowa waloryzacja endogennych
źródeł
• Oferta nowych usług
• Stosowanie nowych metod produkcji/przetwarzania
• Poszukiwanie nowych rynków, nowych klientów
• Nowe formy partnerstwa i organizacji

Prezentacja dossier kandydatury
Formularz kandydatury jest dostępny we wszystkich językach
roboczych Komitetów Copa-Cogeca w formie elektronicznej
i może być pobrany ze strony internetowej Komitetów
Copa-Cogeca (www.Copa-Cogeca.eu).

Dossier kandydatury musi zawierać
następujące elementy :
•
•
•
•

 azwisko, dane organizacji, która przedstawia kandydaturę
N
informacje na temat organizacji
zaświadczenie
Opis innowacji (video, zdjęcia, CD i każdy inny materiał
niezbędny do przedstawienia innowacji)
• Wpływ na sektor, istniejąca technologia i (lub) terytorium
• Uzasadnienie istnienia innowacji (transfer, trwałość
innowacji)
Dossier kandydatury musi być przedstawione w jednym z
oficjalnych języków Komitetów Copa-Cogeca i jeśli to możliwe
prosimy o załączenie wersji angielskiej.
Prezentacja nie może przekraczać 3 stron. Prezentacja audiowizualna może być w języku ojczystym.

Jury
• Sekretarz Generalny Komitetu Copa
• Przewodnicząca Komisji Kobiet
• Przedstawiciel Komisji Europejskiej
• Członek Parlamentu Europejskiego
• Członek Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Przewodniczącym jury jest Sekretarz generalny

Natura nagrody
• nagrodą jest dyplom i puchar symbolizujący cele Komisji
Europejskiej

Reklama nagród
• R
 ozpowszechnianie informacji na stronie internetowej
Komitetu Copa i poszczególnych Organizacji Członkowskich
należących do Komisji Kobiet
• Komunikat dla Instytucji Europejskich oraz władz krajowych
i regionalnych, dossier dla prasy rolniczej, publikacje, strona
internetowa, video …

Daty 2009 :
• W
 szystkie dossier kandydatury muszą być wysłane listem
poleconym, lub dostarczone osobiście do sekretariatu
Komitetów Copa-Cogeca (rue de Treves 61; B-1040
Bruxelles;) najpóźniej do 16 marca 2009 roku
• Utworzenie listy kandydatur 27 marca 2009
• Analiza, przegląd i selekcja dossier kandydatur
kwiecień - maj 2009
• Decyzja jury między 11 a 29 czerwca 2009
• Zakomunikowanie laureatom decyzji jury lipiec 2009
• Wręczenie nagród laureatom 15 października 2009

P r e z e n ta c j a K o m i t e t ó w C o pa i C o g e c a :
Głos Europejskich Rolników i ich Spółdzielni
Komitet Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej)
i Komitet Cogeca (Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej Unii Europejskiej)
są organizacjami reprezentującymi znakomitą większość europejskich rolników
i ich spółdzielni. Organizacje te reprezentują 15 milionów osób, pracujących w
pełnym i niepełnym wymiarze godzin w gospodarstwach rolnych Unii Europejskiej
i ponad 40.000 spółdzielni. Liczą one 76 Organizacji Członkowskich pochodzących
z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Ich celem jest ochrona ogólnych interesów
rolnictwa.
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