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O nagrodzie
Europejska nagroda za innowację spółdzielczą Cogeca ma na celu wyróżnienie wybitnych
innowacji spółdzielczych w sektorach rolnictwa, żywności, rybołówstwa i leśnictwa.
Nagroda została przyznana w 2009, 2012, 2014 i 2017 roku. W 2020 roku rozpoczyna się piąta edycja
nagrody. Nagroda jest inicjatywą, która promuje innowacyjne praktyki, projekty i/lub usługi
świadczone przez spółdzielnie i zachęca do wprowadzania innowacji w sektorach.
Poprzez innowacje w dziedzinach i kategoriach wybranych dla każdej edycji, nagroda ma na celu
promowanie działań, które:
tworzą wartość dla członków spółdzielni;
otwierają nowe rynki;
promują nowe produkty i usługi świadczone przez europejskie spółdzielnie.
Nagroda ma również na celu promowanie wymiany najlepszych praktyk i transferu wiedzy oraz
zachęcanie do jakościowego rozwoju procesów innowacyjnych - wszystko to z korzyścią dla
rolników, obywateli UE i środowiska.

Na czym skupia się V edycja?
Edycja 2020 skupi się na innowacjach umotywowanych zrównoważonością. Tworzenie nowych
rynków zbytu, produktów, usług lub procesów w związku z celami gospodarczymi, społecznymi
lub środowiskowymi ma kluczowe znaczenie w aktualnej sytuacji politycznej i rynkowej.
Nagroda ma zatem na celu wyróżnienie wybitnych innowacji i tworzenia wartości, które aktywnie
włączają kwestie zrównoważonego rozwoju (gospodarczego, społecznego i środowiskowego)
do systemów przedsiębiorstw spółdzielczych, od ich koncepcji poprzez badania, po rozwój i
marketing. Nagrodę mogą otrzymać produkty, usługi, projekty, programy i technologie, a także
nowe modele biznesowe i struktury organizacyjne/zarządzania.

Kategorie
W V edycji nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach/dziedzinach:
Tworzenie wartości ekonomicznej

„Cieszymy się z tego wyróżnienia i z pozytywnej
reakcji na fundusz Glanbia MilkFlex. Został on
powszechnie przyjęty z zadowoleniem i wspiera
szereg inwestycji w gospodarstwach rolnych.”
Sean Molloy, dyrektor ds. strategii i rozwoju podaży Glanbia, Irlandia

„Jesteśmy zaszczyceni, że otrzymaliśmy nagrodę za
innowacje w dziedzinie żywności, ponieważ jest ona
wyrazem uznania dla naszych wysiłków na rzecz
zajęcia się dwoma megatrendami konsumenckimi:
zdrowym życiem i bezpieczeństwem żywności. Nasz
innowacyjny produkt oferuje istotną z handlowego
punktu widzenia koncepcję wejścia na rynki światowe, zwiększenia wartości produkcji pierwotnej i
przyczynienia się do lepszego odżywiania i dobrego
samopoczucia ludzi.”
Veikko Kemppi, dyrektor zarządzający spółdzielni LSO,
Finlandia

Zgłoszenia mogą obejmować:
		
opracowanie i/lub usprawnienie procesów zrównoważonej produkcji żywności dodających
		
wartości do produkcji pierwotnej i przyczyniających się do lepszego odżywiania i 		
samopoczucia ludzi;
		

opracowanie procesów i/lub strategii organizacyjnych zwiększających efektywność 		
spółdzielni;

		

udostępnianie środków wsparcia dla młodych rolników;

		

opracowanie, rozwój, ocenę i wprowadzenie innowacyjnych zastosowań dla TIK w rolnictwie;

		

nowe zdolności analityczne pozwalające spółdzielniom i ich członkom na optymalizację ich
wyników.

Tworzenie wartości społecznej
Zgłoszenia mogą obejmować:
		
włączenie młodych rolników i kobiet do organów zarządzających spółdzielni;
		
		

wszelkie działania związane z przedsiębiorczością społeczną, szkoleniami i komunikacją
mające na celu poprawę stosunków z członkami spółdzielni i/lub pracownikami;

		

działania i projekty mające na celu umożliwienie rolnikom i ich rodzinom podniesienie
poziomu życia, zwiększenie ich udziału w imprezach kulturalnych, a także poprawy ich
dobrobytu i zadowolenia z życia.

		

strategie biznesowe prowadzące do pozytywnych zmian społecznych;

		

wykorzystanie kapitału przedsiębiorczego do osiągnięcia korzyści społecznych poprzez
promowanie słusznych spraw i kampanii podnoszących świadomość.

Tworzenie wartości środowiskowej
Zgłoszenia mogą obejmować:
		
przełomowe innowacje związane z działaniami na rzecz klimatu;
		
		
		

innowacyjne praktyki związane z różnorodnością biologiczną, bezpieczeństwem
żywnościowym i ograniczeniem ilości odpadów, wodą i gospodarką ściekami, gospodarką
leśną i gruntami, zdrowiem roślin lub wydajnością zasobów naturalnych;

		

działania i projekty mające na celu upowszechnienie biogospodarki i zaangażowanie 		
producentów pierwotnych;

		

przełomowe działania związane ze zmianą nawyków rolników lub konsumentów;

		

zrównoważone innowacje w zakresie opakowań, logistyki lub wydajności energetycznej.

Jakie korzyści przyniesie zgłoszenie?
Oprócz prestiżu, jakim jest zdobycie Europejskiej nagrody za innowację spółdzielczą, laureaci
i finaliści otrzymają również kompleksowy „pakiet medialny”, w ramach którego będą mogli
zaprezentować swoje osiągnięcia, sukcesy i innowacje.
Pakiet obejmuje:
przedstawienie finalistów podczas ceremonii wręczenia nagrody w Brukseli, w której wezmą
udział decydenci polityczni oraz przedstawiciele spółdzielni;
informacja o zdobyciu nagrody w mediach społecznościowych Copa-Cogeca, obserwowanych
przez 20 000 osób, które z kolei przekażą ją swoim sieciom krajowym;
filmiki prezentujące innowację spółdzielczą nakręcone dla laureatów. Będą Państwo mogli
wykorzystać te materiały w sposób dowolny;

„Uzyskanie tak znaczącego uznania stanowi okazję
nie tylko do zaprezentowania naszych innowacji na
szczeblu europejskim, ale także do zapoznania się
z tym, co robią inne spółdzielnie rolnicze w innych
państwach członkowskich. W ostatecznym rozrachunku
jest to wyraz uznania dla naszej nieustannej pracy na
rzecz poprawy usług z korzyścią dla naszych członkówrolników.”
Riccardo Nencini, prezes AgriAmbiente Mugello, Włochy

„Cieszymy się, że otrzymaliśmy nagrodę Cogeca
za innowacje w kategorii cyfryzacji. Jest to wyraz
uznania dla europejskich wysiłków DCoop w
zakresie cyfryzacji informacji i poprawy procesu
podejmowania decyzji przez naszych rolników i ich
partnerów.”
Rafael Sanchez de Puerta, wicedyrektor generalny
DCoop, Hiszpania

Państwa sukces zostanie opisany również na pierwszej stronie newslettera Copa-Cogeca;
Finaliści zostaną wymienieni w broszurze, którą rozdamy podczas ceremonii;
Wszystkie zgłoszenia pojawią się na platformie 17reasonstocoop.eu poświęconej
zaangażowaniu spółdzielni rolno-spożywczych w dążenie do celów zrównoważonego
rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kryteria kwalifikowalności
Nagroda jest otwarta dla każdej spółdzielni z sektora rolnego, leśnego, rolno-spożywczego,
biogospodarki lub rybackiego, która należy do organizacji będącej pełnoprawnym lub
stowarzyszonym członkiem Cogeca.
Zgłoszenia mogą być nadsyłane przez spółdzielnie wszystkich poziomów, form i rozmiarów aktywne
w wyżej wymienionych sektorach, które z powodzeniem wprowadziły innowacje spółdzielcze lub
pomogły w ich rozwoju w jednym lub kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zgłoszenia i terminy
Zgłoszenia należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 18 grudzień 2020 r.
(godz. 12:00 w południe czasu brukselskiego).
Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
krótki opis spółdzielni ubiegającej się o nagrodę oraz dane kontaktowe;
kategorię lub kategorie, w której (których) spółdzielnia ubiega się o nagrodę;
opis innowacji, w tym możliwe do zweryfikowania wskaźniki lub inne informacje rzeczowe
dotyczące osiągnięć innowacyjnych;
pisemne oświadczenie członka Cogeca (członka pełnoprawnego, automatycznie
stowarzyszonego lub stowarzyszonego przez przyjęcie) poświadczające, że dana
spółdzielnia należy do rzeczonej organizacji.
Opcjonalne i dodatkowe informacje mogą być dołączone do wersji elektronicznej (ulotki, zdjęcia,
filmy wideo, publikacje itp.).
Za ważne uznaje się wyłącznie te zgłoszenia, które należycie zgłoszono w formularzu, które
spełniają kryteria kwalifikowalności i które dotrzymały terminu.
Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w jednym z języków roboczych Cogeca (tj. angielskim,
francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim lub polskim). Jeżeli zgłoszenie jest nadesłane w
jednym z pięciu pozostałych języków Cogeca, należy również przedstawić streszczenie w języku
angielskim.
Wypełnienie formularza zajmie ok. godziny.

Proces decyzyjny
Finaliści
Komitet organizacyjny sporządza listę wszystkich otrzymanych zgłoszeń spełniających kryteria
kwalifikacji i odpowiada za sprawdzenie, czy dokumentacja przedłożona jury w pełni spełnia
kryteria kwalifikacji. Na podstawie tej oceny i selekcji komitet organizacyjny sporządza listę
maksymalnie trzech innowacji spółdzielczych w każdej kategorii.
Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji i/lub
weryfikacji osiągnięć zgłaszanych przez kandydatów.
W skład komitetu organizacyjnego wchodzą:
Przewodniczący: przewodniczący Komitetu Koordynacji Spółdzielczej (CCC) Cogeca;
Trzech przedstawicieli organizacji członkowskich wyznaczonych przez Komitet Koordynacji
Spółdzielczej (CCC);
Członek sekretariatu Copa-Cogeca.

„Jesteśmy zaszczyceni uznaniem ze strony Cogeca.
Celem spółdzielni Metsäliitto jest zostanie pionierem
w świadczeniu usług cyfrowych dla właścicieli lasów.
Cieszymy się, że przedstawiciele instytucji europejskich,
rolnicy i przywódcy spółdzielni doceniają nasze
osiągnięcia.”
Juha Jumppanen, starszy wiceprzewodniczący Metsä
Group, Finlandia

Decyzja oraz wręczenie nagrody
Na podstawie oceny i selekcji komitetu organizacyjnego, jury zadecyduje, które zgłoszenia
otrzymają nagrodę w każdej z kategorii.
Decyzje jury nie podlegają odwołaniu, są podejmowane jednomyślnie lub, jeśli nie jest to możliwe,
zwykłą większością głosów.
Jury może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w jednej lub żadnej kategorii.
Jury może uzyskać wsparcie przewodniczącego komitetu organizacyjnego, który działa w
charakterze obserwatora i nie ma prawa głosu.
Na początku, każdy członek jury niezależnie oceni zgłoszenia dostępne online. Odbędzie się to
bez konsultacji z pozostałymi członkami jury. Zapewni to bezstronność wyników i brak wpływu na
opinie innych członków jury.
Następnie zostanie zorganizowane spotkanie, by członkowie jury mogli podjąć ostateczną decyzję.
W skład jury wchodzą:
Przedstawiciel Komisji Europejskiej z DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich;
Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego;
Przedstawiciel EPI-Agri;
Przedstawiciel Prezydencji Cogeca;
Sekretarz generalny Copa-Cogeca;
Dwie wysoce kompetentne osoby, które dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu w
dziedzinie żywności i agrobiznesu, spółdzielni, przedsiębiorstw, polityki rolnej i
przedsiębiorczości oraz rozwoju, są w stanie rozpoznać osiągnięcia i/lub wybitne inicjatywy
w zakresie innowacji spółdzielczych na terytorium UE.
Przedstawiciel Prezydencji Cogeca będzie przewodniczyć jury.

Ważne daty
W drugim
kwartale 2021 r.

29 Styczeń 2021 r.

6 marzec 2020 r.
Ogłoszenie kolejnej edycji Nagrody

Termin nadsyłania zgłoszeń

18 grudzień 2020 r.

Ogłoszenie listy ﬁnalistów

Ceremonia
wręczenia Nagrody

Ostateczny termin spotkania
jury w celu podjęcia decyzji

Luty 2021 r.

Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub uznania odpowiedzi na konkretne pytania proszę
udać się na stronę www.agricooperativesaward.eu, wysłać maila na adres eaci@copa-cogeca.eu
lub zadzwonić do sekretariatu +32 22872743.

Sponsor
Cajamar Caja Rural jest wiodącym bankiem spółdzielczym
w Hiszpanii. Liczy sobie 1,4 mln członków i 3,5 mln klientów.
Ma 962 oddziałów i 5486 pracowników. Jest członkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych,
nadzorowanego przez EBC. Ze względu na swój rozmiar
i wielkość aktywów jest to jeden z 12 najważniejszych podmiotów bankowych w hiszpańskim
systemie finansowym. Cajamar Caja Rural jest zaangażowany w różne sektory produkcyjne,
zwraca szczególną uwagę na sektor rolno-spożywczy i kieruje swoją działalność finansową
do gospodarek lokalnych, zwłaszcza do osób prowadzących działalność na własny rachunek,
plantatorów, hodowców i MŚP. Na dzień 30 września 2019 r. posiadał aktywa w wysokości
45,621 mld euro, obroty w wysokości 77,168 mld euro, wskaźnik wypłacalności w wysokości
14,83% i wskaźnik CET1 w wysokości 13,14%. Jest obecny w 43 prowincjach: Andaluzji, Aragonii,
Asturii, Balearach, Wyspach Kanaryjskich, Kantabrii, Kastylii La Manchy, Kastylii i León, Katalonii,
Wspólnocie Walencji, Estremadurze, Galicji, La Rioja, Madrycie, Nawarze i regionie Murcji, a także
w miastach autonomicznych Ceucie i Melilli.
Cajamar posiada dwa ośrodki doświadczalne związane z rolnictwem, które prowadzą badania
stosowane i opracowują nowe technologie produkcji, koncentrując się na transferze wiedzy i
rozpowszechnianiu wyników. To zaangażowanie w kulturę innowacji jest wzmacniane przez
szkolenia i analizy ekonomiczne prowadzone przez wydział analiz społeczno-ekonomicznych,
fakultet doradców spółdzielczych i sieć uniwersyteckich stypendiów.
Kluczową funkcją, która ma zasadnicze znaczenie dla upowszechnienia technologii cyfrowej,
jest biuro techniczne - wyspecjalizowany dział agronomiczny, który bada różne obszary sektora
rolno-spożywczego, przeprowadzając szczegółowe analizy ekonomiczne i opłacalności, co
pozwala producentom i MŚP uniknąć ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych technologii
i zwiększyć ich zyski poprzez wdrożenie rozwiązań najlepszych pod względem stosunku kosztów
do korzyści. Jest to główny element modelu biznesowego Cajamar. Dla Cajamar transfer
wiedzy ma fundamentalne znaczenie dla innowacji. W celu dotarcia do szerokiego grona
zainteresowanych stron w wielu podsektorach rolnictwa, Cajamar organizuje ukierunkowane
kursy, seminaria, konferencje i wizyty, a także dysponuje obszernym katalogiem bezpłatnych
publikacji internetowych, takich jak arkusze transferu wiedzy oraz artykuły techniczne i naukowe,
które tworzą kompleksowy system informacyjny pomagający usprawnić szkolenia dla głównych
zainteresowanych stron. 9000 subskrybentów, do których należą rolnicy, doradcy, decydenci
polityczni i firmy, otrzymuje regularnie informacje na temat działalności Cajamar i innowacji. W
zeszłym roku Cajamar przeprowadził ponad 150 działań związanych z transferem wiedzy w całym
kraju, w których wzięło udział ponad 10 000 osób. Przyjął również ponad 265 wizyt oraz 4186 gości
z ponad 40 krajów.
Strona internetowa:
www.cajamar.es
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Cogeca to zjednoczony głos spółdzielni rolniczych
w UE. Powstała w 1959 r. i reprezentuje interesy 22
tys. spółdzielni rolniczych, w których zatrudnienie
znajduje ponad 600 tys. osób. Cogeca dąży do
stworzenia zrównoważonego, zorientowanego na
rynek,
nnowacyjnego i konkurencyjnegosektora
rolno-spożywczego w UE, by spółdzielnie rolnicze
mogły zaopatrzyć ponad pół miliarda konsumentów
w wysokiej jakości żywność dostępną po przystępnej
cenie. Cogeca jest platformą, w której jej członkowie
mogą prowadzić wymianę poglądów i ustalać wspólne
stanowiska w sprawie kwestii dotykających sektora
rolno-spożywczego i spółdzielni rolniczych. Stanowiska
te są następnie przekazywane instytucjom unijnym i
międzynarodowym, a także decydentom politycznym,
by upewnić się, że poglądy spółdzielni rolniczych są
brane pod uwagę. Cogeca prowadzi również badania
spotykające się ze szczególnym zainteresowaniem
spółdzielni rolniczych, leśnych, rybołówstwa, a także
rolno-spożywczych oraz promuje ich rolę i modele
biznesowe w UE i na całym świecie.

Sponsored by:
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