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SZABÁLYZAT 

INNOVÁCIÓS DÍJ NŐI GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE 

Női gazdálkodók mint az innováció mozgatórugói  
 

A Copa Nőbizottsága 2010-ben indította el az első kétéves Európai Innovációs Díjat női 
gazdálkodók számára.  

A mezőgazdasági ágazatnak újítókra van szüksége ahhoz, hogy versenyképes maradjon, és a 
női gazdálkodók fontos szerepet játszanak ennek biztosításában. Szerepük alapvető fontosságú 
a vidékfejlesztés és a gazdálkodás szempontjából. A legfrissebb statisztikák azt mutatják, hogy 
a női gazdálkodók az Európai Unió mezőgazdasági munkaerejének 42%-át teszik ki, és e nők 
30%-a gazdaságvezető. Továbbá a házastársakat és a családtagokat gyakran figyelmen kívül 
hagyják és a munkaerőn belüli befolyásuk gyakran észrevétlen marad. 

A díjat tehát azért vezettük be, hogy javítsuk a gazdálkodásban részt vevő nők központi 
szerepének láthatóságát és jobban elismerjük a számos innovatív megközelítést, amelyet a 
mezőgazdaság és a diverzifikáció tekintetében tesznek Unió-szerte.  

Az e nők által előterjesztett projektek mutatják azon képességüket, hogy hozzájárulnak az új 
megoldások megtalálásához a vidéki térségek előtt álló kihívásokra.  

A Copa Innovációs Díja Női Gazdálkodók számára ötödik kiadásának címe: „Innovatív 
megoldások a gazdálkodás fenntarthatóságára”.  2018-ban a Copa szeretné kiemelni és 
bemutatni, hogy a női gazdálkodók miként járulnak hozzá a gazdálkodás 
fenntarthatóságának fokozására irányuló innovatívabb megoldások megvalósításával, 
valamint rugalmasságuk és versenyképességük révén egy életképesebb és vonzóbb vidéki 
térség kialakításához.  

 

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

 

1. CIKK 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK  

E díj célja, hogy népszerűsítse a női gazdálkodók vidéki térségekben betöltött fontos szerepét és 
azonosítsa a női gazdálkodók bizonyos kritériumoknak megfelelő innovatív tevékenységeit.  

 

II. FEJEZET: A DÍJ 

 

2. CIKK 

A DÍJ JELLEGE 

1. A díj nyertese egy oklevelet és egy trófeát kap, amely tükrözi e díj célkitűzéseit.  
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2. A díj nyertese élvezi majd a díjjal kapcsolatos publicitást és kommunikációt, amelyet uniós 
szinten a Copa, tagállami szinten pedig a Copa tagok fognak széles körben népszerűsíteni.  

3. A díj nyertesét az innováció példájaként és a gazdálkodásban részt vevő nők tevékenységei 
legjobb gyakorlataként fogjuk bemutatni és támogatni.  

4. A díj nyertesének projektjét is bemutatjuk a Copa és a Cogeca weboldalán. 

 

3. CIKK 

JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK 

1. A pályázónak női gazdálkodónak kell lennie, aki a Copa szervezeteinek tagja.  

2. A pályázónak kell a vállalkozói kezdeményezés felelősének (vezető vagy tulajdonos) lennie.  

3. A pályázatot a 3-5. cikk szerint kell benyújtani.  

4. A résztvevőknek teljesíteniük kell és el kell fogadniuk a díjszabályzatban meghatározott 
feltételeket.  

5. A díjat a következő nem kumulatív kritériumok1 szerint ítéljük oda: 

5.1. Innovatív know-how, módszerek vagy új technológiai formák alkalmazása valamely 
ágazatban vagy a földeken,  

5.2. Innováció átadása, 

5.3. Az innováció fenntarthatósága, nevezetesen gazdasági, társadalmi és környezeti 
szinten, 

 5.4 Új kommunikációs módszerek és eszközök. 

 

4. CIKK 

INNOVATÍV KNOW-HOW, MÓDSZEREK VAGY ÚJ TECHNOLÓGIAI FORMÁK 
ALKALMAZÁSA VALAMELY ÁGAZATBAN VAGY A FÖLDEKEN  

Az ágazati alapú innováció olyan munkamódszereket vagy szervezeti megközelítéseket, vagy 
olyan új technológiai formák bevezetését foglalhatja magában, amelyek hozzájárulnak egy 
versenyképes és hatékony mezőgazdasági ágazathoz, ezáltal segítve a költségek csökkenetését és 
a kevesebbel többet termelést.   

A földalapú innováció a legújabb (technikai vagy szervezeti) fejlesztések alkalmazását foglalhatja 
magában egy olyan földrajzi területen, ahol azokat korábban nem alkalmazták. Ez kiterjedhet 
olyan szolgáltatások létrehozására vagy nyújtására is, amelyek segítik a szakmai és a családi élet 
összeegyeztetését a vidéki térségekben, vagy a diverzifikált mezőgazdasági tevékenységek révén 
megvalósított innovációt. 

 

5. CIKK 

INNOVÁCIÓ ÁTADÁSA 

Az innováció nem korlátozódhat egyetlen gazdaságra, hanem potenciális befolyást vagy hatást 
kell gyakorolnia ugyanazon termelési ágazat vagy régió valamennyi gazdaságára vagy a 
térségnek a külvilággal való kapcsolataira.  

Ezzel összefüggésben az innováció nemcsak arra utal, hogy mi hat a gazdaságra, hanem az egész 
értékláncra, beleértve a gépeket, a csomagolóanyagokat, a forgalmazási csatornákat és a 
mezőgazdasági termékek exportálási módszereit. 

                                                           
1 Bizonyos tevékenységtípusok példái, amelyekre a díj kiterjedhet, többek között: projektek, amelyek 
elősegítik a női vállalkozást a gazdaságban vagy azon kívül; tanácsadási szolgáltatások a mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó jó kereskedelmi gyakorlatokról; új termékek vagy a helyi erőforrásokból érték teremtése 
új módjainak kínálása; új szolgáltatások nyújtása; új termelési vagy feldolgozási módszerek alkalmazása; új 
piacok vagy új vevők keresése; vagy új partnerségi és szervezeti formák keresése. 
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6. CIKK 

AZ INNOVÁCIÓ FENNTARTHATÓSÁGA 

Az innovációs módszernek társadalmilag életképesnek kell lennie, és elő kell mozdítania a zöld 
növekedést az éghajlatváltozás kezelésével, a környezetszennyezés mérséklésével és az erőforrás-
hatékonyság optimalizálásával.  

Bizonyos hosszú élettartammal kell rendelkeznie, és ki kell állnia az idő próbáját annak 
érdekében, hogy hatása legyen, ahelyett, hogy rövid idő alatt megjelenjen és eltűnjön.  

Az innovációnak elő kell mozdítania a vidéki munkahelyek megőrzését és megteremtését, a 
vállalkozói szellemet és az új üzleti modelleket is.   

 

7. CIKK 

ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK  

Új kommunikációs módszereket és eszközöket használnak a gyermekek és felnőttek tanyasi 
oktatásának javítására és/vagy a fogyasztóknak a mezőgazdasági termelési módszerekre és a 
mezőgazdasági termékek tápértékére vonatkozó ismereteinek javítására.  

 

III. FEJEZET: A PÁLYÁZAT 

 

8. CIKK 

DOKUMENTUMOK 

1. A pályázati űrlapot, valamint minden egyéb vonatkozó dokumentációt és információt 
rendelkezésre kell bocsátani az Agri Infón az összes Copa és Cogeca munkanyelven. 

2. A jelentkezőnek pályázatát/pályázatait angol nyelven kell elkészítenie és elküldenie a 
következő dokumentumokkal együtt:  

2.1. Részvételi űrlap, amely tartalmazza: 

(a) A jelöltet előterjesztő szervezet adatait; 

(b) A jelölt személyes adatait;  

(c) Nyilatkozatot a részvételi szabályzat elfogadásáról; 

(d) A gazdaság elhelyezkedését; 

(e) A gazdaság szerkezetének és tevékenységeinek leírását; 

(f) A gazdaságban a jelölt által bevezetett innovatív elemek leírását; 

(g) A gazdaságban a jelölt által bevezetett innovatív projekt 
kimenetelét/eredményeit.  

2.2. Jóváhagyó nyilatkozat valamely Copa tagszervezettől. 

2.3.  Valamint bármely más dokumentumot, amely a jelölt szerint 
előmozdíthatja/alátámaszthatja jelöltségét.  

3. Az audiovizuális anyag a jelölt anyanyelvén is benyújtható.  

 

9. CIKK 

 PÁLYÁZATOK FOGADÁSA 

1. Minden pályázatot e-mailben vagy ajánlott küldeményként kell benyújtani.  

2. A meghatározott határidőn túl beérkezett dokumentumok nem fogadhatók el.  
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3. A postán küldött pályázatok borítékján világosan olvasható módon fel kell tüntetni a 
következőt: „(pályázó neve) beadványa a női gazdálkodók innovációs díjára” és „Ne 
bontsa fel!”.  

4. Az ajánlott küldeményként küldött pályázatokat a Copa-Cogeca központja (Rue de Trèves 61, 
1040, Brüsszel, Belgium) részére kell elküldeni. 

6. Ha a pályázatot ajánlott küldeményként küldik el, a postabélyegző és a Copa-Cogeca 
Titkársága által keltezett és aláírt átvételi elismervény szolgál a pályázat benyújtási idejének 
bizonyítékául.  

7. Ha a pályázatot e-mail útján küldik el (a mail@copa-cogeca.eu címre), az „olvasás 
visszaigazolása” szolgál a pályázat benyújtásának bizonyítékául. 

8. A faxokat, a hiányos pályázatokat, a kézzel kézbesített pályázatokat, a több részletben küldött 
pályázatokat és/vagy az angolon kívül más nyelven kapott pályázatokat szintén nem fogadjuk el.  

 

IV. FEJEZET: A SZERVEZŐBIZOTTSÁG  

 

10. CIKK 

ÖSSZETÉTEL 

A Szervezőbizottság a következőkből áll:  

1. Egy elnök, aki a Copa és a Cogeca általános ügyek igazgatója,  

2. A Copa és a Cogeca Titkárságának egy tagja, aki a Copa Nőbizottságáért felelős politikai 
tanácsadó,  

3. A Nőbizottság két tagja, 

4. A Copa és a Cogeca Politikai Koordinációs Bizottságának (POCC) egy tagja. 

 

11. CIKK 

SZEREPKÖR 

1. A Szervezőbizottság minden beérkezett pályázatot előzetesen megvizsgál és kiválasztja azokat, 
amelyek megfelelnek a 3-9. cikkek szerinti kritériumoknak. 

2. A Szervezőbizottság a jogosultsági kritériumok alapján összeállítja az összes jogosult pályázat 
listáját. 

3. A Szervezőbizottság a jogosult pályázatok listájából összeállítja a legjobb pályázatok 
gyorslistáját. 

4. A Szervezőbizottság a Zsűri döntéshozatalban történő támogatásában betöltött szerepénél 
fogva fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a jelentkezők pályázatában feltüntetett eredményeket. 

5. A Szervezőbizottság felelős a díjátadó ünnepség megszervezéséért a Copa Titkárságának 
támogatásával.  

 

12. CIKK 

ELJÁRÁS 

1. Minden beérkezett pályázatot a Szervezőbizottság ülésén bontanak fel és ellenőrzik azok 
jogosultságát. 

2. A Szervezőbizottság minden tagjának jelen kell lennie az ülésen, vagy át kell ruháznia 
illetékességét ugyanazon szervezet valamely másik tagjára.   

3. Minden olyan beérkezett pályázat, amely nem felel meg a 3-9. cikkben meghatározott 
szabályoknak (pl. nem a helyes részvételi űrlapot használja, nem tartalmazza a jóváhagyó 

mailto:mail@copa-cogeca.eu
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nyilatkozatot, nem angol nyelven készült, vagy nem tartotta be az eljárást) nem érvényes és ezért 
nem jogosult a díjra. 

4. A beérkezett pályázatokhoz tartozó semmilyen dokumentációt (beleértve a fényképeket, 
térképeket és egyebeket) nem küldünk vissza a feladóknak.  

 

13. CIKK 

MÉRLEGELÉS 

1. A Szervezőbizottság értékeli a jogosult pályázatokat és mérlegeli az öt legjobb pályázat 
gyorslistáját.  

2. Amennyiben a Szervezőbizottság nem tud egyhangú döntést hozni az öt legjobb pályázat 
gyorslistájának összeállítását illetően, úgy egyszerű többségi szavazással dönt. Döntetlen esetén 
az elnök döntő szavazattal rendelkezik. 

 

V. CIKK: A ZSŰRI 

 

14. CIKK 

ÖSSZETÉTEL 

1. A Zsűri öt tagból áll. Magában foglalja a Copa és a Cogeca képviselőit, valamint az európai 
intézmények képviselőit és olyan szakképzett személyeket, akik funkciójuk, szakmájuk, illetve a 
mezőgazdaság vagy az erdészet területén szerzett tapasztalatuk eredményeként képesek 
kompetensen azonosítani a példaértékű innovatív eredményeket vagy kezdeményezéseket az 
EU-ban.   

2. A Zsűri a következőkből áll:  

1) a Copa és a Cogeca főtitkára, 

2) a Copa Nőbizottságának elnöke, 

3) az Európai Bizottság egy képviselője, 

4) az Európai Parlament egy képviselője, 

5) valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagja.  

3. A Copa és a Cogeca főtitkára a Zsűri elnöke.  

4. Az általános ügyek igazgatója a Nőbizottságért felelős politikai tanácsadó támogatásával 
alkotja a Zsűri titkárságát és segíti a Zsűrit az értékelésben, a díjra vonatkozó kritériumokkal 
összhangban. Mindketten megfigyelőként vesznek részt a Zsűri ülésein.  

 

15. CIKK 

SZEREPKÖR 

1. A zsűri feladata a díj nyertesének kiválasztása, a 3. cikkben meghatározott kritériumokkal 
összhangban.  

2. A Zsűri különdíjakat is odaítélhet egy vagy több más, a gyorslistán szereplő megfelelő 
minőségű projektnek a 3. cikkben meghatározott kritériumokkal összhangban.  

 

16. CIKK 

MÉRLEGELÉS 
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1. A Zsűri összeül és elemzi a pályázatok gyorslistáját, mérlegeli a díj odaítélését, és végül 
különdíjakat ad más projekt(ek) számára.  

2. A mérlegelésnek a Szervezőbizottság által a 12. és 13. cikkben foglaltak szerint végzett előzetes 
vizsgálaton és kiválasztáson kell alapulnia.  

3. A Zsűri mérlegelése ellen nem lehet fellebbezni, és egyszerű többségi szavazással zárul. 
Döntetlen esetén a zsűri elnöke döntő szavazattal rendelkezik.  

4. A Zsűrit döntésében a Szervezőbizottság megfigyelőként részt vevő és szavazati joggal nem 
rendelkező tagjai támogatják (lásd a 12. cikket).  

 

17. CIKK 

EREDMÉNYEK ÉS A DÍJ ÁTADÁSA 

1. A Zsűri elnöke tájékoztatja a Szervezőbizottságot a díjazott projektről és a különdíj(ak)ról, 
adott esetben, a hivatalos díjátadó ünnepség előkészítése érdekében. 

2. A Zsűri elnöke tájékoztatja a díjazottakat a Zsűri döntéséről.  

3. A díjazottakat tájékoztatják továbbá az ünnepségről, a díjátadó ünnepséggel kapcsolatos 
eljárásról és bármely más fontos részletről. 

4. A díjazottak kötelesek a Zsűri döntését titokban tartani az ünnepség időpontjáig.  

5. A hivatalos díjátadó ünnepségre Brüsszelben kerül sor.  

 

18. CIKK 

A DÍJAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG  

1. A pályázat eredményeit széles körben nyilvánosságra hozzuk.  

2. Az információkat uniós szinten a Copa, tagállami szinten pedig a Copa tagok közvetítik, 
bármilyen médiaközvetítési eszköz felhasználásával. 

 

 

A díjjal kapcsolatos határidők:  

A díj elindítása: 2018. január 29.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 17.  

A jogosult pályázatok listájának közzététele: 2018. május 2. 

Az öt legjobb pályázat gyorslistájának közzététele: 2018. június 11. 

A Zsűri elemzése és mérlegelése: 2018. június 28-ig 

A Zsűri döntésének közlése a díj nyertesével: 2018. június 29-ig 

Díjátadó ünnepség: a 2018. október 15-19. héten  

 

 

 

 


