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Pamatinformācija 
• Balvu piešķir LPKS un MPKS par ievērojamiem 

inovatīviem pasākumiem. 

• Galvenais uzsvars balvas piešķiršanai šogad tiks 
likts uz inovācijām, kas tendētas uz ilgtspējības 
veicināšanu. 

• Pieteikumus var iesniegt 3 kategorijās: 

ekonomikā; 

sociālajā sektorā; 

vides aizsardzībā. 

 



Inovācijas ekonomikā 
• Ilgtspējīgu pārtikas ražošanas un pārstrādes procesu izstrāde vai 

uzlabošana, kas piešķir papildus vērtību oriģinālajam produktam, kā 
arī uzlabo pārtikas kvalitāti un sabiedrības labklājību; 

• tādu organizatorisko procesu un/vai stratēģiju izstrāde, kas kopumā 
uzlabo kooperatīvu darbības produktivitāti un efektivitāti; 

• atbalsta pasākumi jaunajiem lauksaimniekiem; 

• informācijas un komunikācijas tehnoloģiju inovatīva izstrāde un 
izmantošana kooperatīva darbības uzlabošanai; 

• jaunu analītikas rīku izstrāde, kas nodrošina kooperatīvu un to 
biedru darbības optimizāciju. 

 



Sociālās inovācijas 
• Jauno lauksaimnieku un sieviešu iesaiste kooperatīvu pārvaldībā; 

• jebkura sociāla rakstura darbība, tostarp, apmācīšana un 
komunikācija, ar mērķi uzlabot attiecības starp kooperatīva biedriem 
un/vai darbiniekiem; 

• darbības un projekti, kas īstenoti ar mērķi nodrošināt 
lauksaimniekiem un viņu ģimenēm iespēju paaugstināt dzīves 
līmeni, veicināt viņu dalību kultūras pasākumos, kā arī kopumā 
uzlabot viņu dzīves līmeni; 

• tādu biznesa modeļu izstrāde, kas veicina pozitīvas sociālās 
izmaiņas; 

• apgrozāmo līdzekļu izmantošana, sociālo priekšrocību attīstīšanā, 
labdarības mērķu realizēšanā, kā arī sabiedrības informētības 
kampaņu īstenošanā. 

 



Inovācijas vides aizsardzībā 

• Novatorisku inovāciju ieviešana, ar mērķi risināt klimata piesārņojuma 
problēmu; 

• ar bioloģisko daudzveidību, pārtikas drošību, ūdens, atkritumu, meža 
un/vai zemes apsaimniekošanu, kā arī dzīvnieku veselības un dabas 
resursu optimizēšanu saistītas darbības īstenošana; 

• darbības un projekti, kas galveno uzsvaru liek uz bioekonomiku un 
primārā ražotāja iesaisti tirgū; 

• novatorisku inovāciju ieviešana, ar mērķi veicināt lauksaimnieku un 
patērētāju paradumu maiņu par labu dabai draudzīga dzīves veida 
izvēlei; 

• ilgtspējīga un dabai draudzīga iepakojuma izstrāde un lietojums, 
loģistikas organizēšana un enerģijas patēriņa prakse. 



Balvas un ieguvumi 
• Uzvarētājam 

 Eiropas kooperatīvu inovāciju balva; 

 Vidomateriāls, kas tiek izveidots par konkrētā kooperatīva inovāciju. 

 Uzvarētāja inovatīvā ideja tiks popularizēta Copa-Cogeca informatīvajos 
izdevumos. 

• Uzvarētājam un finālistiem 

 Balvu pasniegšanas ceremonijā prezentācija ar uzvarētāju un pārējiem 
finālistiem. 

 Uzvarētājs un finālisti tiks iekļauti brošūrā, kura tiks izdota Balvu pasniegšanas 
ceremonijā. 

• Visiem dalībniekim 

 Informācija par visiem dalībniekiem tiks ievietota interneta vietnē 
www.17reasonstocoop.eu 



Pieteikšanās 
• Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 18.decembrim plkst 12:00. 

• Pieteikums jāiesniedz pašam kooperatīvam. 

• Pieteikums jāaizpilda elektroniski. 

• Pieteikumā: 

 īsi jāapraksta kooperatīva darbība un jānorāda attiecīgā kontaktinformācija; 

 jānorāda kategorija, kurā kooperatīvs vēlas piedalīties; 

 jāapraksta inovācija, par kuru tiek izvirzīta kandidatūra, tostarp, jāiekļauj 
pārbaudāmi rādītāji vai cita faktiska informācija par inovatīvo sasniegumu; 

 Jāpievieno rakstiska apliecinājums no LLKA, par to, ka attiecīgais kooperatīvs ir 
asociācijas biedrs. 

• Pieteikums tiek sagatavots vienā no sešām COGECA darba valodām – angļu, 
franču, vācu, itāļu, spāņu vai poļu. Tomēr, ja pieteikums nav sagatavots angļu 
valodā, papildus jāsagatavo neliels informācijas apkopojums arī angļu valodā. 

 

https://form.jotform.com/200442267342043


Paldies par uzmanību! 


