
NAGRODA ZA INNOWACYJNOŚĆ

Nagroda za innowacyjność FAIE  
WARUNKI UCZESTNICTWA

Nagroda za innowacyjność - odznaczenie  
Odznaczenie „Nagrodą za innowacyjność FAIE“ jest wzbogacone o nagrodę pieniężną w łącznej wysokości € 10.000,- 
(1-sze miejsce € 5.000,- / 2-gie miejsce € 3.000,- / 3-cie miejsce € 2.000,-). Zwycięzcy spośród nominowanych 
uczestników zostaną odznaczeni i przedstawieni w ramach Święta Innowacyjności FAIE z okazji „Dnia innowacyjności w 
rolnictwie” w dniu 9 września 2018 roku w Wels. 

Uczestnicy
Uprawnieni do uczestnictwa są wszyscy rolnicy, którzy prowadzą zagrodę lub gospodarstwo rolne na terenie Europy i 
są pełnoletni. Młodzi rolnicy mogą i powinni naturalnie również złożyć projekt (w takim przypadku potrzebujemy jednak 
załączonego oświadczenia o wyrażeniu zgody przez opiekuna).

Zgłoszenie – projekty uczestników
Prosimy o przesłanie dokumentacji zgłoszeniowej i prezentacji projektu (przekonujące zdjęcia, prezentacja, modele, 
prezentacje w PowerPoint, filmy wideo, …) wraz z wypełnionym FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM najpóźniej 
do 30.06.2018 (godz. 12:00) na następujący adres lub drogą 
elektroniczną na info@faie.at:

FAIE Handelsgesellschaft
z.H. Abt. Innovation
Handelsstraße 9
A – 4844 Regau

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronach www.faie.at, 
www.faie.de, www.faie.ch, www.faie.pl, www.faie.eu.  

Procedura wyboru – jury
Złożone projekty będą analizowane przez jury złożone z następujących fachowców:
• Przedstawiciele gospodarstwa rolnego i izb
• Przedstawiciele FAIE Handels GesmbH
• Po jednym przedstawicielu każdego z naszych partnerów medialnych z Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Polski…
Decyzja jury nie podlega zaskarżeniu. Wykluczone jest wkroczenie na drogę prawną czy wypłata gotówki.  

Partnerzy projektu
Wyłącznym sponsorem nagrody za innowacyjność FAIE jest FAIE HandelsgesmbH, A–4844 Regau. Nagroda za 
innowacyjność FAIE NIE jest finansowana ze środków publicznych.  

Oświadczenie – ochrona danych 
Przekazane dane NIE będą udostępniane osobom trzecim. Dane mogą być gromadzone na potrzeby wewnętrzne 
firmy FAIE Handels GesmbH do wyróżnienia nagrodą za innowacyjność. W momencie przesłania  lub złożenia projektu 
potwierdzają Państwo, że projekt stanowi Państwa własność i są Państwo jego autorem. Upoważniają Państwo FAIE 
Handels GesmbH do używania i publikowania danych projektowych w związku z nagrodą za innowacyjność na stronach 
internetowych FAIE, w mediach społecznościowych, w prasie drukowanej i internetowej


