Pravila in pogoji sodelovanja: Javni natečaj – NAJ AGRO IDEJA

Organizator
Organizatorja nagradnega natečaja »Naj AGRO ideja« sta Live Green - center za trajnostni razvoj,
z.o.o. Spodnje Škofije 11 e, 6281 Škofije in KZ Agraria Koper, z.o.o. ul. 15. maja 17, 6000 Koper (v
nadaljevanju »organizator«).
S sodelovanjem na nagradnem natečaju prijavitelj potrjuje, da sprejema ta pravila in splošne pogoje
ter da se z njimi v celoti strinja.
Namen
Z javnim natečajem NAJ AGRO IDEJA želimo spodbujati podjetništvo in inovativnost na področju
kmetijstva in turizma. Želimo podpreti razvoj novih kmetijskih inovacij, ki rešujejo izzive s področja
kmetijske produktivnosti in zagotavljajo trajnostno proizvodnjo hrane. Iščejo se poslovne ideje za nov
ali kako drugače izviren izdelek, ki povezuje kmetijstvo in turizem. Iščemo ideje, ki zagotavljajo
zmanjševanje količin zavržene hrane.

Kdo lahko sodeluje
V izboru lahko sodelujejo vsi, ki imajo inovativne ideje na področju kmetijstva in turizma:
 študenti
 kmetje, pridelovalci
 turistični delavci
 podjetniki

Kategorije natečaja
Sodelujete lahko v treh različnih kategorijah:
- Pametno kmetijstvo
Iščemo ideje kako uporabiti sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo za doseganje bolj
produktivne in trajnostne kmetijske proizvodnje. Iščemo rešitve kako v kmetijski pridelavi zelenjadnic
učinkoviteje uporabljat vodo, zmanjšat uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, zmanjšat porabo
goriv in optimizirat obdelavo in zagotavljajo trajnostno proizvodnjo hrane.
- Gastronomsko turistična doživetja
Sodelujete lahko z inovativnimi idejami, ki povezujejo kmetijstvo in turizem, iščemo ideje inovativnih
turističnih produktov in gastronomsko turističnih doživetij na kmetijah slovenske Istre.
- Krožno gospodarstvo
Sodelujete lahko z idejo, ki bo pripomogla k zmanjševanju količin zavržene hrane. Kaj lahko naredimo
z viški hrane, ki ostajajo v trgovinah? Iščemo ideje za zbiranje in prerazdeljevanje presežne hrane, ki bi
se sicer zavrgla. Ideje kako presežno in zavrženo hrano uporabiti kot sekundarni vir surovin?
Nagrade bodo prejele 3 najboljše ideje:
1. Nagrada: 300 €
2. Nagrada: 200 €
3. Nagrada: 100 €

Potek natečaja
Na natečaj se je mogoče prijaviti od 3.5.2021 do 31.5.2021. Pisne prijave sprejemamo preko
elektronskega obrazca: https://live-green.si/2021/05/03/javni-natecaj-naj-agro-ideja/ ali na
elektronski naslov info@live-green.si.
Med prejetimi idejami bo strokovna komisija izbrala 6 finalistov; njihovo število je lahko tudi
drugačno, če komisija tako presodi.
Člani strokovne komisije so:
- Denis Topolnik, predsednik zadruge Live green z.o.o.
- Patricija Pirnat, vodja proizvodnje KZ Agraria Koper
- Tanja Verhovnik, direktorica podjetja Verus d.o.o.
S prijavo na natečaj se prijavitelji strinjajo, da obdelujemo njihove osebne podatke za potrebe
natečaja in jih obveščamo o izboru zmagovalca ter drugih vsebinah v času natečaja in po koncu
natečaja.
Zmagovalci javnega natečaja bodo razglašeni 8.6.2021 na novinarski konferenci.

Pravica organizatorja
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico,
da prijavitelju sodelovanje na natečaju zavrne ali ga z natečaja izključi.
Prijavitelj izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
 prijavitelj ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 je prijavitelj kršil pravila in pogoje sodelovanja na natečaju;
 prijavitelj ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi
na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 je prijava kakorkoli neustrezna.
Ko prijavitelj izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali jo bo podelil komu drugemu ali ne.
Organizator ne odgovarja za:
 (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,
 vsakršne nezaželene posledice, ki bi jih prijavitelj čutil zaradi sodelovanja na natečaju.
Varovanje osebnih podatkov
Organizator javnega natečaja spoštuje zasebnost prijaviteljev natečaja in se zavezuje, da bo z
osebnimi podatki, pridobljenimi med natečajem, ravnal skrbno, jih varoval ter obdeloval v skladu z
veljavno zakonodajo.
Prevzem nagrad
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede
organizator nagradne igre oz. soorganizator, ki zagotovi nagrado.
Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne
podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad.
Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi
pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Končne določbe
Prijavitelj sodeluje na natečaju na lastno odgovornost.
V primeru posebnih okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), se natečaj lahko
odpove. O tem mora prek primernih medijev obvestiti prijavitelje. V takšnem primeru organizator ne
odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani prijaviteljev.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega natečaja.
Škofije, 3. 5. 2021

