BASES DE LA 2a EDICIÓ DEL PREMI

“PRODUCTE ECOLÒGIC DE L'ANY”
Convocam el concurs “Producte ecològic de l'any” per segon any consecutiu amb
l'objectiu de reconèixer aquells productes que destaquin per damunt dels altres, per les
seves característiques.
Organització
El concurs està organitzat per par de l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de
Mallorca (APAEMA) amb CIF G57510737 i amb seu al carrer den Veiet 17 de Porreres.
Temàtica
Premi al millor producte ecològic de l'any de Mallorca, produït per persona, empresa o
entitat sòcia d'APAEMA i inscrita corresponentment al CBPAE.
Destinataris
Persones, empreses o entitats sòcies d'APAEMA i inscrites corresponentment al CBPAE.
Inscripció
Data límit d'inscripció:
Lloc:
Preu inscripció:
Productes entregats:

7 d'abril de 2017 a les 14h
Oficina d'APAEMA (c/ den Veiet, 17 PORRERES)
Gratuïta
3 exemplars (fins a la data límit d'inscripció)

Per participar, cal enviar un correu electrònic a apaema@gmail.com notificant la
intenció de participar i incloent un document adjunt on es descrigui el producte que es
vol presentar al concurs: característiques i bondats del producte, finca/indústria on es
produeix o s'elabora, varietats utilitzades, innovació, criteris ambientals, criteris socials,
etc. El document ha d'anar acompanyat d'alguna foto amb prou resolució. També poden
adjuntar-se vídeos, pàgina web, etc. o altres informacions que el/la participant consideri
oportuns.
Les inscripcions que no adjuntin el document en qüestió amb les característiques del
producte abans de la data límit no seran admeses.
Categories
No s'estableixen categories.
Limitacions
Queden exclosos de participació els productes que hagin rebut aquest premi amb
anterioritat.

Jurat i valoracions
El jurat estarà compost de:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Un/a representant d'APAEMA
Un/a representat de l'Ajuntament de Porreres
Un/a representant de l'Associació de Varietats Locals
Un/a representant del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
Un/a representant de DG de Comerç
Un/a representant de la DG d'Agricultura
Un/a representant d'una entitat ecologista
Un/a dissenyador industrial
Un/a representant d'una associació de consumidors
Un/a cuiner/a de renom

El jurat valorarà (sense ordre de prioritats):
–
–
–
–
–
–
–

Qualitat del producte
Presentació del producte, disseny i packaging
Innovació en el sector
Inclusió de varietats locals
Criteris ambientals en el procés de producció
Criteris socials en l'empresa/finca
Altres informacions que es considerin d'interès.

El jurat actuarà després de la ronda de presentacions dels productes.
Premis
Es concedirà un únic premi que consistirà en una escultura, un diploma, l'entrega de
l'etiqueta de “Producte ecològic de l'any 2017” i la difusió del producte premiat als
mitjans de l'abast de l'associació (web i xarxes socials).
Anunci de premis
L'anunci del Premi “Producte ecològic de l'any 2017” es farà per correu electrònic i
telèfon al/la guanyador/a divendres 28 d'abril.
Lliurament de premis
El lliurament del Premi “Producte ecològic de l'any 2017” es farà a la cloenda de la XI
Diada d'Agricultura Ecològica, diumenge dia 30 d'abril.

