REGLEMENT FNLI AWARD 2019
De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en
belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches in de Nederlandse
levensmiddelenindustrie.
Missie van de FNLI
De Nederlandse levensmiddelenindustrie floreert mede doordat de FNLI als belangenbehartiger,
expert en verbinder ruimte, voorwaarden en vertrouwen creëert.
FNLI Award
Met het uitreiken van de FNLI Award beoogt de FNLI de mensen achter initiatieven of projecten die
raken aan de werkgebieden van FNLI en grote maatschappelijke en economische impact kunnen
hebben, in de schijnwerpers te zetten. Een prijs die wordt uitgereikt aan een persoon of team dat
zich op onderscheidende wijze inzet om vernieuwende initiatieven of projecten naar een hoger
niveau te brengen en met recht de titel ‘Frontrunner van de levensmiddelenindustrie’ verdient.
Uitreiking
Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de FNLI Award 2019 vindt plaats tijdens de FNLI
jaarbijeenkomst op 10 oktober 2019.
Deelname en deelnamevoorwaarden
Deelname aan de FNLI Award staat open voor FNLI-leden. Individuele personen of teams die voldoen
aan de deelnamevoorwaarden kunnen zich inschrijven of worden voorgedragen:
Individuele medewerkers of teams werkzaam bij een FNLI-lidbedrijf kunnen zich
kandidaat stellen of worden voorgedragen. Een team mag zijn samengesteld uit
personen uit verschillende organisaties, waarbij het eigenaar- of projectleiderschap in
ieder geval bij het FNLI-lid ligt.
Het betreffende project of initiatief raakt aan één van de FNLI-speerpunten binnen de
FNLI werkgebieden duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid, efficiënte ketens en
concurrentiekracht.
Het betreft een nog lopend of net afgerond initiatief of project, waarbij de eventuele
afrondingsdatum niet eerder ligt dan 1 juli 2018.
Het zwaartepunt van ontwikkeling en/of toepassing ligt in Nederland.
Het initiatief of project is in een fase dat er publiciteit aan mag worden gegeven.
Inschrijven of voordragen kan tot 29 april 2019 via www.fnli.nl/fnliaward.
Na sluiting van de inschrijfperiode controleert het FNLI-team de inschrijvingen aan de hand van de
deelnamevoorwaarden en doelstelling van de Award en selecteert de geaccepteerde inzendingen
voor de vervolgprocedure. Op 6 mei ontvangen de geselecteerde kandidaten hierover bericht. Ten
behoeve van beoordeling door de vakjury, moet uiterlijk op 27 mei aanvullende informatie over het
initiatief of project aangeleverd zijn.
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Jury
De vakjury wordt samengesteld uit kopstukken op de werkgebieden van de FNLI, met een
wetenschappelijke, publieke of andere achtergrond. De jury staat onder leiding van Bas Alblas, de
bestuursvoorzitter van de FNLI.
Beoordelingscriteria
De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
▪

De haalbaarheid en mate van toepasbaarheid van het initiatief of project in relatie tot markt
en marktomvang;

▪

De potentiële maatschappelijke én economische impact die de implementatie van het
initiatief of project met zich meebrengt;

▪

De mate van vernieuwing en onderscheidend vermogen van het initiatief of project;

▪

De rol van en wijze waarop individuele personen of teams bijdragen aan het initiatief of
project;

▪

De mate waarin het initiatief of project aansluit bij de actuele FNLI-speerpunten.

Nominaties
Begin juli zal de uit de inzendingen geselecteerde top 3 bekend worden gemaakt: de genomineerden
voor de FNLI Award 2019. De genomineerde kandidaten worden direct mondeling op de hoogte
gesteld. De niet-geselecteerde kandidaten ontvangen schriftelijk bericht. De uitslag is geen
onderwerp van discussie of correspondentie.
De prijs
Genomineerd worden voor de FNLI Award 2019 betekent:
▪
▪
▪
▪

Ruime publicitaire aandacht voor de nominatie;
Het mogen voeren van de titel ‘Genomineerd voor de FNLI Award 2019’;
Het mogen voeren van het logo ‘Nominee FNLI Award 2019’;
Een podiumplek in de schijnwerpers tijdens de FNLI jaarbijeenkomst op 10 oktober.

Uitgeroepen worden tot winnaar van de FNLI Award 2019 betekent:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ontvangst van de FNLI Award.
Ontvangst van een winnaarscertificaat met de jurybeoordeling;
Het mogen voeren van het logo ‘Winnaar FNLI Award 2019’;
Het gedurende 1 jaar mogen voeren van de eervolle titel ‘Frontrunner van de
levensmiddelenindustrie’;
Ruime publicitaire aandacht aansluitend op de uitreiking;
Ontvangst van een geldbedrag, te besteden door en voor het team, in relatie tot of ten
behoeve van (doorontwikkeling van) het winnende initiatief of project.

2

REGLEMENT FNLI AWARD 2019
Vertrouwelijkheid
Inschrijvingen en inzendingen voor deelname aan de FNLI Award zullen door de FNLI alsook andere
betrokkenen zoals de jury, als strikt vertrouwelijk worden behandeld.
Eigendomsrecht
Deelname aan de FNLI Award impliceert op geen enkele wijze dat het eigendomsrecht op de
inzending in enige vorm wordt overgedragen aan de FNLI.
Openbaarmaking
Deelname aan de FNLI Award impliceert dat bij nominatie de deelnemer alsook het ingediende
initiatief of project door de FNLI (in overleg geheel of gedeeltelijk) openbaar mag worden gemaakt
via diverse communicatie-uitingen en -kanalen, waaronder de FNLI website. De FNLI heeft het recht
om, zonder financiële verplichtingen, informatie over de genomineerde kandidaten en inzendingen
beschikbaar te stellen aan de media t.b.v. aan de FNLI Award gerelateerde media-uitingen.
Deelnemers en inzendingen die niet genomineerd worden, zullen door de FNLI in principe niet
openbaar worden gemaakt.
Akkoord verklaring
Door inschrijving voor deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement voor de
FNLI Award 2019. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de FNLI.

Belangrijke data
▪

Tot 29 april 2019: voordragen of inschrijven via www.fnli.nl/fnliaward.

▪

6 mei 2019: geaccepteerde inzendingen voor vervolgprocedure bekend

▪

Tot 27 mei 2019: indienen aanvullende informatie t.b.v. jurybeoordeling door geselecteerde
kandidaten.

▪

Eerste helft juli 2019: bekendmaking top 3: de genomineerden voor de FNLI Award 2019.

▪

10 oktober 2019: bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de FNLI Award 2019
tijdens de FNLI jaarbijeenkomst.
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