PREMI CCNIEC A LA MILLOR INICIATIVA DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

El CCNIEC, conscient de la importància que te la indústria alimentària i la relacionada amb la
nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa
en el camp de la innovació en els seus productes, la millora de l’alimentació de la població o
l’educació alimentària d’aquesta.

BASES DEL PREMI
•

Podrà presentar-se a aquest premi qualsevol indústria alimentària o relacionada amb la nutrició dels Països
Catalans.

•

Aquest premi es convocarà anualment i pot quedar desert en el cas de que el jurat que haurà d’avaluar les
sol·licituds així ho consideri.

•

La sol·licitud haurà d’adreçar-se a la Secretaria del CCNIEC (22108mbc@comb.es) abans del 29 de febrer de
cada any. El formulari de sol·licitud es pot descarregar de la web del CCNIEC (http://www.ccnicec.cat). En el
cas de que no sigui possible remetre la sol·licitud per e-mail, es podrà enviar per correu certificat (en aquest
cas l’original i 8 còpies) a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d'Estudis Catalans (C/ del
Carme, 47. 08001 Barcelona). A la sol·licitud hi haurà de constar l’empresa que es presenta i els motius per als
quals aquesta opta al premi.

•

La sol·licitud del premi podrà ser presentada per la mateixa empresa o be per iniciativa de qualsevol particular
o membre del CCNIEC.

•

El jurat que decidirà sobre qui recau el premi estarà compost pel President del CCNIEC, el Comitè Permanent
del CCNIEC, el Director General de Salut Pública i el Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Actuarà com a Secretari del Jurat, amb veu però sense vot, el
Secretari del CCNIEC. La decisió serà inapel·lable i es notificarà a l’empresa guanyadora abans dels tres mesos
de la finalització del termini per poder presentar les sol·licituds.

•

El premi no comportarà dotació econòmica sinó el reconeixement certificat pel CCNIEC de l’empresa
guardonada.

•

L’entrega del premi s’efectuarà en el marc d’algun acte ordinari del CCNIEC a poder ser el mateix dia del
Plenari del CCNIEC.
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