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Inbjudan att nominera pristagare till Nordens
Gröna Bälte miljöpris 2017
Mittnordenkommittén delar ut Nordens Gröna Bälte, kommitténs pris inom miljö och
energi. I år delar vi ut miljöpris på temat cirkulär ekonomi.
Mittnordenkommittén önskar stötta aktiviteter utifrån 1) företagssymbioser och 2) nya
affärsmodeller ex. inom delningsekonomin, uthyrning etc. Men alla goda exempel och
aktiviteter på temat cirkulär ekonomi inom Mittnorden välkomnas till
nomineringsprocessen. Mer information om temat cirkulär ekonomi finner du nedan:
Cirkulär ekonomi inom EU
Cirkulär ekonomi som utvecklingsmotor

Priset ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete/engagemang. För att bidra till att
profilera regionen ska pristagarens arbete/engagemang också vara känt i en vidare krets.
Priserna kan tilldelas alla i mittnorden, såväl privatpersoner som organisationer och företag.
Det är dock inte tillåtet att föreslå sig själv som pristagare. Målsättningen med priserna är att
stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att
verka för hållbara energilösningar.
Priset är på 30 000 svenska kronor.
Se bifogade riktlinjerna samt nomineringsblankett för ytterligare information. Förslag på
pristagare inom temat cirkulär ekonomi ska lämnas till kansliet för Mittnordenkommittén
senast 30 juni 2017.
Vänligen skicka din nominering via e-post till kanslichefen Romana Culjak
romana.culjak@lvn.se
Mittnordenkommittén
Landstinget Västernorrland
SE-87185 Härnösand
www.mittnorden.net

Riktlinjer för Nordens Gröna Bälte
Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö
Fastställda av Kommittén 2009-11-04
Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av
samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi- och miljöfrågor. All
verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett
naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.
Syftet med Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö är att främja företagande och
skapande av nya arbetstillfällen i Mittnorden samt att stärka områdets profil som en ekologiskt
hållbar region.
Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed
stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar.

1. Mittnordenkommittén är instiftare av Nordens gröna bälte.
2. Priserna ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete/engagemang. För att bidra till att
profilera regionen ska pristagarens arbete/engagemang också vara känt i en vidare krets.
3. Priserna kan tilldelas alla i mittnorden, såväl privatpersoner som organisationer och företag. Det
är dock inte tillåtet att föreslå sig själv som pristagare.
4. Mittnordenkommittén strävar efter en jämn könsfördelning när priserna tilldelas privatpersoner.
5. I den årliga budgetprocessen avsätts medel för prissumma samt till resa och logi för pristagarnas
deltagande vid utdelningen. Priset i form av en check och ett ”Grönt bälte” delas ut vid
Mittnordenkommitténs höstmöte.
6. Mittnordenkommitténs ledningsgrupp utgör jury. Juryn kan till sig knyta sakkunniga inom energi
och miljöområdena. Sakkunniga ska bestå av både män och kvinnor. Protokoll ska föras vid juryns
sammanträde.
7. Kansliet ska under januari månad informera medlemmar och partners om möjligheten att
nominera pristagare, samt via hemsida och övrig media informera om priserna till en bredare
allmänhet.
8. Förslag på pristagare ska lämnas till kanslichefen för Mittnordenkommittén senast 30 juni.

