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REGION SKÅNES MILJÖPRIS OCH MILJÖSTIPENDIER

§1
Prisets syfte

Detta miljöpris instiftas för att stimulera enskilda och organisationer till ett ökat
miljöengagemang för en miljömässigt hållbar utveckling och till ett miljöriktigt
agerande i Skåne.
§2
Urvalskriterier

Ett helhetsperspektiv skall prägla urvalet. Vid val av pristagare ska miljöfrågor i ett
brett perspektiv uppmärksammas. Särskilt bör uppmärksammas miljöfrågor som
har anknytning till människors hälsa, stimulera integration samt samarbete.
Miljöarbetet skall vara utfört inom Skåne eller gynna Skåne. Mottagaren skall
företrädesvis vara bosatt i Skåne.
§3
Juryns sammansättning och uppgift

Juryn består av 5 personer där ordförande och sekreterare är representanter från
miljöenheten, Region Skåne. Övriga representanter kommer från Näringsliv,
Högskola/Universitet samt Kommuner/Ideella Miljöorganisationer. Juryn
presenterar och motiverar förslag till vinnare av miljöpris- och stipendier. Regionala
Utvecklingsnämnden eller motsvarande beslutar om vinnare av pris och stipendier.
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§4
Förslag

Förslag till priset kan lämnas av kommuner, enskilda personer, organisationer,
företagare, juridisk person eller av juryn. Region Skåne ska, för att sprida intresse
för miljöarbetet offentligt efterlysa förslag till pristagare och möjligheten att lämna
förslag ska ges under minst sex veckors tid.
§5
Pristagare

Miljöpriset delas ut till en eller flera enskilda personer och/eller till organisation,
eller del därav, som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom
miljöområdet.
§6
Priset

Prissumman utgörs av 2,5 prisbasbelopp (pbb). Prissumman kan delas ut till en
pristagare eller delas av flera under respektive år. Utöver detta pris utdelas 2
stipendier om vardera 1/2 ppb med ovanstående urvalskriterier. Dessa stipendier
ska i huvudsak stimulera kunskapsinhämtning, innovativt miljötänkande samt
integrationsarbete med miljöförtecken. Utöver dessa pris delas även ett hederspris
ut, till person som inom sin tjänst eller motsvarande utfört insatser där äran får
utgöra belöningen samt diplom, gåva och blommor.
§7
Prisutdelning

Region Skånes miljöpriser delas ut i samband med ett arrangemang som Region
Skåne arrangerar, medarrangerar eller vid annat tillfälle där prisutdelningen anses
passa in.
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