
عامةمعلومات

Green Ideas Greece 2022 الیونانالخضراءاألفكارتنظیمفي Human Rights 360o, Higgs InCommOnو منبدعمكلتشارك
یتكوناالبتكار.علىتنطويالتيالمستدامةالتنمیةأھداف,المتحدةباألممالمتعلقةالمحلیةالمشاریعدعمالىیھدف,البرامجوالمؤسساتمختلف

منأولیةمرحلةفي"بالمشاریعتتعلقالثانیةالفئةیورو.2.500بقیمةواحدةجائزةوتحملجدیدة""أفكاربـمرتبطةاألولىالفئةفئتان.من
البلقانمسابقةفيالمشاركةفرصةالیونانیةالمسابقةفيالفائزةالثالثةللمشاریعستتاحمنھما.لكلیورو5.000بقیمةجائزتانولدیھاالتطویر"

فئتھاحسبدوالر5.000مقابلواثنتانمنھالكلدوالر10.000مقابلمنھاثالثةثانیة،جائزةعلىأفكارخمسستحصلحیث .

المشاریعإدراجإنوالمھاجرون.الالجئونطورھاالتيالخضراءللمشاریعأوسعودعملرؤیةوسیلةتشملأنیمكنالمسابقةأننعتقدالعام،ھذا
لنابالنسبةاألھمیةبالغأمرالمجتمعاتھذهقبلمنوالمنفذةالمصممة .

ومعاییرالطلبنموذجفيالواردةاألسئلةتشیرالمشروع.اختیارمعاییرحولالنصائحوبعضالمعلوماتمنمزیدتضمینیتمالمستند،ھذافي
الطلبتقییمكیفیةإلىالتسجیل .

االختیارمعیار

یمكن اختیار األفكار والتطویر إذا كان:
سنوات).3منأكثرمنذیوجد(الالتطویرمناألولىالمراحلفيیزالال●
یورو.10.000منأقلربحتحقیق●

● تطورت دون أي دعم مالي خارجي أو مبادرة.
● تعتمد بشكل أساسي على الموارد المحلیة وتوظیف السكان المحلیین واستخدام المھارات التقلیدیة في المنطقة التي

تنشط فیھا المبادرة.
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● لدیھ رؤیة أو خطة عمل لالستدامة البیئیة.
● لدیھا خطة للجدوى االقتصادیة و / أو النمو المتزاید.

● لدیھ نھج مبتكر.
● ُیظھر تأثیًرا اجتماعًیا إیجابًیا.

● تقییم السوق المحلي وإدراكھ لمنافسیھ وممیزاتھ النسبیة.

● فریدة مقارنة باألعمال والمشاریع األخرى في المجتمع.
.15و14و13و12و11و8و7و2المستدامةالتنمیةأھدافأحدفيیساھم●

التقدیماستمارة
السكانومجموعاتأفرادجدیدة:أفكار(أ)فئة

greenideasgreece@higgs3.org 9/3/2022حلولقبلاالیمیللھذاالطلبارسل

الطلب:1
االسم األول واسم العائلة/ عنوان البرید االلكتروني/ رقم الھاتف/ الموقع االلكتروني / التواصل االجتماعي / (اذا كان لدیك)

/ عنوان المشروع / میزانیة المشروع تقدیري.

:)یليمامتابعة(یرجىملخص.2

كلمة)500أقصى(بحدوالمستفیدین.المستھدفةوالفئاتالرئیسیةوالغایاتواألھدافالمقترحة)والحلولتحدیدھاتمالتي(المشاكلالفكرةوصف
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المزید من المعلومات
في ھذا القسم أوالً، ِصف "العجز" "التي حددتھا. یتضمن ذلك االحتیاجات الشخصیة أو االجتماعیة، والطلب العام، واألنظمة التي تفتقر
إلى الوظیفة المناسبة، وما إلى ذلك، والتي لم تتم معالجتھا بالفعل، أو لم یتم التعامل معھا بشكل فعال كما تقترح فكرتك. بعد ذلك، یرجى
وصف كیف یمكن لفكرتك أن تمأل ھذا العجز. قد تعالج فكرتك العجز بأكملھا، أو قد تساھم في حل بعض الجوانب المحددة لھا. یرجى

وصف أھدافك الرئیسیة وتبریر ارتباطھا باالحتیاجات المحددة. قد یكون لمجموعات مختلفة من الناس احتیاجات مختلفة تتعلق بالمشكلة
التي حددتھا أو قد تستفید بطرق مختلفة من فكرتك. یرجى إعطاء بعض التفاصیل حول المجموعات المستھدفة، والمجموعات التي

ستشارك في المشروع، وكیف یمكن للمجموعات الفرعیة المختلفة في مجتمعك االستفادة بشكل مباشر أو غیر مباشر من مشروعك.

نصائح

- سیكون من المفید إجراء بحث عن احتیاجات الفئات المستھدفة قبل أو بالتوازي مع تطویر الفكرة. ُینصح بتجنب االفتراض الشائع
المتمثل في افتراض أن الفكرة التي تناسبنا، مفیدة تلقائًیا لآلخرین أیًضا. إذا تم إجراء بحث أساسي، یرجى ذكره ھنا.

- لیست ھناك حاجة الستخدام لغة تقنیة أو متخصصة لوصف فكرتك. لن تؤخذ المھارات اللغویة بعین االعتبار طوال فترة تقییم الطلب
- المھم في ھذا القسم ھو أن فكرتك لھا ھیكل واضح وأنك تصف كیف ترتبط األجزاء المختلفة من المشروع ببعضھا البعض بطریقة

متماسكة.
- إذا كنت ترغب في اختبار وضوح فكرتك، فقم برسمھا أو كتابتھا على قطعة من الورق كـ "خریطة ذھنیة" ألجزاء مختلفة من

مشروعك، مع خطوط تربط األجزاء المختلفة ووصف كیفیة اتصالھا.

المشروعفكرةمعلومات.3

:)االقتضاءعند،ومعالجتھاالتالیةاألسئلةفيالنظر(یرجىاالقتصادیةالجدوى3.1

ما ھو منتجك او خدمتك؟ ما ھو السوق المستھدف ومن ھو العمیل / المستفید؟ ما حجم إمكانات السوق أو الحاجة التي تحددھا في النظام البیئي؟ ما
ھو نموذج اإلیرادات / استراتیجیة جمع التبرعات؟ كیف ستحقق الربح؟ ما ھي قنوات البیع / جمع التبرعات التي ستستخدمھا؟ من في فریقك؟

كلمة)500أقصى(بحدبك.الخاصةالتبرعاتجمعإستراتیجیةوشرحلذلكوفًقاالتكیفللربح:الھادفةغیرلألفكار

معلومات أكثر

سنوات).6-5(المتوسطالمدىوعلىسنة)2-1(القصیرالمدىعلىمالیاًمستدامةفكرتكتكونأنیمكنكیفوصفیرجىالقسم،ھذافي
ما ھي خطتك والمجموعة المحتملة من موارد اإلیرادات والممارسات الجیدة التي یمكن أن تساھم في استقرار مالي دائم؟ ما ھي خططك لبناء

المعرفة وتطویر القدرات وإنشاء فریق متعدد المھارات لدعم جمیع احتیاجات المشروع بنجاح وضمان تأثیر مستمر؟

نصائح
- قد یكون من المفید أن تبرر ببساطة وبشكل واضح كیف تعتقد أن مشروعك سیظل مستقًرا
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-  یمكنك ذكر بعض نقاط القوة والمخاطر التي قد تكون حددتھا. إذا حددت إحدى المخاطر، فیرجى تحدید الطریقة التي تخطط إلدارتھا.
-  ھل ھناك فریق یدعم تنفیذ الفكرة؟ ما ھي الخبرات والمھارات الخاصة / المعرفة والخلفیة لكل شخص؟ یعد الفریق متعدد التخصصات

میزة إضافیة یمكنك من خاللھا تبریر قدرتك على ھذا المشروع.
-  ِصف ، إن وجدت ، أي ممارسات جیدة یمكنك اعتمادھا لتوفیر المال والموارد

-  من المھم أن یكون ھناك توازن بین الرؤیة والتخطیط الواقعي.

المحليالمجتمععلىالمباشرالتأثیر3.2
عددكماجتماعیا؟الضعیفةالفئاتستشملھلتوظیفھ؟سیتمالذيمنمبادرتك؟/عملكفيالمحليمجتمعكستشرككیف

الخبرة/التقالیدفيعالقةلھامبادرتكفيشيءأيھلالجدیدة؟الخدماتعلىطلًباتنشئھلمحلًیا؟بإنشائھاستقومالتيالوظائف
مبادرات/مؤسساتمعالتواصلأوالنموخاللمنالمجتمععلىاإلیجابياالجتماعيالتأثیرمنمبادرتكستزیدكیفالمحلیة؟
كلمة)500أقصى(بحدمماثلة؟

معلومات أكثر

كانسواءالواقع.ھذاعلىستؤثروكیفواألوسعالمباشرةالمحلیةمنطقتكبواقعفكرتكارتباطكیفیةوصفیرجىالقسم،ھذافي
لھاسیصبحكیفوصفالمھمفمنوجدد،قدامىسكانمعبالتعاونتشغیلھیتمأوجدد،سكانیدیرهأوقدامى،مقیمونیدیرهمشروعك

عالفة في الواقع المحلي وربما یتواصل مع اشخاص آخرین في المجتمع وكذلك المشاریع القائمة األخرى.
.

نصائح
- إذا كانت ھناك خطة حول كیفیة تعزیز دمج وإدماج األشخاص المستضعفین ، فیرجى ذكرھا

- إذا كان لدیك تقدیر لكیفیة مساھمة المشروع في التنمیة المحلیة وحل المشكالت المحلیة ، فیرجى ذكر ذلك
النشطةغیرالمنطقةھذهفيیعملأوویعیشالذيالمجتمعفيبالفعلالموجودةالمعرفةأشكالمنشكلأيبتعبئةالمشروعیقومھل-

حالًیا؟
- ھل ھناك أي تقدیر لكیفیة االرتقاء بھذا التنفیذ المحلي للفكرة إلى مستوى إقلیمي أو مستوى أوسع؟

البیئيالتأثیر3.3
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منوالحداالستخدام،وإعادةالتدویر،وإعادةالبیولوجي،والتنوعالطاقة،كفاءة(تعززالبیئةحمایةتعزیزعلىفكرتكتعملكیف
فكرتكستستخدمھلإلخ)؟الطبیعیة،الموارداستخدامسوء(الھدر،السلبيالبیئياألثریخففھلذلك)؟إلىوماالبالستیك،استخدام
غیرالموارداستخداموفوائدتكالیففينظرتكیفالتورید؟سلسلةفيإیجابيبیئيتأثیرھناكھلمستدام؟بشكلالمحلیةالموارد
كلمة)700أقصى(بحدالنظیفة؟الطاقةاستخدامفيتفكرھلاألخرى؟المحلیة

معلومات أكثر

في ھذا القسم، یرجى وصف الحقائق األساسیة التي تجعل فكرتك خضراء.

التأثیراتمنالمزیدتجنبكیفیةفقطلیستذكرأنالمھممنالبیئة.علىسلًباالمتضمنة،العملیاتوكذلكككل،فكرتكتؤثرأالالمھممن
السلبیة ولكن أیًضا كیف یمكن أن تساھم فكرتك في التحول من تجنب التدھور إلى التعزیز الفعال لتحسین الوضع البیئي.

نصائح
- قد تكون كل التفاصیل والتحسینات الخضراء المدرجة في ممارسات المشروع مھمة ، لذا یرجى ذكرھا

- إذا كانت فكرتك تتناول أكثر من قضیة بیئیة في نفس الوقت ، فیرجى ذكرھا
- إذا كانت ھناك أي إحصاءات مصاحبة لفكرتك ومساھمتھا الخضراء المحتملة ، فمن المھم ذكرھا

الممارساتھيومابیئيھدفتحقیقسیتمكیفبدقةاشرحللبیئة.الصدیقةفكرتكجوانبمنجانبكلبوضوحتبررأنالمھممن-
المحددة التي ستتبناھا لتحقیق ھذا الھدف.

االبتكارقسم3.4
أوالتكنولوجيأواالجتماعيالمستوىعلىسواءمبتكرة،فكرتكیجعلالذيمابالفعل؟الموجودةاألخرىالحلولعنھذایختلفكیف

حالفياالبتكار؟عناصرلتقدیمتعتبرهآخرمستوىأيإلىباإلضافةاإلنتاجأو/والتنفیذبمنھجیةیتعلقفیماأوالتواصل،مستوى
علىمبادرتكتحتويھلمسجلة؟فكرتكتكونأنیمكنھلأواختراعبراءةلدیكھلمنھجي،أوتقنيابتكارعلىمبنیةفكرتككانت

كلمة)500أقصى(بحدالمقترحة؟واإلجراءاتالفكرةتطورمراحلمختلففيأصالةعناصر
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معلومات أكثر

في ھذا القسم، یرجى تقدیم العناصر التي تجعل فكرتك - أو العملیة التي تطورھا وتعمل بھا - فریدة ومبتكرة. التفكیر بطریقة كبیرة. إذا
كانت ھناك عناصر غیر مبتكرة في الوقت الحالي ولكنھا یمكن أن تؤدي إلى االبتكار على المدى المتوسط، فمن المھم ذكرھا.

نصائح
- إذا كانت فكرتك مشابھة لفكرة أخرى ولكنھا تحتوي أیًضا على عناصر ممیزة ، فیرجى ذكر الفكرة األخرى ، ولكن أیًضا قم بتسلیط

الضوء على العناصر المختلفة في منھجك.
-لیس االبتكار بالضرورة عالي التقنیة أو واسع النطاق. یمكن أن یكون شیًئا بسیًطا أو یمكن أن یكون شیًئا معروًفا بالفعل ویمكن استخدامھ

بطریقة جدیدة أو محسنة.

االجتماعيالتأثیر3.5

تأثیرمبادرتك/لعملكسیكونھلاإلیجابي؟االجتماعيالتغییرفيستساھمكیفتقدمھا؟التيللفكرةاالجتماعيالتأثیراحتمالیةھيما
500أقصى(بحدمجتمعك؟نطاقخارجاالجتماعيتأثیركتكرارأو/ونطاقلتوسیعالمتاحةالفرصھيمااآلخرین؟علىإیجابي

كلمة)

معلومات أكثر

علىاألمثلةبعضمنطقتك.فيوالوضعوالجمھورالمجتمععلىإیجابيبشكلتؤثرأنلفكرتكیمكنكیفتقدیمیرجىالقسم،ھذافي
التأثیر اإلیجابي ھي

-  تغییر اآلراء والعادات
- إعادة تعبئة الموارد المھجورة أو استنفار أشخاص لیسوا مواطنین فاعلین

-  تطویر عالقات وشبكات وترابطات جدیدة
- تعزیز التواصل والتفاعل بین الثقافات

-  تعزیز المساواة بین الجنسین وتكافؤ الفرص
-  تعزیز النھج التقاطعیة

إذا كانت فكرتك تحتوي على إمكانیة التحسن / التكرار أو االرتقاء، یرجى ذكر الكیفیة.
نصائح
منأواألقلیاتإلىینتمونالذینلألفرادكفاءةاألكثراالجتماعيواالندماجالتمكینفيتساھمفكرتككانتإذاماوصف-یرجى

المجتمعات المحرومة.
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المستدامةالتنمیةأھداف3.6

250(وأعمالھ.مشروعكفیھایقعالتي,المستدامةالتنمیةأھدافحددالمستدامة؟للتنمیةأفضلفھمفيویساھممشروعكیعززكیف

كلمة كحد أقصى)

وأكثرأفضلبشریةبیئةأجلمنالعالميالجھدفيتساھمالتياإلجراءاتلتعزیزكبوصلةالمستدامةالتنمیةأھدافالمتحدةاألممحددت
إنصاًفا وتوازًنا تحترم وتحمي البیئة الطبیعیة وتھتم باألمور القصیرة وطویلة المدى. الحفاظ على المدى الطویل لتوازن النظام البیئي.

فكرتكترتبطمنھاأيبإیجازووصف)https://sdgs.un.org/goals(المستدامةالتنمیةأھدافعلىنظرةإلقاءیرجىالقسم،ھذافي
بھ، وبأي طرق.

نصائح
أھدافلبعضمباشرةوغیرمباشرةروابطإلیجادالسعيیرجىمباشر.غیرالمستدامةالتنمیةأھدافببعضفكرتكارتباطیكون-قد

التنمیة المستدامة
بأكثرمرتبطةالمشروعمنأجزاءمعفكرتكفيتداخلأوترابطأیًضاھناكیكونقدالبعض.ببعضھاالمستدامةالتنمیةأھداف-ترتبط

،الترابطھذامثلوجودالحظتإذالذالواحد،واحداتصاللدیكیكونأنالضروريمنلیسالمستدامة.التنمیةأھدافمنھدفمن
فیرجى ذكره.

النشاط/األشھر-الحتیاجاتك)وفًقاالجدولتعدیل(یرجىالنشاطخطة.4

معلومات أكثر

یتسم تعریف "النشاط" بالسالسة اعتماًدا على الملف الشخصي وحجم فكرتك. بشكل عام، "النشاط" عبارة عن سلسلة من اإلجراءات /
الخطوات المخطط لھا أن تحدث كجزء من تنفیذ الفكرة. یعتمد مقدار اإلجراءات / الخطوات في النشاط على حجم مشروعك. یمكن أن
تكون أجزاء / خطوات النشاط منفصلة و "لمرة واحدة"، أو یمكن أیًضا تكرارھا وتوزیعھا عبر المخطط الزمني للمشروع. قد تتطلب

بعض األنشطة االنتھاء من األنشطة األخرى من أجل البدء.
شھًراعشراألحدفترةتعدمشروعك.فیھیبدأالذيالشھرھواألولالشھریعتبرمشروعك.ألنشطةالتقدیریةالخطةتقدیمیرجىالقسم،ھذافي

واألنشطة األربعة الواردة في الجدول إرشادیة. ال تتردد في إضافة أو إزالة أشھر أو أنشطة إذا لزم األمر.
نصائح

-من المھم إظھار خطة عمل متسقة تعكس جدوى المشروع.
- من المھم أن یكون عدد األنشطة واقعًیا ، ومن المھم أن یكون عدد األنشطة وتعقیدھا واقعًیا

المالیة.5
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الجائزة؟أموالستستخدمكیف-المیزانیةتفاصیل5.1

"النقل"(مثلمحددةأجزاءتسمیةیرجىمشروعك.منمختلفةأجزاءعلىالجائزةأموالتوزیعكیفیةتحدیدیرجىالتطبیق،منالقسمھذافي
كللدعماستخدامھاسیتمالتيالجائزةومقدارالعامةاالحتیاجاتحولوتقدیركذلك)،إلىوماالمعدات""استئجاروالموظفین""تكالیفو

حاجة.

نصائح
یجب أن یكون التوزیع المقدر لألموال واقعًیا ومتناسًبا مع األھمیة النسبیة لكل جزء من المشروع.

معاییر االختیار

.60القصوىالدرجةتكونبحیثالمعیار،مالءمةلمدىوفًقادرجةمعیاركلمنحیتم
معاییر وصف المعیار المعاییر

- تقدم المبادرة:
- نھج مبتكر لتطویر الفكرة.

- نھج مبتكر ألعمالھا المقترحة.
- عناصر األصالة في مراحل مختلفة من تطور الفكرة واإلجراءات المقترحة.

- ابتكار واصالة المبادرة

المبادرة:
- یساعد في إحیاء وتعزیز وإشراك الموارد المحلیة التقلیدیة والمختلفة ، مع عناصر التحدیث.

- یقوم على التقالید المحلیة و / أو العمل الحالي

محلیة المبادرة

المبادرة:
- إشراك المجتمع المحلي بفاعلیة من خالل تبادل المعرفة والمعلومات وكذلك خلق عالقات تعاون أخرى.

- یستخدم سلسلة التورید المحلیة وشبكات التوزیع (على مستوى البلدیة والمنطقة واإلقلیم).
- لھ تأثیر مفید على االقتصاد المحلي من خالل خلق فرص العمل وتولید الطلب على الخدمات الجدیدة.

- لدیھ القدرة على تحفیز التنمیة االقتصادیة المحلیة على نطاق أوسع.

تأثیر إیجابي على التنمیة
المحلیة
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- ھناك طلب / حاجة واضحة في السوق / النظام البیئي لھذا المنتج / الخدمة.

- توجد خطة عمل قابلة للتطبیق ویتم التفكیر في تنفیذھا جیًدا.
- الجدوى / القدرة التنافسیة على المدى الطویل یتم تناولھا / التفكیر فیھا وھي عملیة.

- لمشاریع اقتصادیة مربحة أو اجتماعیة: یمكن للمشروع تطویر الربحیة والقدرة على التنافس مع الشركات القائمة و / أو أكبر.

الجدوى االقتصادیة

المبادرة:
- یساھم في التغییر االجتماعي اإلیجابي للمجتمع.
- یعزز ویساھم في فھم أفضل للتنمیة المستدامة.

- لدیھ القدرة على زیادة التأثیر االجتماعي اإلیجابي على المجتمع من خالل التوسع أو الربط مع األعمال التجاریة المماثلة /
المشاریع المماثلة.

- یمكن استنساخھا / تكرارھا في المنطقة / البلد / البلقان األوسع.

التأثیر اإلیجابي على
االجتماعیة

المبادرة:
- یساھم في الحد من التأثیر البیئي السلبي (النفایات ، إساءة استخدام الموارد الطبیعیة ، إلخ) و / أو یعزز حمایة البیئة (یعزز: كفاءة

الطاقة ، الطاقة الخضراء ، التنوع البیولوجي ، إعادة التدویر ، تقلیل استخدام البالستیك ، إلخ.).
- یشجع االستخدام المستدام للموارد المحلیة وسلسلة التورید صدیقة للبیئة (یتم النظر في تكالیف ومزایا استخدام الموارد غیر

المحلیة األخرى).
- تفضیل الطاقة النظیفة واستخدامھا ، أو یعتبر االنتقال إلى الطاقة النظیفة / ممكًنا.

- یعرض عملیات خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون في جمیع أجزاء المبادرة حیثما كان ذلك ممكًنا.

التأثیر البیئي اإلیجابي

مالحظة: مع األخذ في االعتبار أن الالجئین أو المھاجرین ربما لم تتح لھم الفرصة للتفاعل مع الشبكات المحلیة، فإن الطلبات المقدمة من قبل
اإلیجابي.العملسیاقفيالتقییم،مرحلةاألولالتطبیقفيالمبادرة""محلیةلمعیارنقاط5تلقائًیاستتلقى(أ)للفئةالمذكورةاالجتماعیةالمجموعة
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