
Agahiyên Giştî

Pêşbirkiya Green Ideas Greece 2022 ji hêla Human Rights 360o, Higgs û InCommOn ve bi

piştgirîya sazî û bernameyên cihêreng tê organîze kirin. Ew armanc dike ku projeyên herêmî yên

girêdayî Neteweyên Yekbûyî zêde bike; Armancên Pêşkeftina Berdewam ên ku nûbûnê

vedihewîne. Ji du şaxan pêk tê. Kategoriya yekem bi 'Rêyên Nû' ve girêdayî ye û xelatek 2.500 €
digire. Kategoriya duyemîn bi 'Projeyên di qonaxek destpêkê ya pêşkeftinê de' ve girêdayî ye û

her yek du xelatên 5000 € hene. Sê projeyên serketî yên pêşbirka Yunanî dê bibin xwedî derfet

ku beşdarî pêşbirka Balkan bibin ku pênc raman dê xelata duyemîn werbigirin, sê ji wan her yek

bi 10.000 dolar û du ji wan jî bi 5.000 $ li gorî kategoriya xwe.

Îsal, em bawer dikin ku pêşbirk dikare navgînek ji bo dîtin û piştgirîkirina projeyên kesk ên ku ji

hêla penaber û koçberan ve hatine pêşve xistin vehewîne. Tevlîkirina projeyên ku ji hêla civakên

weha ve hatine çêkirin û bicîh kirin ji bo me pir girîng e.

Di vê belgeyê de, bêtir agahdarî û hin serişteyên li ser Pîvanên Hilbijartinê yên projeyekê hene.

Pirsên di forma serîlêdanê de û Krîterên Pûanan nîşan didin ka serîlêdan çawa tê nirxandin.

Pîvanên Hilbijartinê

Fikir an destpêşxerî dikare were hilbijartin, heke:

● Hîn di qonaxên destpêkê yên pêşveçûnê de ye (ji 3 salan zêdetir nîne).



● Ji 10.000 € kêmtir qezenc dike.

● Bêyî piştgirî û pêşwazî û darayî ya dewleta derve derketiye holê.

● Di serî de xwe dispêre çavkaniyên herêmî, karkirina mirovên herêmî û karanîna

jêhatîbûna kevneşopî, li cihê ku pêşwazî çalak e.

● Ji bo domdariya jîngehê xwedan nêrînek an planek çalakiyê ye.

● Ji bo domdariya aborî û/an mezinbûna zêde planek heye.

● Xwedî nêzîkbûnek nûjen e.

● Bandora civakî ya erênî nîşan dide.

● Bazara herêmî nirxandiye û hay ji hevrik û avantajên wê yên berawirdî heye.

● Li gorî karsazî û projeyên din ên civakê bêhempa ye.

● Beşdarî yek ji Armancên Pêşkeftina Domdar (SDG) 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14 &15 dibe.

Forma daxwaziyê

Kategorî (a) Hîzrên nû: Kes û komên welatiyan

Vê serîlêdanê bi e-mayêîl bişînin greenideasgreece@higgs3.org bi 09 Gulan 2022, 23:59.

1. Çawaniya Daxwaziyê

Nav û Paşnav / Navnîşana e-mayêîl / Hejmara têlefonê / Malper / Medyaya Civakî (heke we hebe) / 

Sernavê Projeyê  /  Budçeya Projeya texmînkirî

2.  Berhevkirinî (Ji kerema xwe navnîşana jêrîn bikin:)

Danasîna Fikirê (pirsgirêkên hatine destnîşankirin û çareseriyên pêşniyarkirî), armanc û armancên

sereke, komên armanc û sûdmend.  (herî zêde 500 peyv)

mailto:greenideasgreece@higgs3.org


Zêdetir agahdarî

Di vê beşê de pêşî, 'valahiya"'ya ku we nas kiriye rave bikin. Ev dihewîne hewcedariyên

kesane an civakî, daxwaziya gelemperî, pergalên ku fonksiyona wan tune etc. ên ku jixwe

nehatine çareser kirin, an bi qasî ku hîzren we pêşniyar dike bi bandor nayên çareser kirin.

Piştî vê ji kerema xwe vebêjin ka hîzren we çawa dikare vê valahiyê dagire. Dibe ku ramana we

hemî valahiyê çareser bike, an jî dibe ku beşdarî çareserkirina hin aliyên taybetî yên wê bibe.

Ji kerema xwe armancên xwe yên sereke diyar bikin û rast bikin ka ew çawa bi hewcedariyên

naskirî re têkildar in. Dibe ku komên cûda yên mirovan bi pirsgirêka ku we destnîşan kiriye ve

girêdayî hewcedariyên cihêreng bin an jî bi awayên cûda ji hîzren we sûd werbigirin. Ji kerema

xwe hin hûrgulî li ser komên xwe yên armanc,  komên ku dê beşdarî projeyê bibin, û hem jî

bine-komên cihêreng ên civata we çawa dikarin rasterast an nerasterast ji projeya we sûd

werbigirin, bidin.

Şîrêt

- Heger lêkolîna hewcedariyên komên armanc berî an paralel bi pêşkeftina ramanê re were kirin

dê alîkar be. Tête pêşniyar kirin ku meriv xwe ji texmînek hevpar dûr bixe ku fikirînek ku li gorî

me ye, bixweber ji bo mirovên din jî bikêr e. Ger lêkolîna bingehîn pêk hat, ji kerema xwe li vir

behs bike.

- Ji bo danasîna Hîzren xwe ne hewce ye ku hûn zimanek teknîkî an pispor bikar bînin. Di tevaya

nirxandina serîlêdanê de jêhatîbûna ziman nayên hesibandin

- Tişta ku di vê beşê de girîng e ev e ku hîzren we xwedan avahiyek zelal be û hûn diyar bikin ka

beşên cûda yên projeyê bi rengek hevgirtî çawa bi hev ve girêdayî ne.

- Heke hûn dixwazin zelaliya hîzren xwe biceribînin, wê li ser kaxezek wekî 'nexşeya hiş' a beşên

cihêreng ên projeya xwe, bi xêzên ku beşên cihêreng bi hev ve girêdidin û diyar dikin ka ew

çawa bi hev ve girêdidin xêz bikin an binivîsin.



3. Pezaninên hîzren projeyê

3.1 Jiyana aborî (Ji kerema xwe pirsên jêrîn, li ku hebe, binirxînin û bişopînin:)

Hilber an karûbarê we çi ye? Bazara armanca we çi ye û xerîdar / sûdmendê we kî ye? Potansiyela

bazarê an hewcedariya ku hûn di ekosîstemê de nas dikin çiqas mezin e? Modela dahata we /

stratejiya berhevkirina drav çi ye? Hûn ê çawa qezenc bikin? Hûn ê kîjan kanalên firotanê /

berhevkirina drav bikar bînin? Di koma we de kî ye? Ji bo hîzren ne-qezenc: Li gorî xwe biguncînin û li

ser stratejiya berhevkirina diravê xwe berfireh bikin.  (herî zêde 500 peyv)

Zêdetir agahdarî

Di vê beşê de ji kerema xwe diyar bikin ka hîzren we çawa dikare ji hêla aborî ve li ser bingehek kurt

(1-2 sal) û demek navîn (5-6 sal) domdar be. Plana we û berhevoka gengaz a çavkaniyên dahatê û

pratîkên baş ên ku dikarin beşdarî aramiya darayî ya mayînde bibin çi ye? Planên we ji bo avakirina 

zanînê, pêşvebirina kapasîteyê û afirandina tîmek pir-qabilandî bi serfirazî piştgirî bide hemî

hewcedariyên projeyê û bikêrhatî çi ne?  garantîkirina bandorek berdewam?

Şîrêt

- Dê kêrhatî be ku meriv bi hêsanî û zelal rastdar bike ka hûn çawa difikirin ku projeya we dê

aram bimîne

- Hûn dikarin hin hêz û metirsiyên ku we diyar kirine behs bikin. Ger hûn xeterek diyar bikin, ji

kerema xwe diyar bikin ka hûn çawa plan dikin ku wê îdare bikin.

- Tîmek heye ku piştgirî bide pêkanîna Hîzren? Pisporiya jêhatîbûn / zanîn û paşxaneya her kesî

çi ye? Tîmek pir-dîsîplîn avantajek zêde ye ku hûn dikarin kapasîteya xwe ji bo vê projeyê

rastdar bikin.

- Heger hebin, pratîkên baş ên ku hûn dikarin bipejirînin da ku drav û çavkaniyan teserûf bikin

diyar bikin

- Girîng e ku di navbera dîtin û plansaziya rastîn de hevsengiyek hebe.



3.2 Bandora rasterast li ser civaka herêmî

Hûn ê çawa civaka xweya herêmî bi karsazî/însiyatîfa xwe ve mijûl bikin? Dê kî were xebitandin? Ma

hûn ê komên xizan ên civakî têxin nav xwe? Hûn ê çend karan li herêmê biafirînin? Ma hûn ê daxwazê

    ji bo karûbarên nû çêbikin? Tiştek di înîsiyatîfa we de bi kevneşopî / pisporiya herêmî ve girêdayî ye?

Dê însiyatîfa we çawa bi mezinbûn an girêdana bi pargîdaniyên mîna / destpêşxeriyên wekhev re

bandora civakî ya erênî li ser civakê zêde bike?  (herî zêde 500 peyv)

Zêdetir agahdarî

Di vê beşê de ji kerema xwe vebêjin ka dê hîzren we çawa bi rastiya devera weya nêzîk û berfirehtir
ve girêbide û ew ê çawa bandorê li vê rastiyê bike. Projeya we ji hêla niştecîhên berê ve were rêve
kirin, ji hêla niştecîhên nûtir ve were rêve kirin, an bi hevkariya niştecîhên berê û nûtir ve were
xebitandin, girîng e ku hûn diyar bikin ka ew ê çawa di rastiya xwecihî de bingeh bibe û dibe ku bi
endamên din ên civakê re têkildar be.  û her weha projeyên din ên heyî.

Şîrêt

- Ger planek li ser çawaniya pêşvebirina tevlêbûn û entegrasyona mirovên xizan hebe, ji kerema

xwe wê behs bikin.

- Ger texmînek we hebe ku dê proje çawa beşdarî pêşkeftina herêmî û çareserkirina pirsgirêkên

herêmî bibe, ji kerema xwe wê behs bikin.

- Gelo proje her şêwe zanîna ku berê di civata ku li vê herêma ku niha neçalak e dijî û/an

dixebite heye seferber dike?

- Ma texmînek heye ku ev pêkanîna herêmî ya ramanê çawa dikare ji bo astek herêmî an

berfirehtir were bilind kirin?

- Heger hebin, pratîkên baş ên ku hûn dikarin bipejirînin da ku drav û çavkaniyan teserûf bikin

diyar bikin



3.3 Bandora Jîngehê

Hîzren we çawa parastina jîngehê pêş dixe (berbiçavbûna enerjiyê, cihêrengiya biyolojîk, vezîvirandin,

ji nû ve bikar anîn, kêmkirina karanîna plastîk, etc.)? Ma ew bandora neyînî ya jîngehê kêm dike

(beravêtin, xirab bikaranîna çavkaniyên xwezayî, etc.)? Dê ramana we çavkaniyên herêmî bi domdarî

bikar bîne? Di zincîra peydakirinê de bandorek jîngehê ya erênî heye? We mesref û feydeyên

bikaranîna çavkaniyên din ên ne-herêmî çawa nirxand? Ma hûn ê karanîna enerjiya paqij bifikirin?

(herî zêde 700 peyv)

Zêdetir agahdarî

Di vê beşê de ji kerema xwe  rastiyên sereke yên ku hîzren we kesk dikin rave bikin.

Girîng e ku Hîzren we bi tevahî, û her weha pêvajoyên têkildar bandorek neyînî li hawîrdorê nekin.

Girîng e ku meriv ne tenê behs bike ka meriv çawa ji bandorên neyînî yên din dûr dixe, lê di heman

demê de hizrên we çawa dikare bibe alîkar ku ji nehiştina hilweşandinê berbi pêşvebirina çalak a

başkirina rewşa jîngehê veguhezîne

Şîrêt

- Her hûrgulî û pêşkeftina kesk a ku di pratîkên projeyê de cih digire dibe ku girîng be ji ber vê

yekê ji kerema xwe wê behs bikin

- Ger hîzren we di heman demê de ji yekê zêdetir pirsgirêkên jîngehê re mijûl dibe, ji kerema

xwe wê behs bikin

- Ger îstatîstîkek bi hîzren we û tevkariya wê ya kesk a gengaz re hebe, girîng e ku hûn wê behs

bikin

- Girîng e ku hûn her aliyek jîngehê-dostane ya hîzren xwe bi zelalî rast bikin. Bi tevayî rave bikin

ka dê armancek jîngehê çawa were bidestxistin û hûn ê çi pratîkên taybetî bipejirînin ku hûn

vê armancê bicîh bînin



3.4 Beşa Nûbûn

Ev ji çareseriyên din ên berê çawa cûda ye? Çi fikra we nûjen dike, çi di asta civakî, teknolojî,

ragihandinê de, an jî di warê metodolojiya pêkanîn û/an hilberînê de û her weha her astek din a ku

hûn dihesibînin ku hêmanên nûjeniyê pêşkêş dikin? Ger hîzren we li ser bingeha nûjeniya teknolojîk

an metodolojîk be, gelo we heye an jî dibe ku hîzren we were patent kirin? Însiyatîfa we di qonaxên

cihêreng ên pêşveçûna Hîzren û çalakiyên pêşniyarkirî de hêmanên orîjînaliyê dihewîne? (herî zêde

500 peyv)

Zêdetir agahdarî

Di vê beşê de ji kerema xwe hêmanên ku hîzren we çêdike- an pêvajoya ku ew pêş dixe û fonksiyonê

dike- yekta û orîjînal pêşkêş bikin. Bifikirin ji qutiyê. Ger hêmanên ku niha ne nûjen in hebin lê di

dema navîn de dikarin bibin sedema nûjeniyê, girîng e ku meriv behsa wan bike.

Şîrêt

- Ger hîzren we dişibihe Hîzren din lê di heman demê de hêmanên cihêreng jî dihewîne, ji

kerema xwe hîzre din behs bikin, lê her weha ronî bikin ka hêmanên cûda di nêzîkatiya we de

çi ne.

- Nûjenî ne hewce ye teknolojiya bilind an pîvanek mezin e. Ew dikare tiştek sade be an jî

dikare  tiştek jixwe tê zanîn ku dikare  bi rengek nû an çêtir were bikar anîn.



3.5 Bandora Civakî

Potansiyela bandora civakî ya hîzren ku hûn pêşkêş dikin çi ye? Hûn ê çawa beşdarî guhertina civakî

ya erênî bibin? Dê karsazî / destpêşxeriya we bandorek erênî li yên din bike? Derfetên ji bo

mezinkirin û/an dubarekirina bandora xwe ya civakî li derveyî civata we çi ne?  (herî zêde 500 peyv)

Zêdetir agahdarî

Di vê beşê de ji kerema xwe raber bikin ka hîzren we çawa dikare bi erênî bandorê li civak, gel û rewşa
devera we bike.  Hin mînakên bandorên erênî hene:

● Guhertina nerîn û adet
● Ji nû ve seferberkirina çavkaniyên terikandî an galvanîzekirina mirovên ku ne hemwelatiyên

çalak in
● Pêşxistina têkilî, şebek û girêdanên nû
● Pêşvebirina ragihandin û danûstendina navçandî
● Zêdekirina wekheviya zayendî û derfetên wekhev
● Zêdekirina nêzîkatiyên hevbendî
● Fêra we potansiyela pirjimar / dubarekirin an mezinbûnê vedihewîne, ji kerema xwe re çawa

behs bikin.

Şîrêt

- Ji kerema xwe re diyar bikin ka û çawa ramana we beşdarî hêzdarkirin û entegrasyona civakî ya
bikêrtir a kesên ku mensûbê hindikayiyan in an jî ji civakên bindest in.



3.6 Armancên pêşveçûna domdar

Projeya we çawa pêşde dibe û beşdarî têgihiştinek çêtir a pêşkeftina domdar dike? Nîşan

bidin ku projeya we dikeve nav kîjan Armancên Pêşkeftina Berdewam (SDG) û kiryarên wê.

(herî zêde 250 peyv)

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SKH'ler), Birleşmiş Milletler tarafından daha iyi, daha adil, dengeli

bir insan ortamı için küresel çabaya katkıda bulunan, aynı zamanda doğal çevreye saygı duyan ve

ekosistemin dengesinin kısa ve uzun vadede korunmasını önemser.

Di vê beşê de ji kerema xwe li SDG-yan (https://sdgs.un.org/goals) mêze bikin û bi kurtî diyar bikin ku

fikra we bi kîjan ji wan ve girêdayî ye, û bi çi awayan.

Şîrêt

- Girêdana hîzren we bi hin SDG-an re dibe ku nerasterast be. Ji kerema xwe hewl bidin ku bi

hin SDG-yan re hem  girêdanên rasterast hem jî nerasterast  bibînin

- SDG bi hev ve girêdayî ne. Di heman demê de dibe ku di hîzren we de bi beşên projeyê re ku

ji zêdetirî yek ji SDG-an ve girêdayî ne, pêwendiyek an hevgirtî hebe. Ne hewce ye ku meriv

pêwendiyek yek-bi-yek hebe, ji ber vê yekê heke hûn dibînin ku pêwendiyek wusa heye, ji

kerema xwe wê behs bikin.

4. Plana Çalakiyê (Ji kerema xwe tabloyê li gorî hewcedariyên xwe rast bikin) - Meh /

Çalakî

Zêdetir agahdarî

Pênaseya ‘çalakiyek’ li gorî profîla û pîvana hîzren we ve girêdayî ye. Bi gelemperî, ‘çalakî’ rêzek çalakî /

gavên ku têne plan kirin ku wekî beşek pêkanîna hîzren pêk werin. Hejmara kiryar/gavên di çalakiyê de

dê bi pîvana projeya we ve girêdayî be. Parçe/gavên çalakiyekê dikarin ji hev veqetînin û “yek-yek” bin,

an jî dikarin li seranserê dema projeyê jî werin dubare kirin û belav kirin. Dibe ku hin çalakî ji bo ku dest

pê bikin pêdivî bi temamkirina   çalakiyên din bikin.

https://sdgs.un.org/goals)


Di vê beşê de ji kerema xwe plansaziya texmînkirî ya çalakiyên projeya xwe pêşkêş bikin. Meha no1

meha ku projeya we dest pê dike tê hesibandin. 11 meh û 4 çalakiyên tabloyê diyar in. Ger hewce be

hûn meh û çalakiyan lê zêde bikin an jê bikin.

Şîrêt

- Girîng e ku plansaziyek domdar a çalakiyan nîşan bide ku pêkaniya projeyê nîşan dide.

- Girîng e ku hejmara çalakiyan rasteqîn be Girîng e ku jimar û tevliheviya çalakiyan realîst be

5. Tîjarêt

5.1. Dabeşkirina budceyê - Hûn ê dravê xelatê çawa bikar bînin?

Di vê beşa serîlêdanê de ji kerema xwe diyar bikin ka dê dravê xelatê çawa li beşên cihêreng projeya

we were belavkirin. Ji kerema xwe beşên taybetî (wek 'veguheztin', 'lêçûnên karmendan', 'kirê alavan'

hwd'), texmîna we di derheqê hewcedariyên gelemperî de û çiqas xelat dê ji bo piştgirîkirina her

hewcedariyê were bikar anîn binav bikin.

Şîrêt

Dabeşkirina texmînkirî ya drav divê li gorî girîngiya têkildar a her beşek projeyê rasteqîn û

birêkûpêk be



Pîvanên Amrazên

Ji her pîvanê re li gorî pêwendiya pîvanê puanek tê dayîn, ku herî zêde pûan 60 e.

Pîvan Danasîna pîvanê

Nûjenî û
reseniya
Pêşwazîyê

Pêşwaziyê pêşkêş dike:

- Nêzîkatiya nûjen ji bo pêşveçûna hîzre.
- Nêzîkatiya nûjen ji kiryarên wê yên pêşniyarkirî re.
- Hêmanên orîjînaliyê di qonaxên cihêreng ên pêşveçûna hîzran û çalakiyên

pêşniyarkirî de.

Herêmî ya
pêşwazî

Pêşwazî:

- bi hêmanên nûjenkirinê re di vejîn, pêşvebirin û tevlêkirina çavkaniyên herêmî yên

kevneşopî û cihêreng de dibe alîkar.

- Li ser bingeha kevneşopiya herêmî, û / an jî rêbazên xebatê yên heyî ye, lê di

nêzîkatiya xwe de afirînerî û jêhatîbûnê nîşan dide.

Bandora erênî li
ser pêşveçûna
herêmî

Pêşwazî:

- Civaka xwecihî bi awayekî aktîf bi pevguhertina zanyarî û agahiyan û her wiha bi
çêkirina hevkariyên din ve tevlî dike.

- zincîra peydakirina herêmî û torên belavkirinê (li ser asta şaredarî, herêm û herêmê)
bikar tîne.

- Bi afirandina karan û peydakirina daxwaza ji bo xizmetên nû, bandorek bikêr li
aboriya herêmî dike.

- xwedan potansiyel e ku pêşveçûna aborî ya herêmî ya berfireh teşwîq bike

Jiyana aborî

- Ji bo vê hilber / karûbarê di sûkê / ekosîstemê de daxwazek / hewcedariya zelal

heye.

- Plana karsaziya maqûl heye û pêkanîna wê baş tê fikirîn.

- jiyîna / reqabetê ya dirêj-dirêj tête destnîşan kirin / fikirîn û pêkan e.

- ji bo projeyên aborî yên bikêr an civakî: Proje dikare qazanciyê pêş bixe û bikaribe bi



pargîdaniyên heyî û / an mezintir re pêşbaziyê bike.

Bandora civakî
ya erênî

Pêşwazî:

- beşdarî guherîna civakî ya erênî ya civakê dibe.
- Pêşveçûnek domdar têgihîştinek çêtir pêşve dike û beşdarî dike.
- xwedan potansiyel e ku bandora civakî ya erênî ya li ser civakê zêde bike bi

mezinbûn an girêdana bi karsaziyên wekhev / veberhênanên mîna hev re.
- dikare li herêm / welat / Balkana berfireh were dubare kirin / dubare kirin

Bandora
hawirdorê ya
erênî

Pêşwazî:

- beşdarî kêmkirina bandorên neyînî yên hawîrdorê dike (çopê, xerab bikaranîna

çavkaniyên xwezayî, etc.) û / an jî parastina jîngehê pêş dixe (pêşkêş dike: enerjiyê,

enerjiya kesk, cihêrengiya jîngehê, vezîvirandin, kêmkirina karanîna plastîk, etc.  ).

- karanîna domdar a çavkaniyên herêmî pêşdixe û zincîra peydakirinê jîngehê xweş e

(lêçûn û feydeyên karanîna çavkaniyên din ên ne-herêmî têne hesibandin).

- Enerjiya paqij tê pêşwaz kirin û bikar anîn, an jî derbasbûna ber bi enerjiya paqij tê

hesibandin/mimkûn e.

- pêvajoyên kêmkirina emîsyonên karbondîoksîtê di hemî beşên pêşwazî de ku ev

gengaz be pêşkêş dike.

Nîşe: Di ber çavan re ku dibe ku penaber an koçber nebûya xwedî şansê ku bi torên herêmî re tevbigerin,

serîlêdanên ku ji hêla koma civakî ya navborî ve ji bo kategoriya (a) hatine şandin dê bixweber ji bo

pîvana 'Cihê Însiyatîfê' di serlêdana yekem de 5 xalan bistînin. Qonaxa nirxandinê, di çarçoveya çalakiya

erêkirinê de.


