
Genel Bilgi

Green Ideas Greece 2022 yarışması, çeşitli kurum ve programların desteğiyle Human Rights 360o, Higgs

ve InCommOn tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Birleşmiş Milletler ile ilgili yerel projeleri geliştirmeyi

amaçlar; İnovasyonu içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. İki şubeden oluşmaktadır. İlk kategori

'Yeni Fikirler' ile ilgilidir ve 2.500 € değerinde bir ödül taşır. İkinci kategori, 'Geliştirmenin ilk

aşamasındaki projeler' ile ilgilidir ve her biri 5.000 € değerinde iki ödüle sahiptir. Yunanistan

yarışmasının kazanan üç projesi, kategorilerine göre üçü 10.000 ABD Doları ve ikisi 5.000 ABD Doları

olmak üzere beş fikrin ikinci bir ödül alacağı Balkan yarışmasına katılma şansına sahip olacaktır.

Bu yıl, yarışmanın mülteciler ve göçmenler tarafından geliştirilen yeşil projelerin daha geniş görünürlüğü

ve desteklenmesi için bir araç içerebileceğine inanıyoruz. Bu tür topluluklar tarafından tasarlanan ve

uygulanan projelerin dahil edilmesi bizim için son derece önemlidir.

Bu belgede, projenin Seçim Kriterleri hakkında daha fazla bilgi ve bazı ipuçları yer almaktadır. Başvuru

formundaki sorular ve Puanlama Kriterleri başvurunun nasıl değerlendirildiğini göstermektedir.

Seçim Kriterleri

● Fikir veya girişim aşağıdaki durumlarda seçilebilir:

● Hala gelişimin erken aşamalarında. (3 yıldan uzun süredir mevcut değildir).

● 10.000€'dan daha az kar ediyor.

● Ηerhangi bir dış devlet mali desteği veya girişimi olmaksızın gelişti.

● İnisiyatifin aktif olduğu bölgede, yerel insanları istihdam ederek ve geleneksel becerileri

kullanarak öncelikle yerel kaynaklara dayanmaktadır.

● Çevresel sürdürülebilirlik için bir vizyona veya eylem planına sahiptir.

● Ekonomik canlılık ve/veya kademeli büyüme için bir planı vardır.

● Yenilikçi bir yaklaşıma sahiptir.

● Olumlu sosyal etki gösterir.

● Yerel pazarı değerlendirmiştir ve rakiplerinin ve karşılaştırmalı avantajlarının farkındadır.

● Topluluktaki diğer işletmeler ve projelerle karşılaştırıldığında benzersizdir.

● Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SKH) 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14 ve 15'e katkıda bulunuyor.



Başvuru Formu
Kategori (a) Yeni fikirler: Bireyler ve vatandaş grupları

Bu başvuruyu 09 Mayıs 2022 23:59'a kadar greenideasgreece@higgs3.org adresine e-posta ile

gönderiniz.

1. Başvuru Sahibi
Adı ve Soyadı / e-posta Adresi / Telefon Numarası / Web Sitesi / Sosyal Medya (varsa) / Proje Adı /

Tahmini Proje Bütçesi

2. Özet (Lütfen aşağıdakileri ele alınız:)

Fikrin Tanımı (belirlenen sorunlar ve önerilen çözümler), ana amaç ve hedefler, hedef grupları ve

yararlanıcılar.  (en fazla 500 kelime)

Daha fazla bilgi

Bu bölümde öncelikle tespit ettiğiniz 'boşluğu' tanımlayınız. Bu, kişisel veya sosyal ihtiyaçları, kamu
talebini, henüz ele alınmayan veya fikrinizin önerdiği kadar etkili bir şekilde ele alınmayan uygun işlevi
olmayan sistemleri vb. içerir. Bundan sonra lütfen fikrinizin bu boşluğu nasıl doldurabileceğini
açıklayınız. Fikriniz tüm boşluğu ele alabilir veya onun bazı belirli yönlerinin çözümüne katkıda
bulunabilir. Lütfen ana hedeflerinizi tanımlayınız ve belirlenen ihtiyaçlarla nasıl ilişkili olduklarını
gerekçelendiriniz. Farklı insan gruplarının, belirlediğiniz konuyla ilgili farklı ihtiyaçları olabilir veya
fikrinizden farklı şekillerde faydalanabilir. Lütfen hedef gruplarınızın, projede yer alacak grupların ve
topluluğunuzun çeşitli alt gruplarının projenizden doğrudan veya dolaylı olarak nasıl yararlanabileceği
hakkında biraz bilgi veriniz.

İpuçları
- Hedef grupların ihtiyaçlarının araştırılması fikrin geliştirilmesinden önce veya buna paralel

olarak yapılmışsa faydalı olacaktır. Bize uyan bir fikrin diğer insanlar için de otomatik olarak
yararlı olduğunu varsaymak gibi yaygın bir varsayımdan kaçınmanız tavsiye edilir. Temel
araştırma yapılmışsa, lütfen burada belirtiniz.
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- Fikrinizi açıklamak için teknik veya özel bir dil kullanmanıza gerek yoktur. Başvurunun
değerlendirilmesi sırasında dil becerileri dikkate alınmayacaktır.

- Bu bölümde önemli olan, fikrinizin net bir yapıya sahip olması ve projenin farklı bölümlerinin
birbiriyle nasıl uyumlu bir şekilde ilişkili olduğunu açıklamanızdır.

- Fikrinizin netliğini test etmek istiyorsanız, projenizin çeşitli bölümlerinin bir 'zihin haritası'
olarak bir kağıda çiziniz veya yazınız, farklı bölümleri birbirine bağlayan ve nasıl bağlandıklarını
açıklayan çizgilerle.

3. Proje Fikir Bilgileri

3.1 Ekonomik Uygulanabilirlik (Lütfen aşağıdaki soruları dikkate alınız ve uygun olduğunda
yanıtlayınız:)

Ürününüz veya hizmetiniz nedir? Hedef pazar nedir ve müşteriniz/lehtarınız kimdir? Ekosistemde

belirlediğiniz pazar potansiyeli veya ihtiyaç ne kadar büyük? Gelir modeliniz/bağış toplama stratejiniz

nedir? Nasıl kâr elde edeceksiniz? Hangi satış/bağış toplama kanallarını kullanacaksınız? Ekibinizde

kimler var? Kâr amacı gütmeyen fikirler için: Buna göre uyum sağlayınız ve bağış toplama stratejinizi

detaylandırınız.  (en fazla 500 kelime)

Daha fazla bilgi

Bu bölümde, lütfen fikrinizin kısa vadede (1-2 yıl) ve orta vadede (5-6 yıl) mali açıdan nasıl

sürdürülebilir olabileceğini açıklayınız. Sürdürülebilir finansal istikrara katkıda bulunabilecek planınız

ve gelir kaynakları ile iyi uygulamaların olası kombinasyonu nedir? Bilgi birikimi oluşturmak, kapasite

geliştirmek ve projenin tüm ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde desteklemek için çok yönlü bir ekip

oluşturmak için planlarınız nelerdir ve sürekli bir etkiyi garanti ediyor mu?

İpuçları

- Projenizin istikrarlı kalacağını nasıl düşündüğünüzü basit ve net bir şekilde gerekçelendirmek

faydalı olacaktır.



- Belirlemiş olabileceğiniz bazı güçlü yönlerden ve risklerden bahsedebilirsiniz. Bir riski ana

hatlarıyla belirtirseniz, lütfen onu nasıl yönetmeyi planladığınızı belirtiniz.

- Fikrin uygulanmasına destek olacak bir ekip var mı? Her kişinin uzmanlık özel becerileri /

bilgisi ve geçmişi nedir? Çok disiplinli bir ekip, bu proje için kapasitenizi haklı çıkarabileceğiniz

ekstra bir avantajdır.

- Varsa, paradan ve kaynaklardan tasarruf etmek için benimseyebileceğiniz iyi uygulamaları

açıklayınız

- Vizyon ve gerçekçi planlama arasında bir denge olması önemlidir.

3.2 Yerel Toplum Üzerindeki Doğrudan Etki

Yerel topluluğunuzu işinize/girişiminize nasıl dahil edeceksiniz? Kimler istihdam edilecek? Sosyal

olarak savunmasız grupları dahil edecek misiniz? Yerel olarak kaç iş oluşturacaksınız? Yeni hizmetler

için talep oluşturacak mısınız? Girişiminizde yerel gelenek/uzmanlıktan kaynaklanan herhangi bir şey

var mı? Girişiminiz büyüyerek veya benzer girişimler / benzer girişimlerle bağlantı kurarak toplum

üzerindeki olumlu sosyal etkiyi nasıl artıracak?  (en fazla 500 kelime)

Daha fazla bilgi

Bu bölümde lütfen fikrinizin yakın ve daha geniş yerel bölgenizin gerçekliğiyle nasıl bağlantı kuracağını

ve bu gerçekliği nasıl etkileyeceğini açıklayınız. Projeniz ister eski sakinler tarafından, ister daha yeni

sakinler tarafından yürütülüyor, isterse daha eski ve daha yeni sakinlerle işbirliği içinde yürütülüyor

olsun, yerel gerçeklikte nasıl kök salacağını ve muhtemelen topluluğun diğer üyeleriyle ve ayrıca

mevcut diğer projelerle nasıl bağlantı kuracağını açıklamak önemlidir.

İpuçları

- Korunmasız kişilerin dahil edilmesinin ve entegrasyonunun nasıl teşvik edileceğine dair bir

plan varsa, lütfen bundan bahsediniz.

- Projenin yerel kalkınmaya ve yerel sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayacağına dair bir

tahmininiz varsa lütfen belirtiniz.



- Proje, şu anda etkin olmayan bu bölgede yaşayan ve/veya çalışan toplulukta halihazırda var

olan herhangi bir bilgiyi harekete geçiriyor mu?

- Fikrin bu yerel uygulamasının bölgesel veya daha geniş bir düzeye nasıl yükseltilebileceğine

dair herhangi bir tahmin var mı?

3.3 Çevresel Etki

Fikriniz çevre korumayı nasıl geliştiriyor (enerji verimliliğini, biyoçeşitliliği, geri dönüşümü, yeniden

kullanımı, plastik kullanımının azaltılmasını vb. teşvik ediyor mu) ? Olumsuz çevresel etkiyi (atık, doğal

kaynakların yanlış kullanımı vb.) azaltıyor mu? Fikriniz yerel kaynakları sürdürülebilir şekilde

kullanacak mı? Tedarik zincirinde olumlu bir çevresel etki var mı? Diğer yerel olmayan kaynakları

kullanmanın maliyet ve faydalarını nasıl değerlendirdiniz? Temiz enerji kullanımını değerlendirecek

misiniz?  (en fazla 700 kelime)

Daha fazla bilgi

Bu bölümde lütfen fikrinizi yeşil yapan temel unsurları açıklayın.

Fikrinizin bir bütün olarak ve ilgili süreçlerin çevreyi olumsuz etkilememesi önemlidir. Sadece daha

fazla olumsuz etkiden nasıl kaçınılacağından değil, aynı zamanda fikrinizin bozulmanın önlenmesinden

çevresel durumun iyileştirilmesinin aktif olarak desteklenmesine geçişe nasıl katkıda

bulunabileceğinden bahsetmek önemlidir.

İpuçları

- Proje uygulamalarında yer alan her detay ve yeşil iyileştirme önemli olabilir, lütfen belirtiniz.

- Fikriniz aynı anda birden fazla çevre sorununu ele alıyorsa, lütfen bundan bahsediniz.

- Fikrinize ve onun olası yeşil katkısına eşlik eden herhangi bir istatistik varsa, bundan

bahsetmeniz önemlidir.



- Fikrinizin her çevre dostu yönünü açıkça gerekçelendirmek önemlidir. Bir çevresel hedefe

nasıl ulaşılacağını ve bu hedefi gerçekleştirmek için hangi özel uygulamaları benimseyeceğinizi

iyice açıklayınız.

3.4 İnovasyon Bölümü

Bunun halihazırda var olan diğer çözümlerden farkı nedir? Fikrinizi sosyal, teknolojik, iletişim

düzeyinde veya uygulama ve / veya üretim metodolojisi ile ilgili olarak ve ayrıca inovasyon unsurlarını

sunmayı düşündüğünüz diğer herhangi bir düzeyde yenilikçi yapan nedir? Fikriniz teknolojik veya

metodolojik yeniliğe dayanıyorsa, fikriniz patentli mi veya olabilir mi? Girişiminiz, fikrin ve önerilen

eylemlerin çeşitli gelişim aşamalarında özgünlük unsurları içeriyor mu?  (en fazla 500 kelime)

Daha fazla bilgi

Bu bölümde lütfen fikrinizi veya geliştirdiği ve işlediği süreci benzersiz ve orijinal yapan unsurları

sununuz. Farklı düşününüz. Şu anda yenilikçi olmayan ancak orta vadede yeniliğe yol açabilecek

unsurlar varsa bunlardan bahsetmek önemlidir.

İpuçları

- Fikriniz başka bir fikre benziyorsa ancak farklı öğeler de içeriyorsa, lütfen diğer fikirden

bahsediniz, ancak yaklaşımınızdaki farklı öğelerin neler olduğunu da vurgulayınız.

- Yenilikçilik mutlaka yüksek teknoloji veya büyük ölçekli olmak zorunda değildir. Basit bir şey

olabilir veya yeni veya geliştirilmiş bir şekilde kullanılabilecek, önceden bilinen bir şey de

olabilir.

3.5 Sosyal Etki

Sunduğunuz fikrin sosyal etki potansiyeli nedir? Olumlu sosyal değişime nasıl katkıda bulunacaksınız?

İşinizin/girişiminizin başkaları üzerinde olumlu bir etkisi olacak mı? Sosyal etkinizi topluluğunuzun

ötesinde ölçeklendirme ve/veya çoğaltma fırsatları nelerdir?  (en fazla 500 kelime)



Daha fazla bilgi

Bu bölümde lütfen fikrinizin toplumu, halkı ve bölgenizdeki durumu nasıl olumlu etkileyebileceğini
sununuz.  Olumlu etkinin bazı örnekleri şunlardır:

● Fikir ve alışkanlıkların değişmesi
● Terk edilmiş kaynakların yeniden harekete geçirilmesi veya aktif yurttaş olmayan insanların

harekete geçirilmesi
● Yeni ilişkilerin, ağların ve ara bağlantıların geliştirilmesi
● Kültürlerarası iletişim ve etkileşimin geliştirilmesi
● Cinsiyet eşitliğinin ve fırsat eşitliğinin geliştirilmesi
● Kesişimsel yaklaşımların geliştirilmesi
● Fikriniz çarpma / çoğaltma veya yükseltme potansiyeli içeriyorsa, lütfen nasıl olduğunu

belirtiniz.

İpuçları

- Lütfen fikrinizin azınlıklara mensup veya yetersiz hizmet alan topluluklardan olan bireylerin
güçlendirilmesine ve daha verimli sosyal entegrasyonuna katkıda bulunup bulunmadığını ve
nasıl katkıda bulunduğunu açıklayınız.

3.6 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri

Projeniz sürdürülebilir kalkınmanın daha iyi anlaşılmasını nasıl teşvik ediyor ve katkıda

bulunuyor? Projenizin hangi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) girdiğini ve

eylemlerini belirtiniz.  (en fazla 250 kelime)

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.



Bu bölümde lütfen SKH'lere (https://sdgs.un.org/goals) bir göz atın ve fikrinizin bunlardan hangisiyle

ve hangi yollarla bağlantılı olduğunu kısaca açıklayınız.

İpuçları

- Fikrinizin bazı SKH'lerle bağlantısı dolaylı olabilir. Lütfen bazı SKH'lere hem doğrudan hem de

dolaylı bağlantılar bulmaya çalışınız.

- SKH'ler birbirine bağlıdır. Fikrinizde, projenin bölümlerinin birden fazla SKH ile ilgili olmasıyla

ara bağlantı veya örtüşme de olabilir. Bire bir bağlantınızın olması gerekli değildir, bu yüzden

böyle bir ara bağlantı olduğunu gözlemlerseniz lütfen belirtiniz.

4. Etkinlik Planı ( Lütfen tabloyu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayınız) - Aylar / Etkinlik

Daha fazla bilgi

Bir 'etkinlik' tanımı, profilinize ve fikrinizin ölçeğine bağlı olarak değişkendir. Genel olarak, bir 'aktivite',

fikrin uygulanmasının bir parçası olarak gerçekleşmesi planlanan bir dizi eylem/adımdır. Bir aktivitedeki

eylemlerin/adımların miktarı projenizin ölçeğine bağlı olacaktır. Bir aktivitenin bölümleri/adımları ayrı ve

'tek seferlik' olabilir veya proje zaman çizelgesi boyunca tekrarlanabilir ve dağıtılabilir. Bazı faaliyetler,

başlamak için diğer faaliyetlerin tamamlanmasını gerektirebilir.

Bu bölümde lütfen projenizin tahmini faaliyet planını sunun. 1 nolu ay, projenizin başladığı ay olarak

kabul edilir. Tablodaki 11 ay ve 4 aktivite gösterge niteliğindedir. Gerekirse ayları veya etkinlikler

eklemekten veya çıkarmaktan çekinmeyiniz.

İpuçları

- Projenin fizibilitesini yansıtan tutarlı bir eylem planı göstermek önemlidir.

- Faaliyetlerin sayısının gerçekçi olması önemlidir. Faaliyetlerin sayısının ve karmaşıklığının

gerçekçi olması önemlidir.



5. Finans

5.1.  Bütçe dökümü – Para ödülünü nasıl kullanırsınız?

Başvurunun bu bölümünde, lütfen ödülün parasının projenizin çeşitli bölümlerine nasıl

dağıtılacağını belirtiniz. Lütfen belirli bölümleri ("nakliye", "personel maliyetleri", "ekipman

kiralama" vb.), genel ihtiyaçlar hakkındaki tahmininizi ve her bir ihtiyacı desteklemek için ödülün ne

kadarının kullanılacağını belirtiniz.

İpuçları

Paranın tahmini dağılımı gerçekçi olmalı ve projenin her bir bölümünün göreli önemiyle

orantılı olmalıdır.

Puanlama Kriterleri
Her bir kritere, kriterin uygunluğuna göre bir puan verilir ve maksimum puan 60'tır.

Kriter Kriter açıklaması

Girişimin

yenilikçiliği ve

özgünlüğü

Girişim şunları sunar:

- fikrin geliştirilmesine yenilikçi yaklaşım.

- önerilen eylemlere yenilikçi yaklaşım.

- fikrin ve önerilen eylemlerin gelişiminin farklı aşamalarında özgünlük unsurları.

Girişimin

bulunduğu yer

Girişim:

- modernleşme unsurlarıyla birlikte geleneksel ve farklı yerel kaynakların yeniden

canlandırılmasına, tanıtılmasına ve katılımına yardımcı olur.

- yerel geleneğe ve/veya mevcut çalışma yöntemlerine dayanır, ancak yaklaşımında

yaratıcılık ve ustalık gösterir.

Yerel kalkınma

üzerinde olumlu
Girişim:



etki - bilgi ve bilgi alışverişi ve diğer işbirliklerinin yapılması yoluyla yerel toplumu aktif olarak

dahil eder.

- yerel tedarik zincirini ve dağıtım ağlarını kullanır (belediye, bölge ve arazi düzeyinde).

- istihdam yapma ve yeni hizmetler için talep oluşturma yoluyla yerel ekonomi için faydalı bir

etkiye sahiptir.

- daha geniş yerel ekonomik kalkınmayı teşvik etme potansiyeline sahiptir.

Ekonomik

canlılık

- Bu ürün/hizmet için pazarda/ekosistemde net bir talep/ihtiyaç var.

- uygulanabilir bir iş planı mevcuttur ve uygulanması iyi düşünülmüştür.

- uzun vadeli uygulanabilirlik/rekabet gücü ele alınır/düşünülür ve uygulanabilirdir.

- Karlı veya sosyal ekonomi projeleri için: Proje karlılığı geliştirebilir ve mevcut ve/veya daha
büyük şirketlerle rekabet edebilir.

Olumlu sosyal
etki

Girişim:

- toplumun olumlu sosyal değişimine katkıda bulunur.

- sürdürülebilir kalkınmanın daha iyi anlaşılmasını teşvik eder ve katkıda bulunur.

- benzer işletmeler / benzer girişimlerle ölçeği büyüterek veya birbirleriyle bağlantı kurarak

topluluk üzerindeki olumlu sosyal etkiyi artırma potansiyeline sahiptir.

- daha geniş bölge / ülke / Balkanlar'da çoğaltılabili

Olumlu
çevresel etki

Girişim:

- olumsuz çevresel etkilerin (atık, doğal kaynakların yanlış kullanımı vb.) azaltılmasına katkıda

bulunur ve/veya çevrenin korunmasını teşvik eder (enerji verimliliği, yeşil enerji, biyoçeşitlilik,

geri dönüşüm, plastik kullanımının azaltılması vb. teşvik eder).

- yerel kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik eder ve tedarik zinciri çevre dostudur

(yerel olmayan diğer kaynakları kullanmanın maliyetleri ve faydaları dikkate alınır).

- temiz enerji tercih edilir ve kullanılır veya temiz enerjiye geçiş düşünülür/uygulanabilir.

- mümkün olduğu durumlarda girişimin tüm bölümlerinde azaltılmış karbondioksit emisyonu

süreçleri sunar.

Not: Mültecilerin veya göçmenlerin yerel ağlarla bağlantı kurma şansına sahip olmayabilecekleri göz

önüne alındığında, söz konusu sosyal grup tarafından (a) kategorisi için yapılan başvurular, ilk başvuruda

'Girişimin Yerelliği' kriteri için otomatik olarak 5 puan alacaktır, olumlu eylem bağlamında değerlendirme

aşaması.


