
معلوماتعام
اوراداروںمختلفاونکماناور360ہگزحقوقانسانیہے۔گیاکیامنعقدسےتعاونکے2022یونانآئیڈیازگرینمقابلہ

جناہدافکےترقیپائیدارہے۔بڑھاناکومنصوبوںمقامیمتعلقسےمتحدهاقواممقصدکاسے۔استعاونکےپروگراموں
ایوارڈایککا2.500€میںاساورہےمتعلقسےآئیڈیاز''نئےقسمپہلیہے۔مشتملپرشاخوںدویہہے۔شاملجدتمیں
ہیں۔ایوارڈزدوکے5.000€میںایکہراورہےسےپروجیکٹس'پرمرحلےابتدائیکے'ترقیتعلقکاقسمدوسریہے۔

دوسراکوآئیڈیازپانچجہاںگاملےموقعکاشرکتمیںمقابلےبلقانکومنصوبوںوالےجیتنےتینکےمقابلےیونانی
سے۔لحاظکےقسم.کیانمیں5.000$دوسےمیںاناورمیں10.000$ایکہرتینسےمیںانگا،ملےایوارڈ

تروسیعکیمنصوبوںسبزکردهتیارسےطرفکیوطنتارکیناورگزینوںپناهمیںمقابلےکہہیںسمجھتےہمسال،اس
کیپروجیکٹوںگئےکیےالگواورڈیزائنسےطرفکیکمیونٹیزاسےہے۔سکتاہوشاملذریعہکاتعاوناورنمائش

ہے۔اہمانتہائیلیےہمارےشمولیت

سواالتمیںفارمدرخواستہیں۔شاملنکاتکچھاورمعلوماتمزیدپرمعیارکےانتخابکےپراجیکٹمیں،دستاویزاس
ہے۔جاتالگایاکیسےاندازهکادرخواستکہہےچلتاپتہسےمعیارکےاسکورنگاور

معیارکاانتخاب
آئیڈیا یا  آغاز کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، اگر:●
ہے)۔نہیںموجودزیادهسےسال3(ہےمیںمراحلابتدائیکےترقیبھیاب●
ہے۔کماتامنافعکاکمسے10۔000●
جیسا کہ کسی بیرونی ریاست کی مالی مدد یا آغاز کے بغیر تیار ہوا۔●
بنیادی طور پر مقامی وسائل پر انحصار کرتا ہے، مقامی لوگوں کو مالزمت دیتا ہے اور روایتی مہارتوں کا●

استعمال کرتا ہے، اس عالقے میں آغاز پہل فعال ہے
ماحولیاتی پائیداری کے لیے ایک وژن یا ایکشن پالن ہے۔●
معاشی استحکام اور/یا اضافی نمو کے لیے ایک منصوبہ ہے۔●
ایک اختراعی نقطہ نظر رکھتا ہے۔●
مثبت سماجی اثر کو ظاہر کرتا ہے۔●



مقامی مارکیٹ کا اندازه ہے اور اس کے اپنے حریف اور تقابلی فوائد سے واقف ہے ۔●
کمیونٹی میں دیگر کاروباروں اور منصوبوں کے مقابلے منفرد ہے۔●
●)SDG(15اور2,7,8,11,12,13,14ہےرہاڈالحصہمیںایکسےمیںاہدافکےترقیپائیدار.

فارمدرخواست

گروهشہریاورافرادخیاالت:نئے(اے)قسم
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دہندهدرخواست۔1

عنوانکاپروجیکٹ/ہے)پاسکےآپ(اگرمیڈیاسوشل/سائٹویب/نمبرفون/ایڈریسمیلای/نامآخریاورنامپہال
/ متوقع پروجیکٹ بجٹ

کریں:)ایڈریسکوذیلدرجکرم(براهخالصہ.2

فائدهاورگروپسوالےہدفمقاصد،اوراہدافاہمہیں)،گئےکیےتجویزحلاورنشاندہیکی(مشکالتتفصیلکیآئیڈیے
میں)الفاظ500زیادهسے(زیادهوالے۔اٹھانے

معلوماتمزید

ضروریات،سماجییاذاتیمیںاسکریں۔بیاناسےہےکینشاندہیکی'گیپ'جسنےآپپہلے،سےسبمیںسیکشناس
کیخیالکےآپیاہے،گئیدینہیںتوجہہیپہلےپر۔جنوغیرهہونہکاممناسبمیںجنہیںشاملنظامایسےمطالبات،عوامی
کرپرکیسےکوخالاسخیالکاآپکہکریںبیانکرمبراهبعدکےاسہیں۔.رہےنہیںنمٹسےطریقےمؤثرمطابقکےتجویز
کرمہے۔براهسکتاڈالحصہمیںحلکےپہلوؤںمخصوصکچھکےاسیاہے،سکتاکرپوراکوخالپورےخیالکاآپہے۔سکتا
کےلوگوںہیں۔متعلقکیسےسےضروریاتشدهشناختوهکہکریںپیشجوازکاباتاساورکریںوضاحتکیاہدافاہماپنے

سےخیالکےآپیاہےکینشاندہینےآپکیجسہیںہوسکتیضروریاتمختلفمتعلقسےمسئلےاسکوگروہوںمختلف
اسجوگروپوهبتائیں،تفصیالتکچھمیںبارےکےگروپسٹارگٹاپنےکرمہیں۔براهسکتےاٹھافائدهسےطریقوںمختلف

mailto:greenideasgreece@higgs3.org


یاراستبراهسےپروجیکٹکےآپگروپذیلیمختلفکےکمیونٹیکیآپطرحکساورگے،ہوںشاملمیںپروجیکٹ
ہیں۔سکتےپہنچفائدهپرطوربالواسطہ

تجاویز

یہ مددگار ہو گا اگر ہدف گروپوں کی ضروریات کی تحقیق اس خیال کی ترقی سے پہلے یا اس کے متوازی طور پر-
ہوئی ہو۔ یہ مشوره دیا جاتا ہے کہ ایک عام مفروضے سے گریز کیا جائے کہ کوئی آئیڈیا جو ہمارے لیے موزوں ہے،

خود بخود دوسرے لوگوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر بنیادی تحقیق ہوئی ہے، تو براه کرم یہاں اس کا تذکره کریں۔
اپنے خیال کو بیان کرنے کے لیے تکنیکی یا خصوصی زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درخواست کی-

پوری تشخیص کے دوران زبان کی مہارت کو مدنظر نہیں رکھا جائے گا۔
اس حصے میں جو چیز اہم ہے وه یہ کہ آپ کے خیال کا ایک واضح ڈھانچہ ہے اور آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح-

پروجیکٹ کے مختلف حصے ایک دوسرے سے مربوط طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔
- اگر آپ اپنے خیال کی وضاحت کو جانچنا چاہتے ہیں، تو اسے اپنے پروجیکٹ کے مختلف حصوں کے 'ذہنی نقشہ' کے-

طور پر کاغذ کے ٹکڑے پر کھینچیں یا لکھیں، جس میں لکیریں مختلف حصوں کو جوڑتی ہیں اور یہ بیان کرتی ہیں کہ
وه کیسے جڑتے ہیں۔

3. معلوماتکیآئیڈیاپروجیکٹ

اطالققابلجہاںکریں،حلکواناورکریںغورپرسواالتذیلمندرجہکرم(براهاستحکاممعاشی3.1
ہوں:)

آپ کی مصنوعات یا خدمت کیا ہے؟ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے اور آپ کا گاہک/فائده کننده کون ہے؟ مارکیٹ کی
صالحیت یا ضرورت کتنی بڑی ہے جس کی آپ ماحولیاتی نظام میں شناخت کرتے ہیں؟ آپ کا ریونیو ماڈل/فنڈ ریزنگ کی

حکمت عملی کیا ہے؟ آپ منافع کیسے کمائیں گے؟ آپ کون سے سیلز/فنڈ ریزنگ چینلز استعمال کریں گے؟ آپ کی ٹیم
میں کون کون ہے؟ غیر منافع بخش خیاالت کے لیے: اس کے مطابق اپنائیں اور اپنی فنڈ ریزنگ کی حکمت عملی کی

الفاظ)500زیادهسے(زیادهکریں۔وضاحت

معلوماتمزید

مالیپربنیادکیسال)6-5(مدتدرمیانیاورسال)2-1(مدتیقلیلطرحکسآئیڈیاکاآپکہکریںبیانکرمبراهمیںسیکشناس
مالیاتیجوہےکیاامتزاجممکنہکاطریقوںاچھےاوروسائلکےآمدنیاوربندیمنصوبہکیآپہے۔سکتاہوپائیدارپرطور

کےکرنےپوراسےکامیابیکوضروریاتتمامکیمنصوبےکےآپہے؟سکتاہوثابتمعاونمیںرکھنےبرقرارکواستحکام
کیاثراتمسلسلایکہیں؟منصوبےسےکونلیےکےبنانےٹیممندہنرکثیرایکاوربڑھانےکوصالحیتجانکاری،لیے

ضمانت؟



تجاویز

یہ آسان اور واضح طور پر جواز پیش کرنا مفید ہوگا کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ مستحکم رہے گا۔-
پیشخاکہکاخطرےکسیآپاگرگی۔ہوکیشناختنےآپکیجنہیںسکتےکرذکرکاخطراتاورطاقتیںکچھآپ-

کرتے ہیں، تو براه کرم بتائیں کہ آپ اسے کس طرح منظم کرنے کا اراده رکھتے ہیں۔
پسکوعلماور/مہارتخصوصیمہارتکیشخصہرگی؟کرےحمایتکینفاذکےآئیڈیاجوہےٹیمایسیکوئیکیا-

کاصالحیتاپنیلیےکےپروجیکٹاسآپساتھکےجسہےفائدهاضافیایکٹیمالضابطہکثیرایکہے؟کیامنظر
جواز پیش کر سکتے ہیں۔

اگر موجود ہو تو، کوئی اچھا طریقہ بیان کریں جو آپ پیسے اور وسائل کو بچانے کے لیے اپنا سکتے ہیں۔-
وژن اور حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی کے درمیان توازن رکھنا ضروری ہے۔-

اثرراستبراهپرکمیونٹیمقامی3.2

آپ اپنی مقامی کمیونٹی کو اپنے کاروبار/ آغاز میں کیسے شامل کریں گے؟ کس کو مالزمت دی جائے گی؟ کیا آپ سماجی
طور پر کمزور گروہوں کو شامل کریں گے؟ آپ مقامی طور پر کتنی مالزمتیں پیدا کریں گے؟ کیا آپ نئی خدمات کی مانگ

پیدا کریں گے؟ کیا آپ کی آغاز کی کوئی چیز مقامی روایت/تجربہ سے جڑی ہوئی ہے؟ آپ کا آغاز اسی طرح کے
کاروباری اداروں / ملتے جلتے اقدامات کے ساتھ بڑھنے یا جڑ کر کمیونٹی پر مثبت سماجی اثرات کو کیسے بڑھائے گا؟

الفاظ)500زیادهسے(زیاده

معلوماتمزید

- کیسےسےحقیقتکیعالقےمقامیتروسیعاورفوریکےآپآئیڈیاکاآپکہکریںبیانکرمبراهمیںسیکشناس
رہاجاچالیاذریعےکےرہائشیوںپچھلےپراجیکٹکاآپچاہےگا۔کرےمتاثرکیسےکوحقیقتاسیہاورگاجڑے

یہہو،رہاجاچالیاسےتعاونکےرہائشیوںحالیہاورپہلےیاہو،رہاجاچالیاذریعےکےرہائشیوںحالیہزیادهہو،
ساتھکےاراکیندیگرکےکمیونٹیپرطورممکنہاورگاجڑےکیسےمیںحقیقتمقامییہکہہےضروریکرنابیان

بھی۔منصوبےموجودهدیگراورگا۔جڑے



تجاویز

اگر کمزور لوگوں کی شمولیت اور انضمام کو فروغ دینے کے بارے میں کوئی منصوبہ ہے، تو براه کرم اس کا ذکر-
کریں

اگر آپ کے پاس اس بات کا اندازه ہے کہ یہ منصوبہ کس طرح مقامی ترقی اور مقامی مسائل کے حل میں حصہ ڈالے گا-
تو براه کرم اس کا تذکره کریں۔

کیا یہ پروجیکٹ اس عالقے میں رہنے والے اور/یا کام کرنے والے کمیونٹی میں پہلے سے موجود شعور کی کسی بھی-
شکل کو متحرک کرتا ہے جو فی الحال غیر فعال ہے؟

کیا اس بات کا کوئی اندازه ہے کہ اس آئیڈیا کے مقامی نفاذ کو عالقائی یا وسیع تر سطح پر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟-

اثراتماحولیاتی3.3

آپ کا خیال ماحولیاتی تحفظ کو کیسے آگے بڑھاتا ہے (توانائی کی کارکردگی، حیاتیاتی تنوع، ری سائیکلنگ، دوباره
استعمال، پالسٹک کے استعمال میں کمی وغیره کو فروغ دیتا ہے)؟ کیا یہ منفی ماحولیاتی اثرات (فضلہ، قدرتی وسائل کا
غلط استعمال، وغیره) کو کم کرتا ہے؟ کیا آپ کا خیال مقامی وسائل کو مستقل طور پر استعمال کرے گا؟ کیا سپالئی چین

میں کوئی مثبت ماحولیاتی اثر ہے؟ آپ نے دوسرے غیر مقامی وسائل کے استعمال کے اخراجات اور فوائد پر کیسے غور
الفاظ)700زیادهسے(زیادهگے؟کریںغورپراستعمالکےتوانائیصافآپکیاکیا؟

معلوماتمزید

ہیں۔بناتےسبزکوخیالکےآپجوکریںوضاحتکیحقائقاہمانکرمبراهمیںحصےاس

بتانایہصرفنہیہڈالیں۔نہاثرمنفیپرماحولعملشاملمیںاساورخیالکاآپپرطورمجموعیکہہےضرورییہ
کوصورتحالماحولیاتیسےبچنےسےتنزلیخیالکاآپکہبھییہبلکہجائےبچاکیسےسےاثراتمنفیمزیدکہہےضروری

ہے۔سکتاہوثابتمعاونطرحکسمیںکرنےمنتقلطرفکیفروغفعالکےبنانےبہتر

تجاویز

پروجیکٹ کے طریقوں میں شامل ہر تفصیل اور سبز بہتری اہم ہوسکتی ہے لہذا براه کرم اس کا ذکر کریں۔-
اگر آپ کا خیال ایک ہی وقت میں ایک سے زیاده ماحولیاتی مسائل سے نمٹتا ہے، تو براه کرم اس کا ذکر کریں۔-



اگر آپ کے خیال اور اس کی ممکنہ سبز شراکت کے ساتھ کوئی اعداد و شمار موجود ہیں تو اس کا ذکر کرنا ضروری-
ہے

اپنے خیال کے ہر ماحول دوست پہلو کو واضح طور پر درست کرنا ضروری ہے۔ اچھی طرح سے وضاحت کریں کہ-
ماحولیاتی ہدف کیسے حاصل کیا جائے گا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کون سے مخصوص طریقے

اپنانے جا رہے ہیں۔

سیکشنانوویشن3.4

یہ پہلے سے موجود دیگر حلوں سے کیسے مختلف ہے؟ کیا چیز آپ کے خیال کو جدید بناتی ہے، یا تو سماجی، تکنیکی،
مواصالتی سطح میں، یا نفاذ اور/یا پیداوار کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ کسی دوسری سطح کے حوالے سے جس پر آپ
جدت کے عناصر کو پیش کرنے پر غور کرتے ہیں؟ اگر آپ کا خیال تکنیکی یا طریقہ کار کی اختراع پر مبنی ہے، تو کیا آپ

کے پاس آپ کے خیال کو پیٹنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے اقدام میں خیال کی نشوونما کے مختلف مراحل اور مجوزه
الفاظ)500زیادهسے(زیادهہیں؟شاملعناصرکےاصلیتمیںاقدامات

معلوماتمزید

کوعملوالےکرنےکاماورنشوونماکیاسیاہیں-بناتےکوآئیڈیاکےآپجوکریںپیشعناصروهکرمبراهمیںسیکشناس
میںمدتدرمیانیوهلیکنہیںنہیںاختراعیوقتاسجوہیںعناصرایسےاگرسوچنا.منفردکچھہیں۔بناتےاصلاورمنفرد

ہے۔ضروریکرناذکرکاانتوہیں،سکتےبنباعثکااختراع

تجاویز

اگر آپ کا آئیڈیا دوسرے آئیڈیا سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں ایسے عناصر بھی شامل ہیں جو الگ الگ ہیں، تو براه-
کرم دوسرے آئیڈیا کا ذکر کریں، لیکن یہ بھی اجاگر کریں کہ آپ کے نقطہ نظر کے مختلف عناصر کیا ہیں۔

- جدت پسندی ضروری نہیں کہ ہائی ٹیک یا بڑے پیمانے پر ہو۔ یہ کوئی آسان چیز ہو سکتی ہے یا یہ پہلے سے معلوم-

چیز ہو سکتی ہے جسے نئے یا بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

اثراتسماجی3.5



آپ جو خیال پیش کر رہے ہیں اس کے سماجی اثرات کا کیا امکان ہے؟ آپ مثبت سماجی تبدیلی میں کس طرح حصہ ڈالیں
گے؟ کیا آپ کے کاروبار/ آغاز کا دوسروں پر مثبت اثر پڑے گا؟ آپ کے سماجی اثرات کو آپ کی کمیونٹی سے باہر

الفاظ)500زیادهسے(زیادهہیں؟مواقعکیاکےکرنےنقلاور/یاپیمانے

معلوماتمزید

سکتاڈالاثرمثبتطرحکسپرصورتحالکیعالقےکےآپاورعواممعاشرے،خیالکاآپکہبتائیںکرمبراهمیںسیکشناس
ہیں۔یہمثالیںکچھکیاثراتمثبتہے۔

خیاالت اور عادات کی تبدیلی-
یا ان لوگوں کی جستی بنانا جو سرگرم شہری نہیں ہیں۔ ترک شده وسائل کو دوباره متحرک کرنا-
نئے تعلقات، نیٹ ورکس اور باہمی روابط کی ترقی-
بین الثقافتی مواصالت اور تعامل کو بڑھانا-
صنفی مساوات اور مساوی مواقع میں اضافہ-

- اضافہکامقطعنظرنقطہ

کیسے۔کہبتائیںکرمبراهتوہے،موجودصالحیتکیاسکیلنگاپیانقلضرب/میںخیالکےآپاگر

تجاویز

براه کرم بیان کریں کہ آیا آپ کا آئیڈیا اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے یا پسمانده کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے افراد-
کو بااختیار بنانے اور زیاده موثر سماجی انضمام میں حصہ ڈالتا ہے۔

اہدافکےترقیپائیدار3.6

آپ کا پروجیکٹ پائیدار ترقی کی بہتر تفہیم کو کیسے فروغ دیتا ہے اور اس میں تعاون کرتا ہے؟ اس بات کی نشاندہی
250زیادهسے(زیادهاعمال۔کےاساورہےآتامیں)SDGs(اہدافترقیاتیپائیدارسےکونپروجیکٹکاآپکہکریں

الفاظ)

منصفانہ،زیادهبہتر،ایکجوتھاکیامتعینلیےکےدینےفروغکواقداماتایسےپرطورکےکمپاسایکنےمتحدهاقوامکو
اورہےکرتاتحفظاوراحترامبھیکاماحولقدرتیجوہیںڈالتےحصہمیںکوششوںعالمیلیےکےماحولانسانیمتوازن

تحفظ۔مدتیطویلکاتوازنکےنظامماحولیاتیمختصراً



سے۔طریقوںکناورہے،منسلکسےکسسےمیںانخیالکاآپکہکریںبیانہیجلداور

کرمبراهمیںسیکشناس SDGs (https://sdgs.un.org/goals) سےمیںانخیالکاآپکہکریںبیانہیجلداورڈالیںنظرایکپر
سے۔طریقوںکناورہے،منسلکسےکس

تجاویز

تالشکنکشنبالواسطہاورراستبراهسےSDGsکچھکرمبراهہے۔سکتاہوبالواسطہلنکسےSDGsکچھکاخیالکےآپ-
کرنے کی کوشش کریں۔

-SDGsحصوںکچھکےپروجیکٹہےسکتاہوبھیاوورلیپیاربطمیںآپسمیںخیالکےآپہیں۔ہوئےجڑےسےدوسرےایک
باہمیکاطرحاسکہہیںدیکھتےآپاگرلہذاہےنہیںضروریہوناکنکشنونٹوونہے۔سےSDGsزیادهسےایکتعلقکا

تعلق موجود ہے تو براه کرم اس کا ذکر کریں۔

سرگرمیمہینے/-کریں)ایڈجسٹکومیزمطابقکےضروریاتاپنیکرم(براهمنصوبہکاسرگرمی.4

مزید معلومات

'سرگرمی' کی تعریف آپ کے آئیڈیا کے پروفائل اور پیمانے پر منحصر ہے۔ عام طور پر، ایک 'سرگرمی' اعمال/اقدامات

کا ایک سلسلہ ہے جو خیال کے نفاذ کے حصے کے طور پر ہونے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ کسی سرگرمی میں
اعمال/اقدامات کی مقدار آپ کے پروجیکٹ کے پیمانے پر منحصر ہوگی۔ کسی سرگرمی کے حصے/اقدام الگ الگ اور

’ایک بار‘ ہوسکتے ہیں، یا پروجیکٹ کی پوری ٹائم الئن میں دہرائے اور تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔ کچھ سرگرمیوں کو
شروع کرنے کے لیے دوسری سرگرمیوں کی تکمیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

جاتاسمجھامہینہوه1نمبرماهکریں۔پیشمنصوبہشدهتخمینہکاسرگرمیوںکیپروجیکٹاپنےکرمبراهمیںسیکشناس
یامہینوںتوہوضروریاگرہیں۔اشارےسرگرمیاں4اورماه11کیجدولہے۔ہوتاشروعپروجیکٹکاآپمیںجسہے

سرگرمیوں کو شامل کرنے یا ہٹانے کے لئے آزاد محسوس کریں۔

تجاویز

- یہ ضروری ہے کہ کاموں کے ایک مستقل منصوبے کا مظاہره کیا جائے جو منصوبے کی فزیبلٹی کو ظاہر کرے۔

- یہ ضروری ہے کہ سرگرمیوں کی تعداد حقیقت پسندانہ ہو یہ ضروری ہے کہ سرگرمیوں کی تعداد اور پیچیدگی حقیقت
پسندانہ ہو

مالیات.5

گے؟کریںکیسےاستعمالکارقمانعامیآپ-خرابیکیبجٹ5.1

https://sdgs.un.org/goals


تقسیمکیسےمیںحصوںمختلفکےپروجیکٹکےآپرقمکیانعامکہکریںپیشخاکہکرمبراهمیںحصےاسکےدرخواست
عاموغیره)،پر'کرایہ'سامانالگت'،کی'اسٹاف'ٹرانسپورٹ'،(جیسےدیںنامکاحصوںمخصوصکرمبراهگی۔جائےکی

گا۔جائےکیااستعمالکتناکاانعاملیےکےکرنےپوراکوضرورتہراورتخمینہکاآپمیںبارےکےضروریات

تجاویز

چاہیے۔ہونیمتناسبکےاہمیتنسبتیکیحصےہرکےمنصوبےاورپسندانہحقیقتتقسیمتخمینیکیرقم

اسکورنگ کا معیار

ہے۔ہوتا60اسکورزیادهسےزیادهمیںجسہے،جاتادیااسکورایکمطابقکےمطابقتکیمعیارکوکسوٹیہر

تفصیلکیمعیار معیار

آغاز پیش کرتا ہے:-
اختراعی کی ترقی کے لئے جدید نقطہ نظر-
اس کے مجوزه اقدامات کے لیے جدید طریقہ۔-
خیال اور مجوزه اعمال کی نشوونما کے مختلف مراحل میں اصلیت کے عناصر۔-

اختراعیکیآغاز
اصلیتاور

آغاز :-
جدیدیت کے عناصر کے ساتھ روایتی اور مختلف مقامی وسائل کی بحالی، فروغ اور شمولیت میں مدد کرتا ہے۔-

مقامی روایت، اور/یا موجوده کام کرنے کے طریقوں پر مبنی ہے، تاہم اس کے نقطہ نظر میں تخلیقی صالحیت اور آسانی-
ظاہر ہوتی ہے۔

مقامیتکیآغاز

آغاز :
علم اور معلومات کے تبادلے کے ساتھ ساتھ دیگر تعاون کی تخلیق کے ذریعے مقامی کمیونٹی کو-

فعال طور پر شامل کرتا ہے۔
مقامی سپالئی چین اور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورکس (میونسپلٹی، ریجن اور ٹیریٹری کی سطح پر)-

استعمال کرتا ہے۔
روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور نئی خدمات کی مانگ پیدا کرنے کے ذریعے مقامی معیشت پر-

فائده مند اثرات مرتب کرتا ہے۔
وسیع تر مقامی اقتصادی ترقی کو تحریک دینے کی صالحیت رکھتا ہے۔-

پرترقیمقامی
اثراتمثبت



اس پروڈکٹ/سروس کے لیے مارکیٹ/ایکو سسٹم میں واضح مانگ/ضرورت ہے۔-
قابل عمل کاروباری منصوبہ موجود ہے اور اس کے نفاذ پر اچھی طرح سوچ بچار کی جاتی ہے۔-
طویل مدتی قابل عملیت / مسابقت کو حل کیا جاتا ہے / سوچا جاتا ہے اور یہ ممکن ہے۔-
منافع بخش یا سماجی معیشت کے منصوبوں کے لیے: پراجیکٹ منافع میں اضافہ کر سکتا ہے اور-

موجوده اور/یا بڑی کمپنیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔

استحکاممعاشی

آغاز :
کمیونٹی کی مثبت سماجی تبدیلی میں حصہ ڈالتا ہے۔

پائیدار ترقی کی بہتر تفہیم کو فروغ دیتا ہے اور اس میں تعاون کرتا ہے۔
اسی طرح کے کاروباروں / ملتے جلتے وینچرز کو بڑھا کر یا آپس میں جوڑ کر کمیونٹی پر مثبت سماجی

اثرات کو بڑھانے کی صالحیت رکھتا ہے۔
وسیع عالقے/ملک/بلقان میں دوباره تیار/ نقل کیا جا سکتا ہے۔

سماجیمثبت
اثرات

آغاز :
منفی ماحولیاتی اثرات (فضلہ، قدرتی وسائل کا غلط استعمال، وغیره) کو کم کرنے میں تعاون کرتا ہے اور/یا فروغ دیتا-

سبز توانائی، حیاتیاتی تنوع، ری سائیکلنگ، پالسٹک کےماحولیات کا تحفظ (فروغ دینا: توانائی کی کارکردگی،ہے۔
استعمال کو کم کرنا وغیره)۔

مقامی وسائل کے پائیدار استعمال کو فروغ دیتا ہے اور فراہمی کا سلسلہ ماحول دوست ہے (دیگر غیر مقامی وسائل کے-
استعمال کے اخراجات اور فوائد پر غور کیا جاتا ہے)۔

صاف توانائی کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یا صاف توانائی میں منتقلی کو ممکن سمجھا جاتا-
ہے۔

آغاز کے تمام حصوں میں کم کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کے عمل کو پیش کرتا ہے جہاں یہ ممکن ہے۔-

اثراتماحولیاتیمثبت

نوٹ: اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ مہاجرین یا تارکین وطن کو مقامی نیٹ ورکس کے ساتھ مشغول ہونے کا موقع
خودلیےکےمعیاردرخواستیںگئیکرائیجمعسےطرفکیگروپسوشلمذکورهلیےکے)a(زمرهگا،ہومالنہیں
کیآغازمیںمرحلےکےتشخیصکیدرخواستپہلےمیں،تناظرکےکارروائیمثبتگی۔کریںحاصلپوائنٹس5بخود

مقامیت۔


