XIII KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ
ETAP WOJEWÓDZKI
CZĘŚĆ ZESPOŁOWA – ZADANIE PRZYKŁADOWE
Na wykonanie zadania i zapisanie rozwiązania na karcie odpowiedzi macie 120 minut.
Polecenie
Wasza grupa chce stworzyć przedsięwzięcie (tj. startup), którego celem będzie próba odpowiedzi na problem
lokalny występujący w gminie co najmniej jednego z Was.
Wasze przedsięwzięcie musi:
– być możliwe do zrealizowania przez was (biorąc pod uwagę posiadane przez was umiejętności, doświadczenie
itp., a także czas, którym dysponujecie).
– zawierać mechanizm finansowania bieżącej działalności ze środków zarobionych w wyniku prowadzenia
przedsięwzięcia, a nie tylko z finansowania pozyskanego z zewnątrz,
– spełniać warunki określone w zasadach programu Eko-starter, w ramach którego chcecie otrzymać dofinansowanie Waszych pierwszych kroków (por. Materiał 1. Zasady programu Eko-starter).
Wykonajcie następujące czynności:
1. Opierając się na wiedzy własnej oraz dostarczonych materiałach, opracujcie wstępną wersję modelu biznesowego waszego przedsięwzięcia. Nie uwzględniajcie następujących elementów: relacje z klientami, partnerzy, zasoby i czynności.
Zwróćcie uwagę, aby każdy wymagany element szablonu był opisany możliwie dokładnie. Pamiętajcie, aby
uzasadnić, dlaczego sformułowaliście dane hipotezy w swoim pomyśle na przedsięwzięcie.
Ze względu na brak danych nie określajcie liczbowo przychodów i kosztów – skupcie się na wskazaniu źródeł przychodów i pozycjach kosztów (tj. jakie konkretne koszty będziecie ponosili w trakcie prowadzenia
działalności).
2. W poszczególnych elementach waszego szablonu modelu biznesowego zastosujcie i podpiszcie następujące
techniki, przedstawione w kursie How to build a startup: najprostszy produkt nadający się do użycia, profil
klienta, rodzaj rynku, wielkość rynku, model przychodów, strategia cenowa, rodzaje kosztów.
3. Wypiszcie argumenty, które moglibyście przedstawić w liście intencyjnym skierowanym do Fundacji Greenpeace Polska, mających na celu przekonanie organizatorów programu Eko-starter do wsparcia waszego
projektu.

Kryterium

0 pkt.

1 pkt.

Znajomość struktury szablonu modelu biznesowego
(maks. 1 pkt.)

Nie opracowano co
najmniej 1
z wymaganych elementów szablonu.

Opracowano
wszystkie wymagane elementy
szablonu.

Spełnienie warunków dotyczących przedsięwzięcia
określonych w poleceniu
(maks. 2 pkt.)

Nie spełniono co
najmniej 2 warunków
określonych w poleceniu.

Nie spełniono co
najwyżej 1 warunku określonego w poleceniu.

Wszystkie warunki określone
w poleceniu zostały spełnione.

Rozumienie i zastosowanie
technik tworzenia szablonu
modelu biznesowego
(maks. 5 pkt.)

Nie zastosowano
prawidło co najmniej
4 technik wymienionych w poleceniu.

Nie zastosowano
prawidło co najwyżej 3 technik
wymienionych w
poleceniu.

Szczegółowość szablonu
modelu biznesowego
(maks. 3 pkt.)
1. Czy opisano wszystkie
adekwatne dla przedsięwzięcia grupy docelowe?
2. Czy sprecyzowano i opisano potrzeby/ problemy
klientów, na które odpowiada propozycja wartości?
3. Czy opisano co najmniej 4
różne źródła przychodów?
4. Czy opisano wszystkie
adekwatne dla przedsięwzięcia wydatki?
5. Czy opisano co najmniej 2
różne kanały dystrybucji?

Odpowiedź na co
najmniej 3 pytania
jest negatywna.

Jakość opisu szablonu
modelu biznesowego
(maks. 5 pkt.)

Komisja znajduje w
pracy 5 fragmentów,
które wskazywałyby
na niepoprawne, niekompletne, nieszczegółowe lub niezrozumiałe opisanie
szablonu.

2 pkt.

3 pkt.

5 pkt.

Nie zastosowano
prawidło co najwyżej 2 technik
wymienionych w
poleceniu.

Nie zastosowano
prawidło co najwyżej 1 techniki
wymienionej w
poleceniu.

Prawidłowo zastosowano
wszystkie wymienione w poleceniu techniki.

Odpowiedź na co
najwyżej 2 pytania jest negatywna.

Odpowiedź na co
najwyżej 1 pytanie jest negatywna.

Odpowiedź na
wszystkie pytania
jest pozytywna.

Komisja znajduje
w pracy co najwyżej 4 fragmenty, które wskazywałyby na niepoprawne, niekompletne, nieszczegółowe lub niezrozumiałe opisanie szablonu.

Komisja znajduje
w pracy co najwyżej 3 fragmenty, które wskazywałyby na niepoprawne, niekompletne, nieszczegółowe lub niezrozumiałe opisanie szablonu.

Komisja znajduje
w pracy co najwyżej 2 fragmenty, które wskazywałyby na niepoprawne, niekompletne, nieszczegółowe lub niezrozumiałe opisanie szablonu.

Trafność i kompletność argumentów będących podstawą do sformułowania listu intencyjnego
(maks. 3 pkt.)

Liczba punktów jest ustalana przez komisję w oparciu o m.in. następujące elementy:
liczbę argumentów, trafność argumentów, zgodność argumentów z kryteriami merytorycznymi oceny listu intencyjnego, zgodność argumentów z warunkami stawianymi
wobec przedsięwzięć mających być objętych dofinansowaniem, poziom sformułowania argumentów.

Przejrzystość zapisu
(maks. 1 pkt.)

Liczba punktów jest ustalana przez komisję w oparciu o m.in. następujące elementy: czytelność pisma, podpisanie zastosowanych technik, wykorzystanie pól w karcie odpowiedzi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nie ma możliwości przyznania 4 pkt. w jakimkolwiek kryterium.

Komisja nie znajduje w pracy
fragmentów, które wskazywałyby
na niepoprawne,
niekompletne,
nieszczegółowe
lub niezrozumiałe
opisanie szablonu.

Materiał 1. Opis programu Eko-starter
Program Eko-starter, promujący i wspierający lokalne inicjatywy dotyczące ochrony środowiska,
organizowany jest przez Fundację Greenpeace Polska w ramach prowadzonej statutowej działalności
pożytku publicznego. Poprzez realizację programu chcemy stworzyd możliwości przeprowadzenia
ambitnych projektów w społecznościach lokalnych. Pragniemy, aby projekty przyczyniały się do pogłębiania
wiedzy dotyczącej środowiska i w myśl zasady "myśl globalnie, działaj lokalnie" prowadziły do
autentycznego zaangażowania osób decydujących się na podjęcie inicjatywy.
CELE PROGRAMU
Celem programu jest wsparcie i promocja ciekawych przedsięwzięd, które w istotny sposób zwrócą uwagę
na wyzwania dotyczące środowiska naturalnego w aspekcie globalnym, jak i lokalnym. Zamierzamy
wspierad projekty, które zaangażują osoby w każdym wieku, przyczynią się do podjęcia wspólnej inicjatywy
opartej na grupowej współpracy oraz przyczynią się do promocji idei wolontariatu.
Wspieramy realizację projektów, które spełniają poniższe cele:





są związane z zakresem działalności pożytku publicznego, prowadzonej przez Fundację Greenpeace,
obejmującego ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
angażują do działania na rzecz ochrony środowiska w ramach kampanii prowadzonych przez
Greenpeace;
sprzyjają rozwojowi wolontariatu;
uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy środowisk lokalnych.

Istotnym celem programu jest podjęcie współpracy z przyszłymi animatorami projektów, którzy połączą
swoje pasje i zainteresowania z aktywnym działaniem na rzecz środowiska.
Intencją organizatorów programu jest wsparcie projektów, które:






wynikają z pasji i zainteresowao animatora/ animatorów projektu; umożliwiają wykorzystanie
umiejętności i doświadczenia animatora/ animatorów;
są nowatorskie, wykorzystują innowacyjne formy i metody współpracy z ludźmi;
aktywnie angażują uczestników projektu w działanie (osoby, do których projekt jest skierowany, nie
są jedynie odbiorcami działao, ale są jego współtwórcami i współorganizatorami);
włączają do działania nowe grupy osób, z którymi Fundacja Greenpeace wcześniej nie
współpracowała (np. seniorzy);
pozostawią trwały efekt dla lokalnej społeczności/lokalnego środowiska naturalnego lub mają
perspektywę kontynuacji.

FORMY WSPARCIA
Realizację wybranych projektów wspieramy finansowo poprzez przyznanie darowizn na wybrane projekty
lokalne na rzecz ochrony środowiska oraz pozafinansowo poprzez:





możliwośd skorzystania ze wsparcia trenerów i ekspertów w trakcie realizacji projektów;
warsztaty dla animatorów wybranych projektów (osób indywidualnych oraz par), które
umożliwiają zdobycie nowych umiejętności m.in. z zakresu metod animacji społecznej, zarządzania
projektami, diagnozowania potrzeb i promocji działao;
możliwośd podjęcia dalszej współpracy i rozwijania umiejętności animatora po zakooczeniu
realizacji projektów.
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OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
Program ma zasięg ogólnopolski. Projekty do programu można składad pojedynczo lub w parach (w tym
wypadku projekt prowadzony będzie przez dwójkę równorzędnych animatorów). W programie mogą brad
udział osoby pełnoletnie.
O darowiznę mogą ubiegad się osoby indywidualne, które:






są nastawione na pracę w grupie, posiadają doświadczenie i kompetencje do pracy z grupą, tj.
potrafią współpracowad z ludźmi, delegowad zadania, motywowad do aktywnego działania.
Chcą i potrafią korzystad ze wsparcia lokalnej społeczności i jej mieszkaoców. Wiedzą jakich
partnerów warto pozyskad do planowanego projektu.
Są zdeterminowane, by pogłębiad swoją wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji projektów
społecznych i pracy ze społecznością lokalną w zakresie ochrony środowiska. Chcą dzielid się
swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami programu.
Zobowiążą się do udziału w dwóch warsztatach organizowanych w Warszawie dla uczestników
programu „Eko-starter” przez Fundację Greenpeace (pierwsze w maju 2016 roku, a drugie w trakcie
realizacji programu). Uczestnicy warsztatów nie ponoszą kosztów związanych z dojazdami i
udziałem w warsztatach. Warsztaty są okazją do zdobycia nowych umiejętności przydatnych przy
realizacji projektów i wymiany doświadczeo z innymi uczestnikami programu. Jeśli pomysł zgłasza
para animatorów, obie osoby zobowiązane są wzięcia udziału w warsztatach.

W programie mogą brad udział wolontariusze i wolontariuszki Fundacji Greenpeace. Projekty realizowane
przez wolontariuszy nie mogą przekroczyd 1/3 wszystkich projektów wybranych do realizacji.
PULA ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH W RAMACH PROGRAMU
Łączna pula środków przewidzianych na darowizny w ramach programu Eko-starter wynosi 30 000
zł. Maksymalna kwota darowizny, o którą można ubiegad się w ramach programu wynosi 5 000 zł.
Wnioskodawcy mogą otrzymad wsparcie w wysokości maksymalnie 90% całkowitego kosztu realizacji
przedsięwzięcia. Uczestnicy programu są zobowiązani do zapewnienia finansowego lub niefinansowego
wkładu własnego (rzeczowego, wolontariat) wynoszącego minimum 10% całkowitego kosztu
przedsięwzięcia. Darowizny przyznane w ramach programu zostaną wypłacone na konto
animatora/animatorów w jednej racie wynoszącej 100% kosztów, w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy darowizny z Fundacją.
RODZAJE PROJEKTÓW I KOSZTY, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAD OBJĘTE DAROWIZNĄ
Na darowiznę nie mogą liczyd projekty:







których bezpośrednim celem jest profilaktyka zdrowia, turystyka, aktywnośd sportowa i
rekreacyjna;
zakładające realizację stałej oferty kursów, zajęd komputerowych;
których bezpośrednim celem jest przeciwdziałanie bezrobociu i promocja zatrudnienia;
których jedynym celem jest działalnośd edukacyjna;
nastawione na realizację jednorazowych akcji takich jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd czy
szkolenie;
zakładające realizację stałej oferty zajęd skierowanych tylko do członków/ odbiorców danej
organizacji;
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zakładające bezpośrednie wsparcie finansowe osób fizycznych lub prawnych (stypendia, granty,
pomoc charytatywna),
służące realizacji celów politycznych czy religijnych.

CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW
Darowizny zostaną przyznane na projekty trwające maksymalnie 6 miesięcy. Realizacja projektów
dofinansowanych w ramach programu może się rozpocząd najwcześniej 1 lipca 2016 r., a zakooczyd
najpóźniej 31 grudnia 2016 r.

HARMONOGRAM PROGRAMU
I etap programu

Ogłoszenie programu

16 lutego 2016

Termin składania listów intencyjnych

31 marca 2016

Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny 10 kwietnia 2016
listów intencyjnych (ogłoszenie listy projektów, które
przeszły do drugiego etapu)
II etap programu

Spotkania z komisją w Warszawie

18-19 kwietnia 2016
25-26 kwietnia 2016

III etap programu

Ogłoszenie wyników II etapu

30 kwietnia 2016

Warsztaty w Warszawie

22-24 maja 2016

Ostateczny termin składania wniosków

14 czerwca 2016

Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny 19 czerwca 2016
wniosków (ogłoszenie listy projektów, które
otrzymają darowizny)
Realizacja projektów Przygotowanie i podpisanie umów darowizn
Najwcześniejszy
projektu

termin

rozpoczęcia

22 – 30 czerwca 2016
realizacji 1 lipca 2016

Warsztaty w Warszawie wspierające realizację jesienią2016
nagrodzonych projektów
Możliwośd skorzystania ze wsparcia ekspertów

1 lipca 2016 – 31 grudnia 2016

Najpóźniejszy termin zakooczenia realizacji projektu 31 grudnia 2016
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Kryteria oceny listów intencyjnych (I etap programu)
Kryteria merytoryczne oceny listów intencyjnych:







motywacje animatora/ów do realizacji projektu i udziału w programie są czytelne i zgodne z
ogólnym charakterem programu;
stopieo, w jakim animator/rzy spełniają kryteria zawarte w Regulaminie;
stopieo zgodności planowanych działao z celami, obszarami wsparcia i priorytetami programu ;
wskazanie konkretnej grupy adresatów projektu i dobre rozpoznanie potrzeb uczestników projektu;
jakośd merytoryczna proponowanych działao (ogólna ocena metod działania, planowanych
efektów, adekwatności działao w stosunku do celów projektu i adresatów);
jasny i konkretny opis proponowanych działao.

Kryteria oceny wniosków (III etap programu)
Kryteria merytoryczne oceny wniosków:








stopieo zgodności planowanych działao z celami, obszarami wsparcia i priorytetami programu,
uwzględnione zostały uwagi i zalecania do dopracowania projektu zgłoszone przez ekspertów
podczas warsztatów,
zmobilizowane zasoby na rzecz realizacji projektu (umiejętności, zainteresowania i doświadczenia
animatora/ animatorów, zaangażowani eksperci, trenerzy, partnerzy sojusznicy projektu),
adekwatnośd przyjętych metod i działao w stosunku do celów projektu,
adekwatnośd przyjętych metod rekrutacji uczestników projektu w stosunku do specyfiki projektu i
adresatów,
przejrzystośd zaplanowanych wydatków,
trwałośd projektu – możliwośd kontynuacji, rozwijania działao w przyszłości.

Informacje na temat programu można uzyskad telefonicznie, pod numerem: +48 22 659 84 99 lub +48 22
851 26 42, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00–17.00. Pytania można kierowad na adres email:eko-starter@greenpeace.pl. List intencyjny należy złożyd za pośrednictwem formularza dostępnego
pod adresem: www.eko-starter.pl, na której można zobaczyd m.in. wzór takiego listu.
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