ZMAGOVALCI BIG IMPACT

PONIKA - PONNOD PRIME

je akvaponski sistem, na katerem lahko na 300 kvadratnih metrih pridelamo 1.400 kg sveže zelenjave
in obenem 100 kg rib na mesec. Gre za samoočiščevalne ribogojnice, ki organske odpadne snovi s
pomočjo mikrobov razgradijo v snovi, ki jih rastline potrebujejo za svojo rast.

PONUJAMO

Podjetje Ponika sestavljamo visoko izobraženi mladi različnih strokovnih znanj: komunikologije,
agronomije, biologije, biotehnologije, ekonomije in krajinske arhitekture, zato lahko ponudimo:
• partnerstvo pri prijavi na javne razpise (lokalne in evropske);
• partnerstvo pri izpopolnjevanju in nadgradnji ribogojskih obratov, s poudarkom na izboljšavi tehnologije
za čiščenje odpadnih voda iz obratov in s tem zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

POTREBUJEMO
•
•
•
•

partnerstvo s socialnim podjetjem, ki bi zagotavljalo potrebno delovno silo;
partnerstva z industrijo z odvečno toploto, ki vidi potencial oziroma dodano vrednost v izkoriščanju
odpadne toplote za namene pridelave hrane;
partnerstva s področja digitalne tehnologije in računalništva za izboljšanje in nadgradnjo avtomatskega
nadzornega sistema;
partnerstva s področja tehnologije rastlinjakov in akvakulture.

ZMAGOVALCI BIG IDEA

USTAVIMO – UPORABIMO JAPONSKI DRESNIK

je poslovna ideja, usmerjena v celostno reševanje problematike japonskega dresnika, in sicer od
odstranjevanja rastlin do ozaveščanja javnosti o invazivnosti in uporabi rastlin za ponovno uporabo
(kulinarika, farmacija, gradbeništvo).

PONUJAMO:
•
•
•

možnost vključitve brezposelnih in težje zaposljivih skupin v javna dela;
organizacijo delavnic za osveščanje o japonskem dresniku;
potencialne kupce in uporabnike japonskega dresnika: trgovine z gradbenim materialom, vrtni
centri, kmetijske zadruge, posamezniki preko spletne strani ...

POTREBUJEMO
•
•
•

partnerstvo in sodelovanje z Mestno občino Ljubljana ter z drugimi slovenskimi občinami;
sodelovanje z različnimi strokovnimi institucijami, ki se ukvarjajo z izbrano problematiko;
partnerstva z različnimi slovenskimi in tujimi farmacevtskimi podjetji (Krka d.d, Lek, Mariborske
lekarne, Lekarna Ljubljana, Pliva Ljubljana d.o.o., Merck d.o.o ...).

FINALISTI BIG IMPACT

SLOVENSKA FILANTROPIJA

je v sodelovanju z oblikovalci in brezposelnimi Murinim šiviljami in krojači zasnovala linijo
atraktivnih izdelkov iz viškov tekstila. Dobiček od prodanih izdelkov po načelih pravične trgovine
vlagajo v razvoj dejavnosti.

PONUJAMO:
•
•
•
•
•

znanje za razvoj in izdelavo izdelkov za darila ali dopolnitev ponudbe;
svetovanje in organiziranje aktivnosti za povečanje družbene odgovornosti podjetja: že več kot
20 let delujemo kot nevladna organizacija v javnem interesu, v zadnjih letih intenzivno
sodelujemo s podjetji pri prostovoljskih akcijah;
svetovanje in pomoč pri povezovanju s humanitarnimi in drugimi prostovoljskimi organizacijami:
redno komuniciramo s preko 6000 organizacijami in posamezniki.

POTREBUJEMO
•
•
•

partnerje pri promociji izdelkov;
partnerje za pospeševanje prodaje ter odpiranje novih prodajnih kanalov;
partnerje za grafično oblikovanje, ki bi našim izdelkom dali privlačno podobo.

FINALISTI BIG IMPACT

SLOVENIKA

združuje podjetnike, ki proizvajajo v Sloveniji. Prek spletne strani Slovenika.eu spodbujamo
podjetništvo ter pomagamo domačim proizvajalcem v boju z uvoženim blagom. Slovenske
proizvajalce postavljamo na enotno platformo in s tem krepimo prepoznavnost slovenske
ustvarjalnosti.

PONUJAMO:
•
•
•

partnerstvo pri promociji in trženju kakovostnih slovenskih izdelkov;
partnerstvo pri povezovanju in razvoju novih idej z našimi podjetniki;
partnerstvo pri razvoju novih idej na področju slovenskih izdelkov, storitev in turizma.

POTREBUJEMO:
•
•
•

strateške partnerje in vlagatelje;
pomoč pri digitalnem marketingu za boljšo prepoznavnosti na spletu;
partnerja za nastop in skupno trženje na sejmih v tujini.

FINALISTI BIG IDEA

IDEJETEKA

je kavarna s ponudbo družbeno odgovornih produktov in spletnega informacijskega portala, ki spodbuja
aktivno državljanstvo ter z različnimi orodji omogoča soodločanje državljanov o aktualnih evropskih
zadevah.

PONUJAMO
•
•
•

podrobno poznavanje delovanja EU in zakonodajnih postopkov, izkušnje z vplivanjem na zakonodajne
postopke, oblikovanje in posredovanje stališč na predloge EU/javne razprave;
znanje in izkušnje pri uporabi socialnih medijev za družbeno angažirane kampanje;
celovito organizacijo dogodkov, ureditve prostora in vizualne komunikacije.

POTREBUJEMO:
•
•
•
•
•
•

prostor in opremo za kavarno Idejeteka;
izkušenega vodjo lokala;
poslovni prostor;
partnerje s področja razvoja spletnih platform za izdelavo spletne platforme (portala) Idejeteka za
neposredno demokracije in partnerja z IT znanji ;
partnerje, ki ponujajo izdelke in storitve socialnega podjetništva, ki bi jih uporabljali in predstavljali 		
v kavarni Idejeteka;
finančna sredstva za zagon Idejeteke.

FINALISTI BIG IDEA

PRAVAMERCA

je poslovna ideja potujoče trgovine dvonadstropnega avtobusa z živili v razsutem stanju, ki ponudbo
lokalnih in ekoloških dobrot pripelje v vašo bližino. V prvem nadstropju ‚po meri napolnite vaše žaklje,
škrniclje in posode‘, v drugem nadstropju pa zajtrkujete.

PONUJAMO
•
•
•

promocijo za večjo prepoznavnost partnerja;
ugodnejše ekološke dobrine, kmetom in proizvajalcem pa stalni zagotovljen odjem;
židano praznovanje vsakdanjih in posebnih priložnosti v posebnem ambientu in organizacijo ter
pripravo tematskih delavnic in izobraževanj.

POTREBUJEMO
•
•
•

partnerja na področju trajnostne mobilnosti z vozili na alternativni pogon (energent, vozilo, predelava);
partnerstvo s posamezniki, podjetji, ogranizacijami in mediji, ki ozaveščajo in iščejo rešitve za 		
spreminjanje nakupovalnih in prehranskih navad;
partnerstvo na področju logističnih, pravnih in svetovalnih storitev.

KANDIDATI BIG IMPACT

DRUŽBA CENTERKONTURA D.O.O. (UČNA DELAVNICA GOSTILNA DELA)

je učna delavnica, ki izvaja program poklicnega učenja mladih v okviru redne zaposlitev za obdobje
šestih mesecev. Učno delavnico spremljajo strokovno vodene aktivnosti, namenjene pomoči
mladim iz ranljivih skupin za lažji vstop na trg dela.

PONUJAMO:
•
•

strokovno pomoč pri zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin, predvsem invalidov;
strokovno pomoč pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami, predvsem z invalidi.

POTREBUJEMO:
•
•
•

družbeno odgovorne posameznike in podjetja, ki bi nas obiskovali ali pri nas organizirali večerje;
donatorje za kritje stroškov usposabljanja v učni delavnici Gostilna dela;
mrežo gostinskih obratov, kjer bi naši mladi lahko nadaljevali svojo poklicno pot.

KANDIDATI BIG IMPACT

ZELENI INOVATORJI

s sistemom Žive stene rešujemo problem samooskrbe v urbanih okoljih. Nudimo celostno storitev
vzpostavljanja sistema za vertikalno gojenje zelenjave in zelišč za osebne in profesionalne
potrebe.

PONUJAMO:
•
•
•

izvedbo projektov s področja strojništva in tehničnega projektiranja;
znanje iz agronomije in vrtnarstva – izvedbo idejnih načrtov in svetovanje pri ureditvi objektov;
koordinacijo projektov.

POTREBUJEMO
•
•

nova partnerstva z večjimi podjetji;
partnerstva z izobraževalnimi in zdravstvenimi ustanovami.

KANDIDATI BIG IDEA

ZADRUGA ZA SOCIALNI TURIZEM

je ideja turistične zadruge za socialni turizem na območju Pokolpja, ki bi združevala ponudnike turističnih
storitev in jih povezovala z uporabniki, ki si teh storitev po tržnih cenah ne morejo privoščiti.

PONUJAMO
•
•
•

članstvo v zadrugi, namenjeno zavodom, društvom, sindikatom, institucijam socialno varstvenih
programov Varne hiše, Materinskim domovom, Kriznim centrom,…
priložnost za konkreten prispevek k družbeni odgovornosti v okviru solidarnostnega sklada za socialni
turizem (donatorji, sponzorji, mediji in drugi družbeno odgovorni podporniki);
nove poslovne priložnosti obstoječim turističnim ponudnikom.

POTREBUJEMO:
•
•
•

pomoč pri oblikovanju poslovnega modela in implementiranju le-tega;
pomoč pri pripravi finančnega načrta;
pomoč pri izvedbi pilotnega projekta.

KANDIDATI BIG IDEA

INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN CELOSTNE REŠITVE

spodbuja povezovanje med ostarelimi lastniki kmetijskih zemljišč, ki jih ne zmorejo več
obdelovati, in brezposelnimi posamezniki, ki se želijo naučiti veščin pridelovanja hrane in si tako
zagotoviti dostop do kakovostne hrane.

PONUJAMO:
•
•
•

znanja in izkušnje s področja varovanja okolja, narave, biologije, krajinske ekologije, gozdarstva
in okoljske politike;
pomoč ostarelim kmetom pri obdelovanju kmetijskih površin v zameno za njihovo znanje
ekološkega kmetovanja in del pridelka;
dostop do naših partnerjev.

POTREBUJEMO:
•
•
•

vlagatelje sredstev, znanja in izkušenj;
pomoč pri poslovnem načrtovanju in izvedbi poslovnega načrta;
strokovnjake s področja ekološkega kmetijstva z izkušnjami.

