
2021. November 18-án és 19-én két napos műhelymunkára invitálunk

Benneteket a Green up  your future! ötletverseny keretein belül mely

az MVM Smart Future Lab szervezésébenés az ESZK szakmai

támogatásával valósul meg !

JELENTKEZÉSI ŰRLAP

jelentkezési határidő: 2021. November 14. éjfél

Hozd ötleted, kreativitásod, mi pedig támogatunk Benneteket a két

napos műhelymunka során, hogy ötletedet fejleszd, kutatással,

műhelymunkával szakemberek és mentorok támogatásával! A

második nap végén pedig szakmai zsűri előtt prezentáljátok

ötletkoncepciótokat és a nap zárásaként pedig kiderül, mely

csapatok teljesítettek a legjobban! 

Az első helyezett csapat tagjai értékes ajándékutalvánnyal

gazdagodnak! A legígéretesebb csapatoknak pedig lehetőséget

biztosítunk, hogy bekerüljenek az MVM EDISON startup verseny

döntőjébe!

 

https://forms.office.com/r/hq84rQSMif


Várjuk saját ötleteiteket, megoldásaitokat!

Energia Jövőjéhez (megújuló energia, energiahatékonyság,

okos villamosenergia-hálózatok, mikrohálózatok, keresletoldali

szabályozás) és az okos városokhoz, okos otthonokhoz

(okosváros, okosotthon, E-mobilitás, IoT - Internet of Things)

köthető megoldások

Ötletelnél egy kihívásunkon? 

Meddig jelentkezhetek?

A jelentkezési határidő: 2021. November 14. éjfél és az alábbi űrlap

kitöltésével adhatod le jelentkezésed: ŰRLAP

Milyen ötleteket vártok az ideathonra?

1.

2.

3.

Magyarország fiatalságának túlnyomó többsége még nem folytat

teljesen környezettudatos és ezáltal fenntartható életmódot – nem

fordít elegendő figyelmet arra, hogy környezettudatossága

magasabb, s ezáltal ökológiai lábnyoma alacsonyabb legyen. Ahhoz,

hogy a globális klímakatasztrófát elkerüljük, szükség van arra, hogy a

fiatalok minden szempontból fenntarthatóbb életmódot

folytassanak a jövőben.

Hogyan és mivel lehetne a támogatni és motiválni, az Y és Z

generáció fiataljait, hogy a fenntarthatóság kiemelt szerepet

töltsön be mindennapjaink során? 

Milyen eszközökkel, megoldásokkal (fizikai és digitális

megoldások egyaránt) lehetne őket elkötelezni, hogy felelős és

környezetükért tenni akaró felnőttekké váljanak?

Megoldás fókuszterületei:

-Y és Z generáció

-fenntarthatóságot és környezettudatosságot elősegítő megoldások

(fizikai és digitális megoldások egyaránt)

 

https://forms.office.com/r/hq84rQSMif


Csak csapatok jelentkezését várjátok?

Igen, mindenképp csapatok jelentkezését várjuk!

Hány fős csapatokat vártok?

Mivel intenzív műhelymunka zajlik a két nap folyamán, ezért

minimum 3 fős csapatokat, maximum 5 fős csapatokat várunk.

Mit hozzak a műhelymunkára?

Laptop, jegyzetfüzet és a kreativitás szükséges! Minden mást mi

biztosítunk Nektek a munkához.

Miben segítenek a mentorok?

A mentorok több éves szakmai tapasztalattal és ismerettel

rendelkeznek a startup világban. Ők támogatnak benneteket a két

nap folyamán, a csapatmunka során, visszajelzésekkel és

iránymutatással.

Mi lesz a nyeremény?

A nyertes csapat minden tagja ajándékcsomaggal és

ajándékutalvánnyal gazdagodik és a második, harmadik helyezett

csapat sem távozik üres kézzel!

Kérdésem van még! Kihez fordulatok?

Kérdés esetén keresd Gerencsér Dorkát

(gerencserd@smartfuturelab.hu) 


