
Climate Changemakers Awards



2

Звернення від імені компанії  3

Цілі та завдання BNP Paribas 4

Опис проекту                     5

Головна мета завдання 5

Учасники проекту 7

Напрямки конкурсних робіт 8

Графік конкурсу 9

Умови для оформлення заявок 10

Критерії оцінювання           11

Мотивація для учасників           12

Приклади екологічних проектів 14

Корисні посилання           15

Зміст



Шановні екологи
Ми раді оголосити старт грантового конкурсу на підтримку 
студентів, молодих вчених та спеціалістів, які кожного дня 
працюють над вирішенням непростих викликів у зміні клімату. 

Перед нами стоять важливі цілі по збереженню екології в Україні 
та світі і саме на молодих екологів покладені великі надії по 
захисту майбутнього нашої планети.

Ми сподіваємось, що наша програма дозволить молодим 
науковцям зробити новий крок на шляху до відкриттів та 
реалізації екологічних проектів в Україні. 

Фіналістів та авторів найкращих проектів ми з радістю 
познайомимо з нашими клієнтами та партнерами, компаніями, в 
яких можна буде реалізувати всі напрацювання. 

Щастя, успіхів, наснаги та позитивних змін у вашій роботі.

Philippe Dumel
CEO UKRSIBBANK
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МАНІФЕСТ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА 
ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Взаємодія BNP Paribas з суспільством вступає у нову еру. 
Світ поступово змінюється. Наше майбутнє сповнене як можливостей, так і ризиків, 
зумовлених зростаючою нерівністю та зміною клімату. Жодна країна, бізнес чи людина не 
зможуть досягти довгострокового успіху у світі, що занепадає.
Ми переконані, що колективний прогрес можна досягнути лише шляхом стійкого зростання. 
Як велика міжнародна фінансова група, що має провідні технології, фінансові ресурси та 
команду професіоналів, BNP Paribas може зіграти значну роль для відкриття нових 
горизонтів. 
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У всьому світі наші співробітники роблять свій внесок у реальну економіку. Вони 
допомагають людям, компаніям, громадам та організаціям досягти успіху у проектах та 
вирішенні складних питань.
Отже, ми будемо посилювати наші зобов’язання перед суспільством, зокрема, тим, що 
відповідають Цілям Сталого Розвитку ООН 17 (United Nations’ 17 Sustainable Development 
Goals). Ми трансформуємо нашу операційну модель на цифрову та більш клієнт-
орієнтовану. 
Водночас ми підсилюємо наш позитивний вплив на суспільство. Саме цього очікують від нас 
наші клієнти, співробітники, інвестори та партнери, а також Недержавні організації (NGO) та 
окремі громадяни.



Ми підтримуватимемо аспекти, на які ми можемо 
суттєво впливати. 
Ми досягнемо цього завдяки координації товарів та 
послуг, партнерству, відповідальним діям нас як 
роботодавця, закупівельної політики, діяльності 
громади, філантропії, волонтерських ініціатив 
персоналу та підприємницьких ініціатив.

Для клімату: популяризація серед наших клієнтів та 
партнерів відновлюваних джерел енергії, енергетичної 
ефективності, стійкої мобільності та переваг 
«циркулярної» економіки. 
Для молоді: сприяння залученню молоді до проблем 
суспільства завдяки підтримці проектів, що мають для 
них найбільше значення. А також сприяння розвитку 
діалогу та принципів солідарності між різними 
поколіннями.

6



Бути банком для світу, що змінюється, означає 
постійно вдосконалювати підтримку наших клієнтів 

та робити внесок у стійке зростання. 

Для підприємців: заохочення людей з різноманітними 
знаннями створювати та розвивати бізнес та 
підтримувати соціальні та підприємницькі інновації. 
Для наших місцевих екосистем: покращення міського, 
соціального та культурного середовища у регіонах, де 
ми працюємо. 
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Бути банком для світу, що змінюється, означає бути 
відповідальним за краще майбутнє світу. 



Опис проекту
Climate Changemakers Awards
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Грантовий конкурс UKRSIBBANK для студентів, аспірантів та 
молодих вчених у галузі знань “Екологія”.

Головна мета: виявлення та підтримка молодих науковців, які 
працюють над проектами, дослідженнями чи розробками 
спрямованими на вирішення конкретних екологічних проблем у 
своєму регіоні, в Україні та в світі.

Конкурс проходить у 3 етапи з 30 вересня по 20 грудня. 

Переможці конкурсу отримають гранти для своєї наукової діяльності 
та промокампанію для популяризації своєї роботи серед більш ніж 
1,2 млн діючих та потенційних клієнтів UKRSIBBANK в Україні. 

Вихід на широку аудиторію може допомогти у пошуку партнерів та 
відкрити новий етап у розвитку наукових рішень та для реалізації 
екологічних ініціатив у життя.

Climate Changemakers Awards
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Учасники проекту

Студенти (III-VI курсу)1

Аспіранти2

Молоді вчені3

Брати участь у конкурсі можуть представники всіх закладів вищої освіти України 
природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів підготовки (спеціальностей), які 
займаються екологічними проектами, а саме:



До участі у конкурсі запрошується автори екологічних проектів, досліджень, розробок, 
інноваційних рішень за напрямками:
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Напрямки конкурсних робіт

Земля2

Вода3

Повітря4

Людина1

Радіація6

Відходи7

Вогонь5



Оцінювати заявки буде професійна суддівська колегія до складу якою будуть входити: 
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Суддівська колегія конкурсу

ТОП-менеджмент UKRSIBBANK1

Провідні науковці в галузі “Екологія”2

Представники компаній-партнерів проекту3

Лідери думок, практикуючі експерти, представники 
галузевих громадських організацій у галузі “Екологія”

4

Якщо ви бажаєте долучитись до складу суддівської колегії - ми будемо раді розглянути Вашу 
кандидатуру. Просто зв’яжіться з нами через контакти організаторів.



*Аудиторія клієнтів  UKRSIBBANK - це більш ніж 1.2 млн чол. серед яких фізичні особи, малий і середній 
бізнес та великі й міжнародні корпорації.
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Графік конкурсу
Конкурс проходить у 3 етапи. Перший етап у форматі online, другий offline і третій - 
комунікація з компаніями-партнерами для можливої реалізації проектів та/чи впровадження 
розробок у бізнес-процеси.

Дедлайн2.12   Останній день прийому заявок

Півфінал10.12   Відбір фіналістів

Фінал20.12   Презентація проектів у Києві 

Розвиток2019 рік Промокампанія серед діючих та  потенційних 
клієнтів UKRSIBBANK*



Форма заявки складається з трьох елементів. Перше - це опис екологічної проблеми. Друге - 
спосіб її вирішення. Третє - опис та розрахунок можливого впливу на екологію регіону, України, 
світу від реалізації/впровадження.
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Умови для оформлення заявки

Проблема1 стор. А4
(12 pt)

Проблема може бути локального, національного та світового 
масштабу. У заявці необхідно зазначити тематику проблеми та 
надати короткий опис

РішенняДо 5 сторінок А4. 
(12 pt)   Опис свого рішення зазначеної проблеми. 

Вплив 1 стор А4
(12 pt)

Опис потенційного впливу від провадження рішення. Можна 
зазначити прямий та непрямий вплив.

ДодаткиДо 10
листів А4   Малюнки, графічні елементи, таблиці, схеми, тощо.
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Критерії оцінювання

Інноваційність рішення25 балів

Максимально сума балів, яку може отримати учасник - 100 балів. 
Бали розподіляються серед наступних критеріїв:

15 балів Простота реалізації/технології

10 балів Безпечність по відношенню до інших

20 балів Потенціальний масштаб впливу

10 балів Вартість реалізації

20 балів Якість розкриття ідеї та реалізація рішення



Грантовий фонд складає 70 000 грн.
Переможці конкурсу отримають грант на розвиток своєї 
наукової діяльність від UKRSIBBANK
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Збірник провідних молодих екологів України
Фіналісти, які пройдуть модерацію будуть додані до підбірки 
екологічних змінотворців країни

Мотивація  для учасників

 1 

 2 

Спеціальна PR-компанія 
Це можливість презентувати власні розробки великій 
аудиторії клієнтів UKRSIBBANK в Україні.

 3 
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Реєстрація для участі в проекті 
( casers.org/cases/ukrsibbank-climate-changemakers-awards )

 Деталі та реєстрація:

Поставити питання? - Розділ “питання та відповіді”(Link)

Email: support@casers.org  тел: 0662698831, 0990130666

http://bit.ly/2yfBFNP
mailto:Support@casers.org
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Приклади проектів, які підтримує BNP Paribas group

BNP Paribas підтримує масштабні 
експедиції по Антарктиці
створення фонду для сприяння дослідженням 
полярного та глобального потепління серед 
молодих учених.

Деталі за посиланням

 1 

Global Youth Climate
Video Competition
Глобальний молодіжний відеоконкурс 
спрямований на висвітлення молодіжних 
ініціатив щодо клімату
 
Деталі за посиланням

 2 

https://group.bnpparibas/en/news/polar-regions-warming-concerned
https://group.bnpparibas/en/news/participate-2018-edition-global-youth-climate-video-competition-international-competition-open-youth-acting-climate


 Корисні посилання:

19

1. Сайт UKRSIBBANK
My.ukrsibbank.com

2. Facebook сторінка UKRSIBBANK
facebook.com/ukrsibbank

2. Офіційна сторінка BNP Paribas
Group.bnpparibas

3. Кліматичні зміни з допомогою Ukrsibbank
group.bnpparibas/en/hottopics/climate-actions

4. Корпоративна культура
group.bnpparibas/en/group/strategy-corporate-culture

6. Instagram BNP Paribas
instagram.com/bnpparibas

http://my.ukrsibbank.com
http://facebook.com/ukrsibbank/
http://group.bnpparibas
http://group.bnpparibas/en/hottopics/climate-actions
http://group.bnpparibas/en/group/strategy-corporate-culture
http://instagram.com/bnpparibas


Відповідальний за організацію та проведення конкурсу:
Всеукраїнська кейс-спільнота CASERS.org

Email: support@casers.org 
тел: 0662698831, 0990130666
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 Організатор:
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