Tävla med din idé inom VA, avfall eller energi
- vinn en ansökan värd 100 000 kronor till Horisont 2020
Inom Urban Magma genomför vi aktiviteter och
driver projekt för att utveckla hållbara lösningar
för städernas försörjningssystem VA, avfall
och energi. Nu vänder vi oss till dig som har en
kommersialiserbar produkt, tjänst eller lösning
som kommer att få stor positiv påverkan på
miljön om den implementeras. Tävla och vinn en
ansökan till Horisont 2020, t ex till programmet
Fast Track to Innovation, värd 100 000 kronor.
Vi söker lösningar inom:
- Avfall & Cirkulär ekonomi
- Energi
- VA
Bidrag till kategorierna Avfall & Cirkulär ekonomi
och Energi, skickas direkt till Cleantech Innovation
Challenge. För kategorin VA samarbetar vi
med World Maritime University (WMU) i
vattentävlingen Östersjön behöver din hjälp.
Denna tävling är uppdelad i fyra spår. Vinnarna i
de fyra spåren går vidare till Cleantech Innovation
Challenge.
Bidrag till Cleantech Innovation Challenge skickas
in senast 22 maj.
Bidrag till tävlingen Östersjön behöver din hjälp
skickas in senast 26 april.

Vad letar vi efter?
Innovativa och kommersialiserbara
lösningar inom VA, avfall och energi.
Vem kan delta?
Företag och organisationer med ett
organisationsnummer.
Vem vinner?
Det bidrag som kan uppvisa det bästa
förslaget sammantaget avseende
innovationshöjd, impact och
kommersialiseringspotential.
Var hittar jag mer information om
tävlingen och skickar in mitt bidrag?
Mer information om tävlingen och hur
du ska utforma ditt bidrag hittar du
HÄR>>
Företag som tävlar inom kategorin
VA lämnar in sitt bidrag till tävlingen
Östersjön behöver din hjälp. Mer
information om tävlingen hittar du
HÄR>>

26 april

15 maj

18 juni

Sista dag att skicka
in bidrag till WMUs
tävling

Vinnarna i WMUs tävling utses på Meeting
Point Urban Magma

Vinnaren i Cleantech
Innovation Challenge
utses

6 maj

22 maj

Tidig höst

Finalisterna till de
fyra kategorierna i
WMUs tävling väljs ut

Sista dag att skicka in
bidrag till Cleantech
Innovation Challenge

Ansökan till Horisont
2020 påbörjas

