STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

it-28 ta’ Frar 2019, Ljubljana, is-Slovenja

Tnedija tal-Kompetizzjoni Ewropea tal-2019 għall-Innovazzjoni Soċjali:
€150,000 għal tliet innovazzjonijiet li jnaqqsu l-iskart tal-plastik
Illum, f’avveniment f’Ljubljana, is-Slovenja, il-Kummissjoni Ewropea nediet l-edizzjoni tal2019 tal-Kompetizzjoni Ewropea għall-Innovazzjoni Soċjali. L-edizzjoni ta’ din is-sena
għandha t-tema Nindirizzaw l-Iskart tal-Plastik u qed tgħarrex għal ideat u proġetti li
jnaqqsu l-iskart tal-plastik billi jimmiraw bidla sistemika fil-livell lokali, nazzjonali u
Ewropew. Ġurija indipendenti se tagħżel tliet proġetti u kull wieħed minnhom se jingħata
€50,000 f’Ottubru 2019.
“Aħna niġbru aktar minn 27 miljun tunnellata ta’ skart tal-plastik fl-Ewropa kull sena.
Filwaqt li l-indirizzar tal-iskart tal-plastik hu sfida kbira, dan hu wkoll opportunità biex
inkunu innovattivi u nsibu soluzzjonijiet ġodda. Din hi r-raġuni għalfejn din is-sena qed
nagħmlu sejħa għall-ideat li jegħlbu din il-kwistjoni tas-soċjetà, u jwittu t-triq għal mudelli
kummerċjali ġodda, forom ġodda ta’ koperazzjoni u modi ġodda biex l-affarijiet isiru aħjar
u għal ġejjieni aktar nadif u aktar sostenibbli għal kulħadd.” Hekk qal Slawomir Tokarski,
Direttur responsabbli mill-Innovazzjoni u l-Manifattura Avvanzata fil-Kummissjoni
Ewropea.
Il-Kummissjoni Ewropea diġà implimentat bosta miżuri, bħala parti minn azzjoni
determinata biex l-isfida tal-iskart tal-plastik tkun inizjattiva ta’ ġid għall-ġejjieni talEwropa. Fost dawn hemm l-ewwel Strateġija għall-Plastik li qatt tfasslet għall-Ewropa
kollha, it-tnedija tal-Alleanza Ċirkolari dwar il-Plastik, kif ukoll kampanja volontarja ta’
impenji. B’dawn il-miżuri, il-Kummissjoni qed tħejji s-sisien għal tranżizzjoni lejn
ekonomija aktar ċirkolari, filwaqt li trawwem it-tkabbir u l-innovazzjoni.
Din il-Kompetizzjoni Ewropea tal-2019 għall-Innovazzjoni Soċjali għandha l-għan li
tappoġġa ideat u proġetti li jnaqqsu l-iskart tal-plastik u r-rimi taż-żibel permezz ta’ bidliet
u titjib tal-proċessi eżistenti jew permezz tal-introduzzjoni ta’ prodotti u inizjattivi ġodda.
Dawn l-innovazzjonijiet jeħtieġ inaqqsu l-ammont ta’ skart tal-plastik maħluq jew iħeġġu u
jippermettu aktar użu mill-ġdid u riċiklaġġ tal-iskart tal-plastik. Is-soluzzjonijiet iridu jkunu
skalabbli u jimmiraw għal bidla fil-livell sistemiku u mirfuda b’wieħed mill-oqsma li ġejjin:
●
●

It-tnaqqis fil-konsum ta’ prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss;
Ir-riċiklaġġ, l-użu mill-ġdid, u l-valorizzazzjoni tal-iskart tal-plastik eżistenti;

● It-trattament tal-iskart tal-plastik akkumulat fil-miżbliet u fl-ambjent;
● Il-bidla fl-imġiba tal-konsumaturi, jew waqt il-bejgħ u fil-prattiki kummerċjali usa’;
● L-implimentazzjoni ta’ mudelli kummerċjali alternattivi u l-ottimizzazzjoni tal-katini talprovvista;
● L-introduzzjoni ta’ materjali ġodda li jkunu adattati għal ekonomija ċirkolari jew li joffru
alternattivi sostenibbli għall-plastik ibbażat fuq il-fjuwils fossili.
Il-Kompetizzjoni Ewropea għall-Innovazzjoni Soċjali qed tfittex ideat ta’ innovaturi soċjali,
intraprendituri, studenti, disinjaturi, negozji, atturi, kreaturi u dawk li jġibu l-bidla – ta’ kull
min għandu xi idea innovattiva u kreattiva biex tingħeleb il-pjaga tal-iskart tal-plastik.
L-edizzjoni tal-2019 tal-Kompetizzjoni tnediet f’Ljubljana, pijunier tas-sostenibbiltà, dik li
kienet il-Belt Kapitali Ekoloġika Ewropea u rebbieħa tal-kategorija tas-Sostenibbiltà tal2018 fil-Premjijiet tal-Kapitali Ewropea għat-Turiżmu Intelliġenti. Din il-belt tħaddem ilkunċett ta’ “skart żero” u 68 % tal-iskart tagħha tiġbru sseparat (jiġifieri tisboq lill-bliet
kapitali Ewropej l-oħra). Barra minn hekk, żewġ rebbieħa riċenti tal-Kompetizzjoni huma
mis-Slovenja, u dan juri li fil-pajjiż qed tinħoloq ekosistema ta’ innovazzjoni soċjali. U
għalhekk Ljubljana kienet għażla naturali biex tospita l-avveniment tat-tnedija talKompetizzjoni tal-2019.
Waqt din it-tnedija, il-parteċipanti kellhom l-opportunità jisimgħu dwar il-kompetizzjoni u lil
wieħed mir-rebbieħa tas-sena l-oħra, HeritageLab, dwar l-esperjenza tagħhom. Barra
minn hekk, dawk li attendew setgħu jiksbu għarfien permezz ta’ diskussjoni dwar ilkwistjoni tal-iskart tal-plastik li ħadu sehem fiha wħud mill-Ġurija ta’ din is-sena, u setgħu
jipparteċipaw f’hackathon qasira biex jaħsbu f’xi soluzzjonijiet għall-problema tal-plastik.
L-avveniment intemm b’wirja msejħa Toasted Furniture minn żewġ artisti Sloveni Nuša
Jelenec u Nina Mršnik. Din il-wirja ħarġet fid-dieher il-metodu innovattiv tal-artisti li
effettivament kienu qed jixwu l-iskart tal-plastik biex jittrasformawh f’panelli sbieħ u
kkuluriti, ħalli mbagħad jużawhom biex isawru għamara u oġġetti tad-dawl. Dan hu
eżempju eċċellenti u kreattiv biex Nindirizzaw l-Iskart tal-Plastik.
Noti tat-tmiem:
L-applikazzjonijiet huma miftuħin sal-Ħamis, l-4 ta’ April f’nofsinhar CET. Għal aktar
tagħrif, żur: www.eusic.org.

Aktar tagħrif dwar il-Kompetizzjoni Ewropea għall-Innovazzjoni Soċjali:
Imnedija b’tifkira tal-pijunier fl-innovazzjoni soċjali Diogo Vasconcelos, il-Kompetizzjoni
Ewropea għall-Innovazzjoni Soċjali hi premju ta’ inċentiv organizzat mill-Kummissjoni
Ewropea fl-Istati Membri kollha tal-UE u fil-pajjiżi assoċjati ma’ Orizzont 2020. Issa li
waslet fis-seba’ sena tagħha, din il-Kompetizzjoni hi xprun għall-innovaturi soċjali flEwropa li tħaddem metodoloġija pruvata biex tappoġġa ideat fi stadju bikri u tiffaċilita
network ta’ innovaturi radikali biex itejbu l-ħajja tas-soċjetà. Kull sena l-Kompetizzjoni
tindirizza kwistjoni differenti li qed tiffaċċja l-Ewropa. Din is-sena, l-enfasi hi li Nindirizzaw
l-Iskart tal-Plastik.
Il-Kompetizzjoni qed torganizzaha l-Kummissjoni Ewropea, bl-għajnuna ta’ Nesta,
Kennisland, Ashoka Spain, the European Network of Living Labs, u Scholz & Friends.
Għal tagħrif dwar l-edizzjonijiet preċedenti u l-proġetti rebbieħa, żur: www.eusic.org
Ibgħat il-mistoqsijiet tiegħek dwar il-kompetizzjoni lil: info@socialinnovationprize.eu
Segwi l-kompetizzjoni fuq Twitter: @EUSocialInnov #diogochallenge
Biex tabbona għall-fuljett tal-kompetizzjoni, żur: www.eusic.org
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