4 oktober: Sista datum för att skicka in ditt bidrag.
15 oktober: Tolv tävlande plockas ut till
workshopen.
26 oktober: Workshopen äger rum och du har fem
minuter på dig att presentera din idé.

Fimpa plasten och vinn 10 000 kr!
Anmäl dig till oktobers tävling om hur vi kan hantera
plastproblematiken i Hanöbukten.
Du kan skicka in ditt lösningsförslag under fyra nedanstående kategorier.
Tävlingen vänder sig till alla – företagare, kommuner, ungdomar, privatpersoner…
Vinnarna, som utses av en expertpanel, får 10 000 kronor för att påbörja sitt
lösningsförslag. Du kan även delta som publik och hjälpa oss rösta fram en vinnare.
Lösningsförslagen kommer att presenteras den 26 oktober kl 9.30 12.30 i lokalen "Skeppet", Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn.

Fyra kategorier
MIKROPLASTER: Hur kan vi hindra mikroplaster från olika produkter såsom
textiler, bildäck och annat från att nå Hanöbukten och hur kan vi hantera
existerande mängd mikroplaster i våra vattendrag? Välj ett problem och hjälp oss
med ditt lösningsförslag.
SKRÄP I VÅRA HAV: Hur kan vi hindra större plastskräp såsom påsar, tops,
spökgarn, flaskor och cigarettfimpar att nå Hanöbukten och hur kan vi hantera
existerande plastskräp i våra vattendrag? Välj en av utmaningarna och hjälp oss med
ditt lösningsförslag.
MINSKA ANVÄNDNINGEN: Hur kan vi minska användningen av plast i vår
vardag i form av exempelvis engångsartiklar, påsar och plastemballage för
livsmedel? Hur förebygger vi att plasten når Hanöbukten? Välj ett problem och hjälp
oss med ett lösningsförslag.
ÅTERANVÄND PLAST: Har du någon innovativ idé på hur vi kan återanvända
allt plastavfall som hittas i Hanöbukten eller våra åar? Välj gärna en viss typ av
plastprodukt att återanvända. Välj en av utmaningarna och hjälp oss med ett
lösningsförslag.
Anmäl dig via denna länk (senast 4 oktober för tävlingsbidrag & 15 oktober för åhörare):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WwUV0f0S4UqliVqWdTrKeg85IK01GGBKgf8jSM
YbG5JUM0I5SUVTQk9WSkhTOTU0STdMSzVFMU40SS4u
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Bakgrund:

Dagens utmaning med plaster
Det är svårt att föreställa sig det moderna samhället utan plaster.
De finns i de mest skilda sammanhang, alltifrån extremt komplicerade
konstruktioner som konstgjorda plasthjärtan till engångsmuggar och sugrör.
Plaster är ovärderliga i en mängd produkter och kan till exempel göra bilar och
flygplan lättare så att de släpper ut mindre koldioxid.
Plastförpackningar skyddar livsmedel och ökar hållbarheten och minskar
matsvinnet. Engångsmaterial av plaster hindrar spridning av bakterier inom
sjukvården.
Den smutsiga baksidan
Men så finns där en baksida. Den väldiga konsumtionen av plaster gör att en stor del
hamnar som skräp i vår natur och i våra hav.
Det vi människor förknippar med nedskräpning är ofta plaster i form av kassar,
säckar, engångsemballage, muggar och flaskor. Det ser illa ut, men det verkligt
otrevliga uppstår när naturen försöker bryta ned plasterna. Då skapas nämligen
mikroplaster, som sprids till vattendrag, sjöar och hav.
Sedan finns det så att säga färdiga mikroplaster i olika produkter. En enda
fleecetröja släpper ut tusentals mikroskopiska plastfibrer vid varje tvätt. Men de
verkligt stora utsläppen kommer från bildäck och från konstgräsplaner.
I havet är forskarna rädda för att mikroplaster ställer till problem eftersom
musslor, räkor och småfisk tror att mikroplasten är föda i form av plankton. Men
plasten går inte att bryta ned utan andningsvägar och matsmältningsorgan
blockeras.
Återvinna
Återvinningsgraden av plast är låg. I Sverige återvinns 45 procent av
plastförpackningarna. För att få bukt med plastavfallet gäller det att börja redan i
designfasen. En produkt som inte enkelt kan tas isär är svår att återvinna. Om
plasten blir lättare att återvinna och om livslängden på plastprodukterna förlängs
kan vi i framtiden slippa se tonvis med plast i våra hav. Att se plasten som en resurs
och inte bara som avfall är en av utmaningarna för denna tävling.
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4 oktober: Sista datum för att skicka in ditt bidrag.
15 oktober: Tolv tävlande plockas ut till
workshopen.
26 oktober: Workshopen äger rum och du har fem
minuter på dig att presentera din idé.

Till Dig som vill lämna en idé och vara
med i tävlingen Fimpa plasten, den 26
oktober i Simrishamn
Vad kul, vi ser fram emot Ditt tävlingsbidrag! Nedan är lite mer
detaljerad information om tävlingen och tillvägagångssättet. Du hittar även en
tävlingsmall längre ned som du skall använda dig av när du fyller i din idé. För att
skydda dig och din uppfinning från idéstöld ber vi er med mer tekniska detaljer att
inte gå in på dessa. Det räcker att ange den information som står i tävlingsmallen.

Vem kan delta?
För att få in så många goda idéer som möjligt och inte missa ”gömda” guldkorn
som kan hjälpa Hanöbukten och dess utmynnande vattendrag, bjuder vi in er alla att
delta, alltifrån du som företagare, privatperson, kommun, forskare, förening,
ungdom, pensionär, osv.
Enda kravet är att ni måste hålla er till det tävlingsformat som gäller för att skicka in
ert bidrag som skall skickas in till oss senast den 4 oktober. För att följa
tävlingsformatet, se instruktioner under rubriken ”tävlingsmall”.

Tävlingsprocessen steg för steg
För att du skall kunna skicka in ditt tävlingsbidrag ber vi er att följa följande 8 steg:
1. Använd nedan tävlingsmall (se under rubriken ”tävlingsmall”) när du fyller i din
idé och skicka in ditt tävlingsbidrag till oss på email camilla.witt@simrishamn.se,
senast den 4 oktober.
2. Anmäla dig även som deltagare i tävlingen på följande länk:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WwUV0f0S4UqliVqWdTrK
eg85IK01GGBKgf8jSMYbG5JUM0I5SUVTQk9WSkhTOTU0STdMSzVFMU40SS4u
* Tävlingsstegen fortsätter på nästa sida...

Tävlingsprocessen steg för steg (forts.)
3. Du som deltagare kan välja mellan fyra utmaningar att lösa, nämligen
A. MIKROPLASTER: Hur kan vi hindra mikroplaster från t.ex bildäck och
andra produkter från att nå Hanöbukten och hur kan vi hantera existerande mängd
mikroplaster i våra vattendrag? Välj ett problem och hjälp oss med din lösning.
B. SKRÄP I VÅRA HAV: Hur kan vi hindra större plastskräp såsom påsar,
tops, spökgarn, flaskor och cigarettfimpar från att nå ut i Hanöbukten och hur kan vi
hantera existerande mängd plastskräp i våra vattendrag? Välj en av utmaningarna
och hjälp oss med ditt lösningsförslag.
C. MINSKA ANVÄNDNINGEN: Hur kan vi minska användningen av plast i
vår vardag i form av exempelvis engångsartiklar, påsar och plastemballage för
livsmedel? Hur förebygger vi att plasten når ut i Hanöbukten? Välj ett problem och
hjälp oss med ett lösningsförslag.
D. ÅTERANVÄND PLAST: Har du någon innovativ idé på hur vi kan
återanvända allt plastavfall som hittas i Hanöbukten eller våra åar? Välj gärna en
viss typ av plastprodukt att återanvända. Välj en av utmaningarna och hjälp oss med
ett lösningsförslag.
4. En utvald jury kommer sedan att läsa alla bidrag och plocka ut 12 stycken vinnare
som går vidare till andra omgången. Juryns resultat kommer att skickas personligen
till dig senast den 15 oktober.
5. Ni 12 som går vidare kommer att få ett mail direkt i mailinkorgen med fler
instruktioner på hur ni skall presentera era idéer framför publiken den 26 oktober.
6. Presentationen den 26 oktober kommer att ske under 5 minuter där de som gått
vidare till andra omgången, får pitcha sina idéer under max 5 minuter. Därefter
följer frågor under 5 minuter. Totalt får varje deltagare 10 minuter i rampljuset.
* Tävlingsstegen fortsätter på nästa sida...

Tävlingsprocessen steg för steg (forts.)
7. Efter att alla har presenterat kommer juryn att välja ut sin favorit och motivera
varför. Därefter får alla åhörare i publiken rösta genom ett elektroniskt
röstningsförfarande på vilket bidrag som har den bästa lösningen för Hanöbukten.
8. Vinnaren kommer att annonseras i slutet av match-making workshopen och får
ett bidrag på 10 000 Sek för att påbörja sitt lösningsförslag i Hanöbukten. Vinnaren
kommer även att tas med i en större pengaansökan för åtgärdsförslag för
Hanöbukten, med möjlighet, om den går igenom, att skala upp sin lösning.

Bakgrundsinformation om tävlingen
Plast är både en välsignelse och en förbannelse. Det är svårt att föreställa sig det
moderna samhället utan plaster. De finns i de mest skilda sammanhang, alltifrån
extremt komplicerade konstruktioner som konstgjorda plasthjärtan till
engångsmuggar och sugrör. Plaster är ovärderliga i en mängd produkter och kan till
exempel göra bilar och flygplan lättare så att de släpper ut mindre koldioxid.
Plastförpackningar skyddar livsmedel och ökar hållbarheten och minskar
matsvinnet. Engångsmaterial av plaster hindrar spridning av bakterier inom
sjukvården. Men så finns där en baksida.
Den väldiga konsumtionen av plaster gör att en stor del hamnar som skräp i vår
natur och i våra hav. Det vi människor förknippar med nedskräpning är ofta plaster i
form av kassar, säckar, engångsemballage, muggar och flaskor. Det ser illa ut, men
det verkligt otrevliga uppstår när naturen försöker bryta ned plasterna. Då skapas
nämligen mikroplaster, som sprids till vattendrag, sjöar och hav. Sedan finns det så
att säga färdiga mikroplaster i olika produkter. En enda fleecetröja släpper ut
tusentals mikroskopiska plastfibrer vid varje tvätt. Men de verkligt stora utsläppen
kommer från bildäck och lokalt, från konstgräsplaner.
I havet är forskarna rädda för att mikroplaster ställer till en massa oreda eftersom
musslor, räkor och småfisk tror att mikroplasten är föda i form av plankton. Därtill
så binder miljögifter i vattnet sig kemiskt till mikroplasten och alltihop förs vidare
upp i näringskedjan för att slutligen nå oss människor. Det finns med andra ord all
anledning att få bort så mycket plast som möjligt från vår natur och våra hav.

Hålltider
Hålltider för dig som tävlande att hålla koll på:
•

21 september: Anmälan öppnad

•

4 oktober: Sista datum för att skicka in ditt bidrag

•

15 oktober: 12 vinnare plockas ut som går vidare till att få pitcha sina
lösningsförslag på workshopen den 26 oktober. Om du har gått vidare
kommer du att få ett mail i din mailinkorg.

•

26 oktober: Match-making workshopen äger rum och du har fem minuter
på dig att pitcha din idé. Därefter kommer juryn få fem minuter att ställa sina
frågor innan publiken får rösta

Tävlingsmallen
När du skickar in ditt bidrag skall du följa nedan instruktioner och bifoga
samtliga 5 steg:
1. Projektrubrik (max 150 tecken)
2. Projektbeskrivning: (max 1 500 tecken) - I projektbeskrivningen skall du
svara på följande fem frågor:
A. Din idé - beskriv din idé här, dvs. ditt förslag till lösning och syftet med din idé.
B. Resultatet som din idé ska uppnå - beskriv vilket resultat din idé, om den
genomförs, ska medföra för Hanöbukten och dess utmynnande vattendrag.
C. Problemet du vill lösa - ange vilken av de fyra nämnda utmaningarna som du
ämnar lösa när det gäller ”MIKROPLASTER”, ”SKRÄP I VÅRA HAV”, ”MINSKA
ANVÄNDNINGEN”, eller ”ÅTERANVÄND PLAST”. Beskriv även mer ingående om
problemet du vill lösa och varför just din idé kan hjälpa till med att lösa det här
problemet och hur.
* Tävlingsmallen fortsätter på nästa sida...

Tävlingsmallen (forts.) Behandling av personuppgifter
D. Nyttan för Hanöbuktsregionen - beskriv mer utförligt hur just din idé kan
hjälpa Hanöbuktsregionen, dvs. Hanöbukten och dess utmynnande vattendrag,
såsom åar, sjöar, etc.
E. Vilka steg i din idé kommer du påbörja utföra med hjälp av bidraget på 10 000
sek – dvs om du skulle vinna de 10 000 sek, vilka steg i din idé skulle du då kunna
påbörja utföra för dessa 10 000 sek? Eftersom vi vill dela ut pengar för att påbörja
konkreta åtgärder och inte bara som vinstpengar, så kommer bidraget på 10 000
sek, om du vinner, att gå till just en påbörjad implementering av din idé. Vi vill
därför att du här mer utförligt beskriver vilka steg i din idé som du skulle kunna
utföra inom ramen för de 10 000 sek.
3. Projektets tidplan (start och slutdatum)
4. Projektekonomi - här ska du ange en uppskattad budget för att genomföra
hela din idé. Vinnaren kommer nämligen att tas med i en större pengaansökan för
åtgärdsförslag för Hanöbukten, med möjlighet, om den går igenom, att skala upp sin
lösning, därav att vi behöver se en uppskattad budget.

Behandling av personuppgifter
Samverkan för Hanöbukten och Marint Centrum avser att på sin webbplats
publicera namnen på de 12 sökande som gått vidare med sitt tävlingsbidrag, samt
sedan även vinnaren, med angivande av beviljat belopp och ändamål. Genom att
inlämna en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske. Genom
inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att Samverkan för
Hanöbukten och Marint Centrum får behandla personuppgifterna i ansökan i den
utsträckning som krävs för hanteringen därav.
Om du har några frågor kan du höra av dig till: camilla.witt@simrishamn.se

Lycka till!

