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Vrije Universiteit Brussel lanceert ‘Circular Economy Challenge’
ECONOMIE 7/11/2019 13:22:41

Studenten, ondernemers en andere innovatieve geesten kunnen tot 20 december in teamverband een projectvoorstel
indienen dat past binnen de Brusselse circulaire economie.
ENGINEERINGNET.BE - De ‘Circular Economy Challenge’ is een initiatief van de VUB-Leerstoel Sociaal Ondernemerschap
die, samen met founding partners BNP Paribas Fortis, Close the Gap en Euroclear, sinds 2015 sociale ondernemers steunt.
Prof. dr. Nikolay Dentchev, leerstoelhouder: “Brussel kampt met uiteenlopende sociale en milieuproblemen. Via deze
Challenge willen we mensen prikkelen om op de proppen te komen met innovatieve ideeën binnen de circulaire economie."
"Onze focusdomeinen zijn big data, energie, elektronisch afval, mobiliteit en hergebruik van materiaal. We kiezen voor een
wedstrijd in teamverband omdat we gelijkgestemden met een verschillende expertise en achtergrond willen samenbrengen.”
Deelname is gratis, maar teams engageren zich voor het volledige wedstrijdverloop:
26 november 2019: Lancering Circular Economy Challenge. Deelnemers aan de Challenge kunnen netwerken met
potentiële teampartners en inspiratie opdoen tijdens deze kick-off beurs met ruim 40 projecten rond sociaal
ondernemerschap en boeiende keynotes.
20 december 2019: Deadline voor online inschrijving via https://www.vubsocialentrepreneurship.com/challenge, met een
Engelstalig projectvoorstel in maximaal 500 woorden.
15 januari 2020: Geselecteerde teams gaan naar een tweedaagse bootcamp bij DigitYzer, een digitaal innovatiecentrum
in Brussel, waar ze hun idee omzetten in een prototype.
14 maart 2020: Drie finalisten presenteren hun idee op een evenement rond maatschappelijk ondernemen, waar het
publiek de winnaar kiest.
Het winnende team krijgt begeleiding van experts uit het netwerk van de drie financieringspartners om hun idee uit te werken
en kan gebruik maken van het crowdsourcing- en crowdfundingplatform van de VUB-leerstoel Sociaal Ondernemerschap.
Dentchev: “Er zijn talrijke actuele thema’s waar bedrijven graag een oplossing voor zouden vinden. Neem het
duurzaamheidsprobleem rond data opslag. Gigantische hoeveelheden e-mails met zware bijlagen, foto’s en bankgegevens
worden opgeslagen in datacenters. Om die te laten draaien heb je veel elektra nodig en stoot je CO2 uit. Kan dat niet
duurzamer?” << (Lydia Heida) (foto: VUB)
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