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ÖSTERSJÖN BEHÖVER DIN HJÄLP 
• tävla och vinn 20 000 kronor 
• kvala in till ”Cleantech Innovation Challenge”  

Östersjön är ett av världens mest reglerade hav, men även ett av de mest 
förorenade. Övergödning, mikroplaster och föroreningar har resulterat i drastiska 
förändringar för Östersjöns välbefinnande. Östersjön behöver din hjälp.  

Vi söker lösningar till fyra stora utmaningar. 
1. Plaster: Hur kan vi hindra olika former av plaster från att nå Östersjön?  
2. Läkemedel: Hur förhindrar vi att läkemedelsrester når Östersjön? 
3. Utsläpp från industri och avlopp: Hur kan vi minska utsläppen av tungmetaller, 

syreförbrukande ämnen, olika miljögifter, kväve och fosfor till Östersjön?  
4. Havsmedvetenhet: Hur kan vi öka förståelsen för vårt hav och våra vattendrag och skapa 

incitament för att minska utsläppen, samt skapa hållbara beteendeförändringar? 

Har du en idé om hur Östersjön kan bli ett friskare hav?  
Du har möjlighet att vinna 20 000 kronor och se ditt förslag bli verklighet.  
Representerar du ett företag eller en organisation så kan du även kvala vidare till 

innovationstävlingen Cleantech Innovation Challenge med möjlighet att vinna en expertansökan 
inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 (Fast track to innovation) till ett 
värde av 100 000 kronor.  

Du kan även delta som publik och rösta fram de bästa förslagen, som presenteras på Studio, 
Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö, onsdagen den 15 maj. 

Tider 
26 april: Sista datum för att skicka in ditt bidrag. 
6 maj: Tävlande nomineras till de olika kategorierna. 
15 maj: Meeting Point Urban Magma: Urban Innovation: Du får fem minuter på dig att 

presentera din idé på Studio i Malmö. Samma dag utses vinnarna.  

Tävlingsbidragen 
För mer information om anmälan och tävlingsinstruktioner besök vår hemsida: http://

www.samverkanhanobukten.org/ostersjon-behover-din-hjalp/ 
Har du några frågor går det bra att mejla eller ringa till projektledaren Jennie Larsson: 

jennie@samverkanhanobukten.org eller telefon: 070-656 08 02.


