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Platforma, kas finansē idejas sociālo problēmu risināšanai

Vēl līdz šī gada 15. jūlijam ir iespēja piedāvāt savu risinājumu kādam no 27 sociālajiem izaicinājumiem, kurus ir izvirzījušas dažādas organizācijas un uzņēmumi
visā Eiropas Savienībā. Šādu iespēju uzņēmējiem un sociālajiem novatoriem piedāvā Eiropas Komisijas finansētais projekts “Eiropas Sociālo izaicinājumu un
inovācijas platforma”.
Platformas darbība ir pavisam vienkārša – organizācijas un iestādes iepriekš ir definējušas kādus sociālos izaicinājumus jeb problēmas vienā no noteiktajām
jomām, savukārt uzņēmēji un novatori no jebkuras valsts var piedāvāt tiem risinājumus. Problēmas tiek definētas dažādās jomās – bēgļi un migrācija, apkārtējā
vide, pārtika, enerģija, novecošana, nodarbinātība, prasmes, viedās pilsētas un mobilitāte, izglītība, dzimums un sociālā iekļautība, jaunatne, veselība un
invaliditāte. Piemēram, Beļģijas reģions ir noteicis vēlmi nepārdoto pārtiku izplatīt bezpeļņas organizācijām, līdz ar to novatoriem jārod risinājums, kā tikt galā ar
šo izaicinājumu. Izaicinājumi tiek publicēti platformā, un izvēlētais risinājums saņem realizēšanai 30 000 eiro grantu, kā arī mentoru atbalstu.
No atkritumu šķirošanas līdz vienlīdzībai un dažādības veicināšanai
Izaicinājumus ir definējušas dažādu valstu organizācijas, piemēram, Itālijas reģions lūdz risinājumu, kas palīdzētu palielināt asins ziedošanas daudzumu, jo
konkrēti šajā reģionā tā ir problēma. Savukārt Portugāles Porto reģions vēlas samazināt plastikāta iepakojuma lietojumu reģionā, kas pašlaik ir aktuāla problēma
viscaur pasaulē. Iesniegtās problēmas dažkārt ir diezgan sadzīviskas un varētu nešķist tik aktuālas, bet to atrisināšana manāmi uzlabo daudzu cilvēku dzīves
kvalitāti, piemēram, Īrijā iedzīvotājiem izaicinājums ir veikalu un vajadzīgās infrastruktūras attālums no iedzīvotājiem mazāk apdzīvotos reģionos. Risinājums
paredz jaunu veikalu un franšīžu piesaisti, lai mazinātu attālumu.
Platforma strādā pēc principa, ka katra problēma ir risināma, bet tam nepieciešami inovatīvi paņēmieni. Iespējams, kādai problēmai, kas citā pasaules vietā
iedzīvotājiem sagādā nopietnus pārdzīvojumus, kaut kur citur jau ir ieviests atrisinājums, un ir cilvēki, kas mācētu to ieviest arī citviet pasaulē.
Visus aktīvos izaicinājumus var skatīt šeit: http://www.socialchallenges.eu/en-US/community/4/challenges
Piedāvāti jau 386 risinājumi
“Platforma ir divu līmeņu instruments, kurš spēj savest kopā cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība, ar cilvēkiem, kas spēj palīdzēt. Tas ir uzsauciens visiem
jaunajiem uzņēmējiem un start-up uzņēmumiem, kā arī jebkuram ar ideju un ambīcijām to īstenot,” stāsta platformas SocialChallenges.eu partnerorganizācijas
META Group eksperts un projektu vadītājs Dario Mazella. Lai gan pieteikuma forma sastāv no pietiekami detalizētas informācijas, tas nav atturējis novatorus no
visas Eiropas iesniegt savus risinājumus. “Bijām patīkami pārsteigti, ka pirmajā sesijā saņēmām 225 risinājumus un otrajā 161. Pirmajā sesijā finansējums
risinājumam tika piešķirts 41 novatoram, kas jau šobrīd kopā ar mentoriem strādā pie risinājuma ieviešanas,” papildina Dario Mazella.
Interesentus aicinām pieteikt savu risinājumu izaicinājumiem trešajā uzsaukumā līdz 2018. gada 15. jūlijam.
Papildu informācija pieejama šeit: http://www.socialchallenges.eu/

Publikācija tiek finansēta no Eiropas Savienības COSME programmas (2014.-2010.)
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