
 

                   

Znan je zmagovalec slovenskega državnega finala ClimateLaunchpad 2015  

Najboljša ideja, ki se bori proti podnebnim spremembam, se bo predstavila septembra na 

evropskem finalu.  

 

<Ljubljana>, 10. 6. 2015 – Štiri slovenske ekipe so se predstavile na državnem finalu 

ClimateLaunchpad, ki ga je organiziral Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT) 

v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Tehnološkim parkom Ljubljana. Finale je potekal v

Tehnološkem parku Ljubljana v okviru Podjetniške srede: Lansiranje prodaje za start-upe. 

  

Največje evropsko tekmovanje poslovnih idej na področju čistih tehnologij in trajnostnega 

razvoja poteka v 28 državah v Evropi. ClimateLaunchpad odkriva več kot 1000 novih idej na 

področju čistih tehnologij za boj proti podnebnim spremembam in pomaga ambicioznim 

podjetnikom spremeniti idejo v globalen posel. Finalisti vsake države se bodo uvrstili na 

evropski finale, ki bo septembra na Nizozemskem. Sedaj Slovenija potrjuje svojega finalista. 

 

Vse prijavljene ideje so bile obravnavane z vidika vpliva na  podnebne spremembe, potenciala 

rasti ter z vidika strokovnega znanja in zanosa prijaviteljev. Zmagovalec slovenskega finala, ki bo 

nadaljeval na evropski finale, je Hemp (Plastic) Biogranulate. Njihov produkt je okolju prijazen in 

popolnoma razgradljiv kompozit iz konoplje na osnovi polimlečne kisline (PLA) in konopljinih 

vlaken. Kompozit iz konoplje zlahka nadomesti druge termoplastične smole, proizvedene iz fosilnih 

goriv. 

 

Frans Nauta, namestnik direktorja za podjetništvo v Climate-KIC in ustanovitelj ClimateLaunchpad: 

“Po vsej Evropi se je prijavilo na stotine dobrih idej na ClimateLaunchpad 2015. Odlično je videti 

toliko start-up podjetij z izjemnimi inovacijami na področju čistih tehnologij za boj proti podnebnim 

spremembam. To tekmovanje usposablja ekipe, da se razvijejo in prodajo svoje ideje. Vidimo 

veliko priložnosti, da dosežejo globalni vpliv s svojimi podjetji.” 

 

Evropski finale bo potekal septembra v Amsterdamu. Najboljših 8 evropskih ekip bo sprejetih v 
Climate-KIC Accelerator, poslovno šolo, osredotočeno na razvoj in trženje start-up podjetij na 
področju čistih tehnologij. Denarna nagrada za končnega zmagovalca evropskega finala znaša 
10.000 €, druga nagrada  5.000 € in tretja 2.500 €.  
 

Sara West, lanskoletna zmagovalka in soustanoviteljica podjetja Wavetube: “ClimateLaunchpad 

ima ogromno poslovno mrežo in strokovno znanje, katero lahko z lahkoto dostopamo, medtem ko 

pospešujemo svoj razvoj. Je enkratna priložnost v življenju, da lahko razširiš svojo poslovno mrežo 

in podjetje.” 

 

 
ClimateLaunchpad in Climate-KIC 
ClimateLaunchpad (www.climatelaunchpad.org) je program Climate-KICa. Climate-KIC je združenje, ustanovljeno s 
strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology , EIT), z 
namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve. Je največje 
evropsko javno-zasebno partnerstvo, sestavljeno iz mednarodne mreže podjetij, akademskih ustanov in javnih 
organizacij. Je telo Evropske unije, zadolženo za zagotavljanje evropske trajnostne rasti.  
www.climate-kic.org 
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