
Europese financiering voor Nederlandse clean-tech start-up
Shop&Drop
In de nabije toekomst wordt hergebruik en recycling beloond!
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Samenvatting De Nederlandse clean-tech start-up Shop&Drop heeft de Europese
CHEST subsidie toegekend gekregen. Het subsidieproject
CHEST(Collective enHances Environment for Social Tasks) richt zich
op sociaal ondernemers die technische oplossingen ontwikkelen voor
belangrijke maatschappelijke uitdagingen. De toekenning ondersteunt
Shop&Drop in het verwezenlijken van haar ambitie ervoor te zorgen dat
consumenten in de nabije toekomst worden beloond voor al het afval
dat zij inzamelen voor hergebruik en recycling. CHEST noemde het plan
van Shop&Drop ‘[a]n excellent proposal with a clear understanding of
the link to stakeholders and to market’.

Details De toegekende subsidie maakt deel uit van het Europese Framework Seven
Programma voor onderzoek en innovatie(FP7 - voorloper van Horizon 2020).
CHEST beoordeelde de aanvragen onder andere op mate van duurzaamheid,
innovatie en impact. De jury was lovend over de mogelijkheden die
Shop&Drop biedt en verwacht een ’[..] high probability of impact both in the
Netherlands and across the EU’. Met de subsidie van CHEST kan Shop&Drop
verder bouwen aan haar digitale platform dat consumenten stimuleert tot
afvalscheiding en er daarmee voor zorgt dat waardevolle grondstoffen in de
economische cyclus blijven.

Shop&Drop brengt consumenten, retailers en producenten samen om de
keten van product-aankopen en (na gebruik) afdanken te sluiten en zo vraag
en aanbod daadwerkelijk circulair te maken. Middels de gratis Shop&Drop app
krijgen consumenten advies op maat over waar zij hun afval en oude spullen
kunnen inleveren voor hergebruik en recycling. Voor alles wat zij via de app op
de juiste plek inleveren ontvangen zij punten. Die kunnen ze met dank aan de
subsidie binnenkort gaan inwisselen voor kortingen op een nieuwe aankoop.
Zo faciliteren en motiveren retailers en producenten hun klanten om meer
afval te scheiden en gezamenlijk de footprint van hun producten te verlagen.
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Afbeeldingen

Over ShopenDrop

We will learn you to DROP your waste while you SHOP and to make that
combination valuable and fun! It's an app, it's a lifestyle, but most of all, it's a
simple way to make our world a little bit better. www.shopendrop.nl
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