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Een podium voor de circulaire mode
De MEL organiseert, in samenwerking met ADEME en de regio Hauts-de-France, de tweede editie van de
Trofeeën voor de circulaire mode. Deze trofeeën belonen innoverende projecten met een potentieel van
economische, territoriale et ecologische waardecreatie. De projectleiders hebben tot 30 juni aanstaande
17u om zich online in te schrijven op https://www.modecirculaire.com/candidater/
De Trofeeën voor de circulaire mode richten zich tot
zowel kleine als grote ondernemingen die producten,
diensten en processen aanbieden die tot doel hebben de
impact van de textielsector op het milieu in Frankrijk,
België en Nederland te verminderen.
Het doel is om bedrijven te promoten en te belonen die
willen investeren in geëngageerde mode die de impact
van
mode
op
de
planeet
vermindert,
gedragsveranderingen versnelt en past binnen de
circulaire economie. Er worden 3 categorieën
aangeboden:
•
Hoop: project in ontwikkeling gericht op
commercialisering op korte termijn,
•
Booster: project dat nog geen jaar op de markt
is,
•
Eer: project dat meer dan een jaar en minder dan
drie jaar op de markt is.

Deze drie trofeeën worden uitgereikt voor de twee categorieën bedrijven (klein en groot). Er wordt ook een
"Publieksprijs"-trofee toegekend, en er worden favorieten bekendgemaakt (REV3, Eurometropolis, enz.). Voor
deze editie kunnen 15 finalisten worden geselecteerd.
En daarna?
De stemming door het grote publiek is gepland van 10 oktober tot 16 november. De projecten van de finalisten
worden tijdens deze periode ook tentoongesteld in het textielmuseum La Manufacture in Roubaix. De trofeeën
worden vervolgens uitgereikt tijdens de Europese week van afvalvermindering van 17 tot 24 november.
OVER DE MEL
De Europese Metropool Lille, die ten dienste staat van de 95 gemeenten die er deel van uitmaken, zet zich
dagelijks in voor 1,2 miljoen inwoners. Zij is bevoegd op de volgende essentiële gebieden: vervoer, wonen,
economie, energie, openbare ruimte en wegen, ruimtelijke ordening en stedenbouw, stadsbeleid, water, sanering,
huishoudelijk afval, toegankelijkheid voor gehandicapten, natuur en leefomgeving, cultuur, sport, toerisme,
crematoria. De Raad van de Metropool, voorgezeten door Damien Castelain sinds zijn herverkiezing op 9 juli
2020, bestaat uit 188 leden die voor 6 jaar zijn gekozen.
www.lillemetropole.fr
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