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Az  EIT  díjazza  Európa  legjobb  
innovációs  tehetségeit  

• 17  európai  jelentkező  verseng  a  2015-‐ös  EIT-‐Díjakért  

• A  most  bevezetett  EIT  Innovators  Díj  a  csapatmunkában  végzett  újítást  jutalmazza  

• A  győzteseket  a  budapesti  INNOVEIT  2015  keretében  hirdetik  ki  2015.  május  6-‐án  

• A  résztvevői  és  a  médiaregisztráció  már  megkezdődött  az  esemény  honlapján:  
  www.innoveit.eu  

  

BUDAPEST,  2015.  április  9.  –  Az  Európai  Innovációs  és  Technológiai  Intézet  (EIT)  tudományos  és  innovációs  
társulásai  Európa  17  legígéretesebb  újítását  és  innovációs  tehetségeit  nevezték  a  2015-‐ös  EIT-‐Díjakra.  A  
győzteseket  Magyarországon,  a  budapesti  INNOVEIT  2015  keretében  hirdetik  ki  2015.  május  6-‐án.  

EIT-‐Díjjal  a  legígéretesebb  európai  innovációkat  jutalmazzák.  A  díj  célja  az  EIT  tudományos  és  innovációs  
társulásaiban  (KIC)  részt  vevő  újítók  és  vállalkozók  elismerése.    

„Izgalmas  és  ígéretes  dolog  látni,  ahogy  Európa  innovációs  tehetségei  megvalósítják  vállalkozói  ötleteiket”  –  
mondta  Peter  Olesen,  az  EIT  igazgatótanácsának  elnöke.  „Az  EIT-‐Díjjal  azokat  az  új  ötleteket  jutalmazzuk,  
amelyek  mindennapi  életünket,  közösségeinket  és  gazdaságunkat  fejlesztő  új  termékek  és  szolgáltatások  
kialakításához  vezetnek.  Az  ilyen  eredmények  megünneplése  nemcsak  a  díjazottak  jövőbeli  fejlődése,  de  
Európa  innovációs  fellendülése  és  nemzetközi  versenyképessége  szempontjából  is  fontos.”  

Az  EIT  KIC  társulásaiból  kibontakozó  vál la lkozásokra     összpontosító  EIT  Venture  Díjra  az  alábbi  cégeket  
nevezték:  Nordic  Power  Convertors  (Regnar  Paaske,  Dánia),  Reduse  (Hidde-‐Jan  Lemstra,  Egyesült  Királyság),  
TOK.TV  (Emanuela  Zaccone,  USA/Olaszország),  JUSP  (Stefano  Calderano,  Olaszország),  Sensus  Energy  (Rolf  
Huiberts,  Hollandia)  és  Nawa  Technologies  (Pascal  Boulanger,  Franciaország)  

Az  EIT  oktatási-‐képzési  programjaiban  végző  hal lgatókat    jutalmazó  EIT  CH.A.N.G.E  Díjra  az  alábbi  projekteket  
nevezték:  AQGRI+  (Jelmer  van  Veen,  Hollandia),  Coolar  Fridge  (Arno  Zimmerman,  Németország),  
FavourExchange  (Steven  Tait,  Olaszország),  Sensory  Media  (Zhenyu  Lin,  Egyesült  Királyság)  és  LEDSafari  
(Govinda  Upadhyyay,  Svájc).  

Az  idei  versenyben  új  kategóriaként  megjelent  az  EIT  Innovators  Díj.  Ezzel  a  társadalomra  és  a  gazdaságra  jó  
eséllyel  hatást  gyakorló,  példaértékű  innovatív  termékeket,  szolgáltatásokat  és  munkafolyamatokat  kifejlesztő  
innovációs  munkacsoportokat  jutalmazzák.  A  kategóriában  benevezett  cégek:  Biogas  ETC  (Sander  de  
Vries,  Hollandia),  Off4firms  (Renate  Schubert,  Svájc/Hollandia),  DA4RBI  (Markus  Loechtefeld,  Németország),  
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MobileShield  (Bruno  Crispo,  Olaszország),  Plesmo  (Xavier  Pain,  Franciaország)  és  Neptune  (Rajat  Aghabi,  
Spanyolország).  

További  tájékoztatás     

Médiakapcsolat:   Magdalena  Gryszko  

T:   +36  1  481  9333  
E:   press@eit.europa.eu  

További  információ  a  benevezett  vállalkozásokról  és  projektekről:	  http://eit.europa.eu/innoveit#awards.    

A  résztvevői  és  a  médiaregisztráció  már  megkezdődött  az  esemény  honlapján:    
http://eit.europa.eu/innoveit#register  
  

Sajtófotók  igénylése:  
http://mediapusher.eu/eit/download/eit_awards_2015_nominees_images.zip  

Háttér  
Az  EIT  bemutatása  

Az  EIT  az  Európai  Unió  független  testülete,  amelyet  2008-‐ban  az  európai  innovációs  és  cégindítási  tevékenység  
fellendítésére,  valamint  a  vállalkozások  elsődleges  nehézségeinek  leküzdésére  hoztak  létre.  A  szervezet  az  
üzleti,  a  képzési  és  a  kutatási  területek  határokon  átívelő,  dinamikus  együttműködésével  -‐  Tudás-‐  és  Innovációs  
Közösségek  (KIC)  létrehozásával  -‐    ötvözi  „a  tudás  háromszögének”  elemeit,  amely  elősegíti  az  innovatív  
termékeket  és  szolgáltatásokat  kifejlesztését,  új  vállalkozások  elindítását  és  egy  új  vállalkozói  generáció  
kinevelését.    

EIT  –  Ahol  az   innováció  megvalósul  

Európai  Innovációs  és  Technológiai  Intézet  (EIT)  
  
További  tájékoztatás:  

www.eit.europa.eu  

Az  EIT  Twitter-‐követése:  

@EITeu  

  
Az  EIT  az  Európai  Unió  testülete    


