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Új európai innovációs módszerek – INNOVEIT
A budapesti EIT #InnovEIT fórumon az Európa különböző térségeiből érkező 600
résztvevő az innováció új irányait fürkészi.
Európa legjelentősebb innovációs fóruma, az #InnovEIT 2015 ma kezdődött meg Budapesten. A május 5-től 7ig tartó eseményen több mint 600 vállalkozó, kutató, döntéshozó, vállalatvezető és diák vesz részt Európa
legkülönfélébb térségeiből. A fórumot az az Európai Unió független testülete, az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet (EIT) rendezi, melynek feladata, hogy új módszereket dolgozzon ki a vállalakozás és az
innováció sikerességének fokozására.
Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa szerint:
„Az Európai Bizottság elsődleges politikai célkitűzései közé tartozik a gazdasági növekedés helyreállítása és
munkahelyek teremtése. Ebben kulcsszerepet játszik az innováció és az oktatás. Az EIT az innovatívabb
gazdasági kultúra és a vállalkozói szellem elősegítésével már most is jelentős hozzájárulást tesz. Kézzel fogható
eredményeket képes felmutatni, köztük több mint 120 új piacra került terméket és szolgáltatást, Európa-szerte
141 induló vállalkozást és 472 fiatal felsőfokú oktatását” mondta, majd hozzátette: „Most ezekre a kezdeti
eredményekre kell építkeznünk, és el kell határoznunk, hogyan biztosítjuk majd, hogy az EIT még a korábbinál
is nagyobb hatással lehessen a jövőnkre. Az InnovEIT egyedülálló lehetőséget nyújt a gyakorlati tapasztalatok
és ötletek megosztására, amelyek segítenek a következő lépések előkészítésében.”
Az EIT innovációs fórumán felszólalt Navracsics Tibor, európai bizottsági tag, Birgitte Andersen, a Big Innovation
Centre vezérigazgatója és társalapítója, valamint Corinne Vigreux, a TomTom társalapítója és fogyasztói
ügyvezető igazgatója. A rendezvény keretében adják át a 2015-ös EIT-díjakat, amellyekkel az európai újítók
sikereit ismerik el.
„Az idei EIT-díjakra nevezettek között 17 rendkívül tehetséges, nagyszerű ötletekkel és szenvedélyes
elhivatottsággal rendelkező jelöltet láthatunk –mondta Peter Olesen, az EIT igazgatótanácsának elnöke. „Ők a
jövő innovációjának élharcosai, és meggyőződésem, hogy mindannyian a korábbi, sikeressé vált győztesek
nyomdokaiba lépnek.” Ilyen győztes például Kate Hofman, aki a GrowUp városi farm koncepciójával nyerte el a
2013-as EIT CHANGE díjat, valamint David Tacconi, aki pedig Riablo rehabilitációs termékével a 2013-as EIT
Venture díjat nyerte el. A díjazása óta Hofman prototípust épített, alkalmazottakat vett fel, több mint 1 millió
angol font értékű pénzalapot gyűjtött össze, és jelenleg első kereskedelmi farmját építi. Tacconi a díj elnyerése
óta óriási nemzetközi figyelmet kapott, és beruházói hálózata is egyre szélesebbé vált.
Az EIT-díjakra nevezettek a különböző országokból:
●
●
●

Dánia: Regnar Paaske (EIT Venture díj);
Egyesült Királyság: Hidde-Jan Lemstra (EIT Venture díj) és Zhenyu Lin (EIT CHANGE díj).
Franciaország: Pascal Boulanger (EIT Venture díj) és Xavier Pain (EIT Innovators díj);
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Hollandia: Rolf Huiberts (EIT Venture díj), Jelmer van Veen (EIT CHANGE díj) és Sander de Vries (EIT
Innovators díj);
Németország: Arno Zimmerman (EIT CHANGE díj) és Markus Loechtefeld (EIT Innovators díj);
Olaszország: Stefano Calderano (EIT Venture díj), Emanuela Zaccone (EIT Venture díj), Steven Tait (EIT
CHANGE díj) and Bruno Crispo (EIT Innovators díj);
Spanyolország: Rajat Aghabi (EIT Innovators díj);
Svájc: Govinda Upadhyyay (EIT CHANGE díj) és Gian Autenrieth (EIT Innovators díj);

„Az InnovEIT fórum remek lehetőséget biztosít az innováció összes elemének gyakorlati tanulmányozására. A
fenntartható munkahelyekhez és gazdasági növekedéshez innováció szükséges. A növekedés hatása
környezetünkbe, közösségeinkbe, városainkba és egész társadalmunkba is begyűrűzik – mondta Birgitte
Andersen, brit Big Innovation Centre vezérigazgatója. „Innovatív vállalatokkal, újító szellemű szakemberekkel és
olyan újítókkal dolgozunk együtt, akik tudják, „mi működhet”, és akik a növekedés katalizátoraként
előmozdítják az innovációt, különösen a kultúrák, technológiák, szektorok és tudományágak között. Az ilyen
szervezetek, mint például az EIT úgy próbálják meg kezelni ezt a problémát, hogy lehetőséget teremtenek a
találkozásra a különféle vállalkozások, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek képviselői számára, s ezzel
hidat építenek a kutatók és az iparágak, valamint a vállalakozások és az új piacok között, méghozzá kiváló
eredményekkel.”
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Az EIT bemutatása
Az EIT az Európai Unió független testülete, amelyet 2008-ban az európai innovációs és vállalkozási
tevékenység fellendítésére, valamint a vállalkozók kezdeti nehézségeinek leküzdésére hoztak létre. A
szervezet az üzleti, a képzési és a kutatási területek határokon átívelő, dinamikus együttműködésével
– tudományos és innovációs (KIC) társulások létrehozásával – ötvözi „a tudás háromszögének”
elemeit, amely elősegíti az innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztését, új vállalkozások
elindítását, valamint egy új vállalkozói generációt kinevelését.
EIT – Ahol az innováció megvalósul
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
További tájékoztatás:
www.eit.europa.eu
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Az EIT követése a Twitteren: @EITeu
Az EIT az Európai Unió testülete

