
 
 
 
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

AZ EIT CÉLJA: EGY MILLIÓ TECHNOLÓGIAI 

INNOVÁTOR – CSATLAKOZZ A 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSHOZ! 
 

2022. október 11. – Budapest, Magyarország  – Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 

(EIT) bejelentette a Deep Tech Talent Initiative elnevezésű kezdeményezést, amely arra kéri 

partnereit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és az elkövetkező években egymillió 

embert képezzenek ki a tudományos felfedezések és technológiai áttörések területein. A Deep 

Tech Talent Initiative ma mutatkozott be az EIT INNOVEIT WEEKS eseménysorozat 

befejezéseként, amely idén Európa legnagyobb innovációs eseménye. Ezennel meghívjuk a 

deep tech érdekelt feleket, hogy csatlakozzanak a kötelezettségvállaláshoz, és fektessenek be 

az európai tehetségek jövőjébe.   

 

A Deep Tech Talent Initiative egy úttörő program, amely az elkövetkező három évben egymillió embert 

fog kiképezni európai deep tech területeken. A Deep Tech innovációk – a tudományos és mérnöki 

munkát a fizikai, biológiai és digitális területekkel egyesítő csúcstechnológiai megoldások – 

nélkülözhetetlenek a legsürgetőbb globális kihívások megoldásához. Európa azonban nem rendelkezik 

azzal a tehetséggel és szakképzett munkaerővel, hogy megfelelően kiaknázza az új technológiákat a zöld 

és digitális átállás érdekében. Az EIT célja, hogy az Európai Bizottság új európai innovációs 

menetrendjével (New European Innovation Agenda) összhangban orvosolja ezt a hiányosságot, és egy 

erős, deep tech tehetségbázist fejlesszen ki minden tagállamban. Európa legnagyobb innovációs 

ökoszisztémájaként az EIT a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy mozgósítsa a több mint 3400 

partnerből és több mint 200 központból álló hálózatát Európa-szerte, a legkorszerűbb deep tech 

oktatási programok kifejlesztése érdekében. Az új kezdeményezés nemcsak a képzett 

munkaerőfejlesztést biztosítja, hanem az Európában deep tech területeken tevékenykedő, nagy 

növekedést mutató vállalatok megtartását is, hogy azok fenntarthassák és bővíthessék működésüket.  

 

Mariya Gabriel, innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosa 

következőket nyilatkozta: 

 

"A deep tech tehetségek támogatása, bevonzása és megtartása létfontosságú a zöld és digitális 

átmenetek lehetővé tétele, ill. az innováció új hullámának hasznosítása során a New European 

Innovation Agenda (Új európai innovációs menetrend) céljaival összhangban. Az EIT Európa legnagyobb 

innovációs ökoszisztémájaként és Európa-szerte meglévő 3400 tagból álló partnerhálózatával a legjobb 

helyzetben van ahhoz, hogy kidolgozza az EU számára szükséges deep tech oktatási programokat, és 

hogy a Deep Tech Talent kezdeményezés keretében 1 millió európai tehetséget képezzen ki. A 

kezdeményezés biztosítja, hogy Európa a globális, élvonalbeli technológiai fejlesztések élcsapatában 

legyen, én minden európai deep tech területen érdekelt felet bátorítok, az oktatóktól és a munkáltatóktól 

a tagállamokig, hogy kötelezettséget vállaljanak ennek támogatására." 

https://eit.europa.eu/news-events/news/new-european-innovation-agenda
https://eit.europa.eu/news-events/news/new-european-innovation-agenda
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Az új program minden európai tehetség előtt minden oktatási szinten nyitva áll, a középiskolai 

tanulóktól kezdve a szakembereken és vállalkozókon át az összes oktatási vagy képzésszolgáltatóig. 

Különös figyelmet fordít és ösztönzőleg hat a nőkre és a kisebb innovációs kapacitással rendelkező 

országokra. A kezdeményezést  október 11-én indították el a brüsszeli EIT Csúcstalálkozón – az EIT 

kiemelt rendezvénysorozatának, az INNOVEIT WEEKS-nek a csúcspontján –, amelyre Európa-szerte 10 

eseményen több mint 6 000 résztvevőt volt kíváncsi.  

 

Nektarios Tavernarakis, az EIT irányító testületének elnöke így nyilatkozott: „Az EIT élen jár abban, hogy 

az oktatást innovációs környezetbe integrálja az általunk nyújtott támogatás és szolgáltatások segítségével, 

amelyet több ezer újító, diák és vállalkozó számára biztosítunk. Az EIT-közösség készen áll arra, hogy a bevált 

gyakorlatait megfelelő szintre emelje, és új iparági oktatási programokat kínáljon deep tech területeken, 

hogy biztosítsa Európa versenyképességének jövőjét. Felszólítjuk az európai innovációs közösséget és 

partnereinket, hogy csatlakozzanak készségfejlesztő kezdeményezésünkhöz, és segítsenek beazonosítani, 

létrehozni, növelni és megvalósítani a minden európai számára elérhető deep tech oktatási lehetőségek teljes 

körét.” 

 

A Deep Tech Talent Initiative az EIT meglévő vállalkozói oktatási tevékenységeire épít, beleértve azokat, 

amelyek a technológiai készségek fejlesztését célozzák, többek között az EIT-diplomák és-oklevelekre, az 

Európai Akkumulátorszövetség (EBA) akadémiájára és az EIT felsőokatási kezdeményezésre, amelyek már 

2022-ben több mint 15 000 tehetséget képeztek ki. A program kulcsfontosságú tényezőjének tartja az EIT-

közösség és partnereinek mobilizálását, hogy a legjobb és leghatékonyabb deep tech tehetségprogramok 

kidolgozását és bevezetését biztosíthassa, az EIT Feldolgozóiparral (EIT Manufacturing) az élen, amely a 

koordinációt vezeti.  

Kötelezettségvállalás a kezdeményezéshez való csatlakozás mellett  

Az EIT a partnerek kötelezettségvállalásra való ösztönzésével az állami és magánszervezetek, az iparági 

képviselők, az oktatási szolgáltatók, valamint egyéb uniós programok és ügynökségek szövetségét fogja 

létrehozni a kezdeményezés céljának elérése érdekében. Ez a kötelezettségvállalási rendszer lehetővé teszi 

a potenciális partnerek és szponzorok számára, hogy támogassák a kezdeményezést, valamint segít 

beazonosítani a legjobb meglévő deep tech tanfolyamokat és képzéseket. 

A készségfejlesztési program fejlesztéséhez csatlakozni kívánók kiválaszthatják, hogy a támogatás mely 

kategóriájára vállalnak kötelezettséget, például a képzés biztosítása, a program tartalmi fejlesztése, pénzügyi 

támogatás, az információk terjesztése.  Az EIT Feldolgozóipar (EIT Manufacturing), amely az EIT tudományos 

és innovációs társulása, fogja vezetni a kezdeményezés megvalósítását az EIT-közösség nevében. 

A Deep Tech Talent Initiative weboldala és a kötelezettségvállalási formanyomtatvány itt található. 

Az INNOVEIT WEEKS 2022 eseményosorozaton rekordszíntű részvételi arányt 

tapasztaltunk  

https://eit.europa.eu/our-activities/education/eit-label
https://www.eba250.com/eba-academy/about-eba-academy/
https://eit-hei.eu/
https://www.eitmanufacturing.eu/
https://eitdeeptechtalent.eu/
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A Deep Tech Talent Initiative bejelentése mellett az EIT Csúcstalálkozó a 2022-es EIT díjátadó 

ünnepségégének is helyt adott; a döntősökre vonatkozó összes információ itt található. A Csúcstalálkozó, 

amelyre Belgiumban, Brüsszelben került sor, az EIT kiemelt rendezvénysorozatának, az INNOVEIT WEEKS 

utolsó eseménye volt, amely tíz rendezvényt foglal magában Európa-szerte.    

 

Európa legnagyobb innovációs eseményeként az INNOVEIT WEEKS teljes körűen bemutatta az EIT-t a 

nagyközönség számára: 

 

• 10 szakpolitikai eseményt tartottak szerte Európában: Stockholmtól Párizson és Bilbaón át Athénig.  

• Összesen 6 000 vezető iparági szereplő, az EIT által támogatott vállalkozó, politikai döntéshozó, diák 

és egyéb innovátor vesz részt személyesen vagy online. 

• Összesen 175 előadó lesz az esemény részese, akik szakértőkből, induló innovatív vállalkozásokból, 

első osztályú innovátorokból és vezetőkből állnak.   

 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK: EIT – AZ INNOVÁCIÓ ELŐMOZDÍTÓJA 

INFORMÁCIÓK AZ EURÓPAI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIA INTÉZETRŐL (EIT) 

Az EIT megerősíti Európa innovációs képességét azáltal, hogy megoldásokat kínál a globális kihívások 

leküzdésére, és támogatja a vállalkozói tehetségeket a fenntartható növekedés és a szakképzett 

munkahelyek megteremtése érdekében Európában. Az EIT egy európai uniós testület, amely a Horizont 

Európa kutatási és innovációs keretprogram szerves része. Az Intézet támogatja a dinamikus 

páneurópai partnerségek fejlesztését − az EIT tudományos és innovációs társulásait − vezető vállalatok, 

kutatólaboratóriumok és egyetemek között. Az intézet eddig nyolc innovációs közösséget támogatott a 

következő területeken: éghajlat, digitalizáció, élelmiszer, egészségügy, energia, gyártás, nyersanyagok 

és városi mobilitás. Az EIT a közelmúltban megalapította legújabb innovációs közösségét, az EIT Kultúrát 

és kreativitást a kulturális és kreatív iparágakra vonatkozó megoldások megtalálása érdekében.  

 Európa legnagyobb innovációs ökoszisztémájaként az EIT több mint 3400 partnert kapcsol össze több 

mint 200 innovációs központban Európában és azon túl is. Ez az egyetlen olyan innovációs szervezet, 

amely minden uniós tagállamban jelen van. Az EIT egyedi megközelítést alkalmaz az innovátorok 

támogatására, és előtérbe helyezi őket, hogy gondoskodjanak az igényeikről, és üzleti, kutatási és 

oktatási lehetőségeket teremtsenek a tudás megosztására.  

Az elmúlt évtizedben az EIT több mint 5 600 vállalkozást támogatott, és több mint 1670 termék és 

szolgáltatás létrehozásában segített. Több mint 17 400 munkahely létrehozásában is szerepet játszott. 

2022 augusztusáig több mint 6 milliárd euróval segített az induló innovatív vállalkozások külső 

befektetéseinek növelésében, és 4 600 mester- és PhD-képzésben részt vevő diák végzett az EIT 

képzési programokon, több ezren pedig jelenleg is folytatják tanulmányaikat! 

DEEP TECH TALENT – TEGYEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST ÉS CSATLAKOZZON AZ 

KEZDEMÉNYEZÉSHEZ!  
 

A Deep Tech Talent Initiative egy úttörő program, amelynek célja, hogy az európai deep tech 

területeken a következő három évben (2023−2025) 1 millió ember kiképzését, továbbképzését és 

https://eit.europa.eu/eit-awards-2022/2022awards-nominees
https://eit.europa.eu/innoveit/2022
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átképzését segítse. A kezdeményezés keretében az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 

olyan páneurópai tehetség- és készségfejlesztési programokat korszerűsít, hoz létre, bővít és vezet be, 

amelyek a deep tech ágazaton belüli területek − többek között a fejlett anyagok és a gyártás, a 

mesterséges intelligencia, a biotechnológia, a blokklánc, a robotika, az űrkutatás, a fotonika, az 

elektronika, a kvantumszámítógépek, a fenntartható energia és tiszta technológia − igényein és 

követelményein alapulnak. A Deep Tech Talent kezdeményezés minden európai tehetség számára 

nyitva áll − az iskolásoktól a szakemberekig és a vállalkozókig −, és a deep tech területen jelentkező 

európai készséghiányt fogja orvosolni, valamint arra ösztönzi az ágazatban működő, nagy növekedési 

potenciállal rendelkező vállalatokat, hogy Európában tartsák fenn és bővítsék tevékenységüket. Minden 

európai deep tech érdekelt felet felkérünk, hogy vállaljon kötelezettséget a kezdeményezés céljainak 

támogatására, és csatlakozzon új készségfejlesztő szövetségéhez. További információkért, kérjük, 

keresse fel a következő weboldalt: https://eitdeeptechtalent.eu/ 

 

Az Ön szakmai elérhetőségeit a nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból vagy az Ön szervezetével való közvetlen 
kapcsolatfelvétel során szereztük meg. Kapcsolattartási adatait kizárólag az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet (EIT) (adatkezelő), és az ICF Next (adatfeldolgozó) fogja feldolgozni kommunikációs és promóciós célból az 
EIT-hez és annak tevékenységeihez kapcsolódóan. További információért, kérjük, olvassa el a vonatkozó 
adatvédelmi nyilatkozatot, amely itt érhető el. 
Ha nem szeretne ebben a témában információkat kapni, vagy meggondolja magát, kérjük, közölje velünk 
leiratkozási szándékát a következő címre küldött e-mailen keresztül: press.eit.summit@iservice-europa.eu  

https://eitdeeptechtalent.eu/
mailto:press.eit.summit@iservice-europa.eu

