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Felhívás az élelmiszeripar és a feldolgozóipar
újítói számára: megkezdődött a
visszaszámlálás az új EIT innovációs központok
elindításáig
Az élelmiszeripar és a feldolgozóipar újítói figyelmébe! Az Európai Innovációs és Technológiai
Intézet (EIT) most lehetőséget biztosít az üzleti, felsőoktatási és kutató intézmények újítói számára
a bővülő EIT közösséghez történő csatlakozásra.
A 2016-ban két új tudás- és innovációs közösség, azaz az EIT Food (EIT Élelmiszeripar) és az EIT
Manufacturing (EIT Feldolgozóipar) létrehozására irányuló új tudományos és innovációs társulásokat
(KICs - Knowledge and Innovation Communities) alapító felhívással bővülni fog a jelenleg futó, a
klíma, energia, infokommunikáció, egészség és nyersanyag innovációk létrehozását célzó KIC-ek
köre.

Az EIT Food célja innovatív megoldások kidolgozása egy klímabarát és fenntartható globális
élelmiszer értéklánc biztosítása érdekében. Az EIT Manufacturing az európai feldolgozóipar
versenyképességét hivatott megerősíteni és fokozni.
A felhívás 2016 júliusáig érvényes, a győztes társulások 2016 novemberében kerülnek kihirdetésre.
„Az EIT azzal a meggyőződéssel jött létre, hogy társulás formájában dolgozva leküzdhetjük az
előttünk álló kihívásokat, és fokozhatjuk Európa versenyképességét és jólétét. Meggyőződésem,
hogy a két új, élelmiszeripari és feldolgozóipari tudományos és innovációs társulás növelni fogja az
EIT képességeit ennek megvalósítása érdekében” - jelentette ki Peter Olesen, az EIT
igazgatótanácsának elnöke.
„Az EIT bebizonyítja, hogy Európa képes a megújulásra és a fenntartható, új munkahelyeket teremtő
jövő építésére. Szeretném felhívni az élelmiszeripari és feldolgozóipari ágazatok újítóit szerte
Európából, hogy ragadják meg az alkalmat, jelentkezzenek pályázati felhívásunkra és
csatlakozzanak az EIT közösséghez” - tette hozzá Martin Kern, az EIT megbízott igazgatója.
A tudományos és innovációs társulások alapításáról szóló pályázatokat üzleti, felsőoktatási és
kutató intézmények által alkotott partnerségek nyújthatják be azzal a céllal, hogy innovatív
termékek és szolgáltatások kidolgozásával társadalmi kihívásokra válaszoljanak.
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Az EIT 2016. évi KIC pályázati felhívása itt érhető el: http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-forkics.

Háttér
Az EIT-ről
Az EIT egy független uniós szervezet, amely a 2014-től 2020-ig terjedő időszakban mintegy
2,4 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodik az Európai Unió Horizont 2020 elnevezésű
kutatási és innovációs keretprogramjában. Az EIT célja fenntartható növekedést és új
munkahelyeket biztosítani az európai innováció és vállalkozó szellem fellendítésével. A
dinamikus, határokon átívelő tudományos és innovációs társulások (KIC-ek) összefogják az
innovatív termékeket és szolgáltatásokat fejlesztő, új partnerségeket létrehozó és
vállalkozók új generációját nevelő, vezető üzleti, felsőoktatási és kutatási intézményeket.
Már nagyon várjuk hogy az EIT Food és az EIT Manufacturing 2016 novemberében
csatlakozzon hozzánk.
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