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Dansk digital ekspertise nomineret til EIT's 

Innovationspris 2020 

Budapest, Ungarn, 20. oktober 2020 – Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) fejrer 28 

iværksættere fra hele Europa – heriblandt to danske – som er nomineret til EIT's priser 2020. Disse 

fremragende innovatorer er blevet nomineret for deres vedholdenhed og kreativitet og i anerkendelse af 

deres banebrydende produkter og tjenester, som sætter skub i Europas omstilling til en grønnere, sundere 

og mere digital fremtid. 

De danske iværksættere er nomineret i priskategorien "EIT Venture", der præsenterer startup-virksomheder og 

vækstvirksomheder, som har nydt godt af støtten fra EIT's innovationsfællesskaber til etablering af virksomhed og 

forretningsudvikling. "BluSense Diagnostics" er nomineret for sit nanoteknologibaserede, transportable 

blodprøveprodukt, som ved hjælp af en enkelt dråbe blod kan stille diagnoser inden for livstruende sygdomme. 

"OpenTeleHealth" er blevet nomineret for sin evne til at opbygge, udrulle og forvalte telemedicinske forretnings- 

og serviceløsninger og dermed nedbringe sundhedsomkostningerne for hver patient. 

Mariya Gabriel, EU-kommissær for Innovation, Forskning, Kultur, Uddannelse og Unge, udtaler: "Gennem EIT 

investerer EU i de lyseste hoveder blandt sine innovatorer, så de kan bidrage til at skabe et grønnere, sundere og 

mere bæredygtigt samfund for EU's borgere. De nominerede til dette års priser kommer fra 13 lande og vidner om 

EIT's evne til at finde og fremme de mest lovende innovationsprojekter. Jeg ønsker dem alle tillykke med, at de nu 

er nået hertil, og jeg glæder mig til overrækkelsen af EIT's priser 2020 i december." 

Gioia Ghezzi, formand for EIT's bestyrelse, udtaler: "EIT's priser i år er ikke blot en anerkendelse af de imponerende 

resultater, som de innovatorer, vi støtter, har skabt, men også deres ukuelighed i disse vanskelige tider. Dette års 

innovationer rækker fra nye, mere bæredygtige teknologier over sundhedsdiagnostik til intelligent dataanalyse på 

tværs af sektorer. De nominerede til EIT's priser personificerer, hvad EU har brug for i lyset af de aktuelle 

problemstillinger, nemlig  innovatorer, som hurtigt kan mobilisere deres kræfter til at omsætte idéer i pragmatiske 

løsninger."  

Dette års prisoverrækkelse foregår virtuelt den 8. og 9. december, hvor de succesrige kandidater, iværksættere 

og innovatorer, som EIT's innovationsfællesskaber har støttet, præsenteres sammen med deres resultater. De 

nominerede til EIT's priser 2020 er med deres forskellige oprindelse udtryk for mangfoldigheden i EIT's 

innovationsfællesskaber: Belgien (1), Danmark (2), Frankrig (1), Tyskland (5), Ungarn (2), Italien (1), Nederlandene 

(2), Polen (1), Portugal (2), Spanien (4), Sverige (2), Schweiz (3) og Det Forenede Kongerige (2). Den fulde liste over 

nominerede og deres innovationer findes her. 

EIT's priser fremhæver hele den innovationspipeline, som EIT giver drivkraft til, fra studerende til iværksættere, 

fra laboratorium til marked og fra idé til løsninger for hele Europa. Denne dynamiske innovationstilgang skaber et 

enestående miljø, hvor de nominerede udvikler og opskalerer innovative løsninger på akutte globale udfordringer 

inden for klima, energi, digitalisering, fødevarer, sundhed, fremstilling, mobilitet og råvarer. De 28 nominerede er 

fordelt i fire kategorier, som repræsenterer den dynamiske fremdrift i europæisk iværksætteri:  

• EIT CHANGE-prisen, som gives til de bedste kandidater fra EIT's uddannelsesprogrammer i iværksætteri 

• EIT Innovators-prisen, som fremhæver enkeltpersoner og grupper, som har udviklet produkter og 

tjenester med stor gennemslagskraft  
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• EIT Venture-prisen, som præsenterer startup-virksomheder og vækstvirksomheder, som har nydt godt af 

støtten fra EIT's innovationsfællesskaber til etablering af virksomhed og forretningsudvikling  

• EIT Woman-prisen, som retter fokus mod inspirerende kvindelige iværksættere og ledere.  

Hver pris overrækkes sammen med en pengegave på 50 000 EUR (førstepladsen), 20 000 EUR (andenpladsen) og 

10 000 EUR (tredjepladsen). Offentligheden vil også kunne få indflydelse på den femte kategori, nemlig EIT Public-

prisen, som giver enhver mulighed for at stemme på sin foretrukne innovation. Onlineafstemningen åbner den 

16. november på eitawards.eu  

De endeligt udvalgte nominerede vil præsentere deres innovationer online for offentligheden den 8. december, 

og navnene på prismodtagerne i hver af de fem kategorier vil blive offentliggjort ved en livetransmitteret ceremoni 

den 9. december. 

 
BAGGRUND: EIT – SÆTTER GANG I INNOVATION!  
 

Hvad er Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)?  

EIT styrker Europas evne til at innovere ved at drive løsninger på presserende globale udfordringer og pleje 

iværksættertalenterne, så de kan skabe bæredygtig vækst og faglærte job i Europa. EIT er et EU-organ, som er 

integreret i Horisont 2020, der er EU's rammeprogram for forskning og innovation. Instituttet understøtter 

udviklingen af dynamiske transeuropæiske partnerskaber – EIT's videns- og innovationsfællesskaber – blandt 

førende virksomheder, forskningslaboratorier og universiteter.   

 

EIT driver innovative løsninger på globale udfordringer  

EIT's otte videns- og innovationsfællesskaber arbejder for at sætte fart i omstillingen til en kuldioxidfri økonomi 

(EIT Climate-KIC), fremme Europas digitale omstilling (EIT Digital), føre an i den globale revolution inden for 

fødevareinnovation og -produktion (EIT Food), give EU's borgere større mulighed for at leve et sundt liv (EIT 

Health), skabe en fremtid med bæredygtig energi for Europa (EIT InnoEnergy), styrke konkurrenceevnen i Europas 

fremstillingsindustri (EIT Manufacturing), udvikle råmaterialer til at udgøre en af Europas største styrker (EIT 

RawMaterials) og løse mobilitetsudfordringerne i vores byer (EIT Urban Mobility). Sammen med de førende 

partnere i Europa tilbyder EIT's innovationsfællesskaber en bred vifte af innovation og iværksætteraktiviteter i 

hele Europa såsom kurser i iværksætteri, tjenesteydelser inden for etablering af virksomhed og 

forretningsudvikling samt innovationsdrevne forskningsprojekter.   
 

I overensstemmelse med Europa-Kommissionens planer for EIT i 2021-2027 vil der snart bliver iværksat en 

indkaldelse til et nyt videns- og innovationsfællesskab for Kultur og Kreativitet.  
 

EIT's fakta og tal  

• Europas største innovationsnetværk: Mere end 2 000 partnere fra førende virksomheder og forsknings- 

og uddannelsesinstitutioner i hele Europa i mere end 60 innovationsknudepunkter i hele Europa.  

• Europas gennemprøvede og dokumenterede innovationsmotor: har givet drivkraft til over 3 100 startup-

virksomheder og vækstvirksomheder og skabt over 1 170 nye varer og tjenester, som har tiltrukket 

ekstern kapital for over 3,3 mia. EUR. Over 3 100 studerende har afsluttet EIT-mærkede master- og 

doktorprogrammer, og mere end 10 000 har deltaget i EIT's innovationsfællesskabers iværksætterkurser.  

 

Flere oplysninger: Kort om EIT: 
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Succeshistorier fra EIT  

EIT's innovationsfællesskaber sikrer fremdrift til talentfulde innovatorer, iværksættere og studerende. Heriblandt 

kan nævnes Diabeloop - D4Kids, et system med kunstig intelligens, der kan forbedre behandlingen af type 1-

diabetes hos børn, støttet af EIT Health, CorPower Ocean, støttet af EIT InnoEnergy, som udvikler en særlig 

bølgeenergikonverter til at kunne "høste" bølgeenergi effektivt og bæredygtigt og revolutionere den vedvarende 

energiverden med hensyn til bølgeenergi, og Lilium, verdens første jetfly, der kan lette og lande lodret (VTOL-

teknologi), støttet af EIT Climate-KIC.  

Læs mere om EIT's  

innovationsfællesskabers innovatorer:  

EIT's innovationsfællesskabers Covid-19-løsninger 

& Succeshistorier fra EIT's innovationsfællesskaber 
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