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Två svenska entreprenörer nominerade av
Europeiska institutet för innovation och teknik
(EIT).
Budapest, Ungern, den 26 juli 2018 – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) vill lyfta
fram genialitet och presenterar de 41 nominerade i EIT Awards 2018, däribland två svenskar.
Spetskompetensen växer i Europa, och över 40 procent av de nominerade är kvinnliga
entreprenörer.
Prisceremonin hålls i Budapest den 4 oktober under EIT:s årliga innovationsforum INNOVEIT. De 41
nominerade tillhör de mest lovande entreprenörerna och innovatörerna i Europa. Alla de nominerade har
valts ut därför att de driver på europeisk innovation genom banbrytande produkter, projekt och tjänster
som gör det möjligt att hantera globala utmaningar inom områdena klimat, energi, digitalisering, hälsa och
råvaror.
I år kommer de nominerade från Belgien (3), Bulgarien (1), Colombia (1), Danmark (1), Egypten (2), Estland
(1), Frankrike (4), Grekland (2), Island (1), Italien (5), Kanada (1), Kina (2), Lettland (1), Mexiko (1),
Nederländerna (1), Schweiz (1), Spanien (3), Storbritannien (1), Sverige (2), Tyskland (2), Ungern (3), USA
(1) och Österrike (1).
Tibor Navracsics, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott och
ansvarig för EIT, säger: ”Jag är glad över att EIT så framgångsrikt utbildar innovatörer, hjälper unga
människor att tillvarata sin talang och samtidigt hanterar de stora utmaningar som vårt samhälle står inför.
Genom att driva på utvecklingen och sammanföra företag, högre utbildning och forskning hjälper EIT oss
att bygga broar för effektivare samarbete mellan öst och väst och nord och syd - en insats i sann europeisk
anda. Jag är stolt över de entreprenörer som nu konkurrerar globalt och hjälper oss att skapa ett starkt och
öppet Europa för framtiden. EIT Awards är ett sätt att lyfta fram denna europeiska framgång och globala
ambition.”
De nominerade till EIT Awards 2018 har valts ut bland de mest framgångsrika akademiker, entreprenörer
och innovatörer som stöds av EIT-gemenskapen som ett led i strävan att hantera globala utmaningar. De
nominerade tävlar i fyra kategorier: EIT Change, EIT Innovators, EIT Venture och, för första gången, EIT
Woman Award. EIT Woman Award är ett erkännande av spetskompetensen och förmågan hos Europas
kvinnliga entreprenörer och ledare och ett sätt att sätta fokus på och främja den positiva utvecklingen med
fler kvinnor inom innovation. Bland de 41 nominerade kommer nu ett slutligt urval att göras i de fyra
priskategorierna, och vinnarna offentliggörs vid EIT Awards prisceremoni i Budapest den 4 oktober.
Dirk Jan van den Berg, ordförande för EIT:s styrelse, tillägger: ”EIT har blivit en framgångssaga och utgör
Europas största och mest sammansatta ekosystem för innovation med över 1 000 ledande partner,
däribland flera av Europas främsta företag, universitet och forskningscentrum, som bedriver ett
framgångsrikt samarbete. I våra innovationsnav växer banbrytande idéer fram som utvecklas till produkter
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och tjänster. Resultatet är fler än 1 250 nystartade företag eller företagsexpansioner, som har genererat
över 890 miljoner euro i externa investeringar och skapat fler än 6 100 högkvalificerade arbeten. Priserna
återspeglar detta blomstrande nätverk.”
EIT:s ställföreträdande direktör Martin Kern säger avslutningsvis: ”EIT Awards är ett fönster till Europas
framtid eftersom EIT-gemenskapen tillhandahåller lösningar på några av våra mest akuta problem. De
innovationer som våra nominerade har presenterat kan hjälpa Europa att konkurrera, blomstra och nå
framgång. Genom priserna uppmärksammas några av Europas mest begåvade talanger, och vi på EIT är
stolta över att få stödja dessa fantastiska personer och team.”
En fullständig förteckning över de nominerade till EIT Awards 2018 finns här. Ladda ned infografik med
information om EIT Awards 2018 och de nominerade.
EIT – BAKGRUND Europas framtid hänger på förmågan till innovation!
Vad är Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)?
EIT inrättades 2008 för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT är ett unikt EU-initiativ – det enda i sitt
slag som till fullo integrerar näringsliv, utbildning och forskning. Institutet stöder utveckling av dynamiska
partnerskap mellan ledande universitet, forskningslaboratorier och företag över hela Europa. Varje sådan
innovationsgrupp arbetar med sin egen specifika globala utmaning.
Vilka utmaningar fokuserar EIT:s innovationsgrupper på?
De sex första innovationsgrupperna arbetar med att begränsa och anpassa sig till klimatförändringen (EIT Climate-

KIC), skapa hållbara energikällor och stärka energiförsörjningen (EIT InnoEnergy), påskynda den digitala
omvandlingen (EIT Digital), främja ett hälsosammare och längre liv (EIT Health), inbegripet tillgång till
hållbara och mer hälsosamma livsmedel (EIT Food), samt förvalta vår planets råvaror på ett effektivt, säkert
och hållbart sätt (EIT Raw Materials). Tillsammans med sina partner erbjuder de en mängd olika
verksamheter inom innovation och entreprenörskap, bland annat utbildningar där tekniska kunskaper
kombineras med entreprenörskunskap, tjänster för etablering och expansion av företag samt
innovationsdrivna forskningsprojekt. Ett ansökningsförfarande pågår inom områdena rörlighet i städer och
tillverkning.
Vad har EIT-gemenskapen uppnått?
EIT-gemenskapen har bland annat åstadkommit följande:
 Vi är Europas största innovationsgemenskap med 40 innovationsnav över hela Europa. Fler än 1 000
partner deltar i dessa, varav hälften är företag – såväl stora företag som små och medelstora
företag, som utgör 25 procent av deltagarna.
 Vårt stöd har genererat fler än 1 250 nystartade företag eller företagsexpansioner och skapat 6 100
högkvalificerade arbeten.
 Riskkapitalister har investerat mer än 890 miljoner euro i företag som stöds av EIT-gemenskapens
program. Därigenom visar de att de hyser starkt förtroende för EIT-gemenskapens
entreprenörsverksamhet.
 670 innovativa produkter och tjänster har kommit ut på marknaden.
 Över 1 700 studenter har utexaminerats från EIT:s entreprenörsutbildningsprogram.
 Mer information om EIT:s framgångar finns här …
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EIT förverkligar innovation!
Här kan du hitta mer information: eit.europa.eu . Följ EIT på Twitter @EITeu #EITAwards #EUinnovation
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