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Magyar technológiai vállalkozókat jelöltek az EIT
2020. évi innovációs díjára
Budapest, Magyarország, 2020. október 20. – Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) Európaszerte 28 vállalkozót ünnepel – közülük kettő magyar –, akiket az EIT 2020. évi díjára jelöltek. A kiváló
innovátorokat kitartásuk és kreativitásuk miatt jelölték, elismeréssel adózva úttörő termékeik és
szolgáltatásaik előtt, amelyek felgyorsítják Európa átállását a zöldebb, egészségesebb és digitálisabb jövő
felé.
A magyar jelöltek az „EIT CHANGE” és az „EIT Innovators” kategóriában szerepelnek. Az EIT CHANGE kategóriában
az „Entremo” kapott jelölést a távmonitoring-készülékért, amely automatikusan méri a betegek életjeleit a nem
intenzív osztályokon lévő kórtermekben. Ez segít az ápolóknak abban, hogy több beteget hatékonyabban
figyeljenek, és mindezt távolról tegyék. Az online platform továbbá riasztást küld az egészségügyi személyzetnek
a romló esetekről, amelyek sürgős ellátást igényelnek. Az EIT Innovators kategóriában a „PrO4Bake” célja, hogy
optimalizálja a kkv pékségek termelési folyamatait az élelmiszer-hulladék csökkentése és az energiafogyasztás
minimalizálása érdekében. A mesterséges intelligencia alkalmazásával és a kereslet előrejelzésének digitális
összekapcsolásával a prO4Bake elemezni tudja a fogyasztók észrevételeit és igényeit, és segít a termelés
programozásában.
Marija Gabriel, az innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos az
alábbiakat nyilatkozta: „Az EIT-n keresztül az EU a legkiválóbb innovátorokba fektet be, hogy segítsenek abban,
hogy Európa polgárai számára zöldebb, egészségesebb és fenntarthatóbb társadalmat teremtsünk. Az idei díjra
jelöltek 13 országból származnak, és tanúsítják, hogy az EIT képes azonosítani és ösztönözni a legígéretesebb
innovációs projekteket. Gratulálok mindenkinek, hogy eljutott idáig, és izgatottan várom az EIT 2020. évi díjátadó
ünnepségét, amelyre decemberben kerül sor.”
Gioia Ghezzi, az EIT igazgatótanácsának elnöke a következőket nyilatkozta: „Az EIT idei díja nem csupán az általunk
támogatott innovátorok lenyűgöző teljesítményeit ismeri el, hanem az ellenálló képességüket is ezekben a nehéz
időkben. Az idei innovációk az új, fenntarthatóbb technológiáktól az egészségügyi diagnosztikáig és az intelligens
adatelemzésig terjednek ágazatokon át. Az EIT-díj jelöltjei megtestesítik mindazt, amire Európának szüksége van
ahhoz, hogy szembenézzen a jelenlegi kihívásokkal: olyan innovátorok ők, akik gyorsan mobilizálhatók, hogy az
ötleteket gyakorlati megoldásokká alakítsák.”
Az idei díjátadó ceremóniára december 8–9-én online kerül sor, és az EIT-közösség által támogatott sikeres
végzettek, vállalkozók és innovátorok eredményeit mutatja be. A 2020. évi EIT-díj jelöltjei a számos képviselt
országon keresztül megmutatják az EIT-közösség sokszínűségét: Belgium (1), Dánia (2), Franciaország (1),
Németország (5), Magyarország (2), Olaszország (1), Hollandia (2), Lengyelország (1), Portugália (2), Spanyolország
(4), Svédország (2), Svájc (3), valamint az Egyesült Királyság (2). A jelöltek és innovációik teljes listája elérhető itt.
Az EIT díja rámutat az EIT által támogatott teljes innovációs csatornára, a hallgatótól a vállalkozóig, a
laboratóriumtól a piacig és az ötlettől az Európa számára nyújtott megoldásokig. Ez a dinamikus innovációs
megközelítés egyedi környezetet teremt, ahol a jelöltek innovatív megoldásokat alakítanak ki, hogy
szembeszálljanak a sürgető globális kihívásokkal az éghajlat, az energia, a digitalizáció, az élelmiszeripar, az
egészségügy, a gyártás, a mobilitás és a nyersanyagok terén. A 28 jelölt az alábbi négy kategóriában fog versengeni,
amelyek az európai vállalkozás ösztönző dinamikáját képviselik:
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EIT CHANGE díj, amely az EIT vállalkozói oktatási programját elvégző legkiválóbb diplomásokat ismeri el
EIT Innovators díj, amely azokat a csapatokat és személyeket emeli ki, akik nagy hatású termékeket és
szolgáltatásokat fejlesztettek
EIT Venture díj, amely az EIT-közösségnek a vállalkozások fokozására és létrehozására irányuló
támogatásában részesülő induló és növekvő innovatív vállalkozásokat ismeri el
EIT Woman díj, amely az inspiráló női vállalkozókat és vezetőket helyezi középpontba

Mindegyik díj 50 000 EUR (első helyezett), 20 000 EUR (második helyezett) és 10 000 EUR (harmadik helyezett)
pénzjutalommal jár. A közönség is elmondhatja a véleményét az ötödik kategóriával, az EIT Public díjjal, amely
mindenki számára lehetőséget teremt, hogy szavazzon a legjobb innovációra. Az online szavazás november 16-án
kezdődik az eitawards.eu oldalon.
A jelöltek végleges köre december 8-án nyilvánosan fogja ismertetni innovációját online, és az öt kategória
győztesét december 9-én, jelentik be az élő díjátadó ceremónia keretében.

HÁTTÉR: EIT – AZ INNOVÁCIÓÉ A JÖVŐ!
Mi az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)?
Az EIT a globális kihívások leküzdésére és a vállalkozói tehetség támogatására irányuló megoldások ösztönzésével
megerősíti Európa innovációs képességét, hogy fenntartható növekedést és szakképzést igénylő munkaköröket
teremtsen Európa-szerte. AZ EIT uniós szerv, amely az uniós kutatási és innovációs keretprogram, a Horizont 2020
szerves része. Az Intézet segíti a dinamikus páneurópai partnerségek – az EIT tudományos és innovációs
társulásainak – kialakulását a vállalatok, a kutatóközpontok és az egyetemek között.
Az EIT ösztönzi a globális kihívásokra kínált innovatív megoldásokat
AZ EIT nyolc tudományos és innovációs társulása azon dolgozik, hogy felgyorsítsa a széndioxid-kibocsátás nélküli
gazdaságra való átállást (EIT- Climate-KIC), ösztönözze Európa digitális átalakulását (EIT Digital), az élelmiszerinnováció és -előállítás globális forradalom élére álljon (EIT Food), több lehetőséget biztosítson az európai
polgároknak arra, hogy egészségesen éljenek (EIT Health), megvalósítsa Európa számára a fenntartható
energiajövőt (EIT InnoEnergy), megerősítse Európa feldolgozóiparának versenyképességét (EIT Manufacturing), a
nyersanyagokat Európa egyik legfontosabb erősségévé alakítsa (EIT RawMaterials), valamint megoldást kínáljon
városaink mobilitási kihívásaira (EIT Urban Mobility). A vezető európai partnereivel közösen az EIT-közösség az
innovációs és vállalkozói tevékenységek széles körét kínálja Európa-szerte: vállalkozási ismeretek oktatása, a
vállalkozások létrehozását és felgyorsítását segítő szolgáltatások és innováció által vezérelt kutatási projektek.
Az Európai Bizottság EIT-re vonatkozó 2021–2027 közötti terveivel összhangban sor fog kerülni az új tudományos
és innovációs társulás, a „Kultúra és kreatív ágazatok” létrehozására.
Az EIT-vel kapcsolatos tények és számok
• Európa legnagyobb innovációs hálózata: 2000+ partner a vezető európai üzleti, tudományos és oktatási
intézmények köréből 60+ európai innovációs központban
• Európa kipróbált, tesztelt és jól bevált innovációs motorja: több mint 3100 induló innovatív vállalkozást
és növekvő innovatív vállalkozást támogatott, több mint 1170 új terméket és szolgáltatást hozott létre,
amelyek több mint 3,3 milliárd euró külső tőkét teremtettek. Több mint 3100 diák végzett EIT-címkével
ellátott mester- és doktori képzést, több mint 10 000-en vettek részt az EIT-közösség vállalkozói
képzésein.
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További információk: Az EIT dióhéjban – Infografika

AZ EIT sikertörténetei
Az EIT-közösség segíti a tehetséges innovátorokat, vállalkozókat és diákokat. Ezek között szerepel a Diabeloop –
D4 Kids, amely az 1-es típusú diabétesz kezelésének javítására irányuló AI-rendszer gyermekek számára, amelyet
az EIT Health támogatott; a CorPower Ocean, amelyet az EIT InnoEnergy támogatott, és amely egyedi
hullámenergia-átalakítót hozott létre, hogy hatékonyan és fenntartható módon lehessen begyűjteni a
hullámenergiát, ezáltal forradalmasítva a fenntartható hullámenergia világát; valamint a Lilium, a világ első
elektronikus, függőleges fel- és leszállásra képes légijárműve, amelyet az EIT Climate-KIC támogat.
Ismerje meg az EIT-közösség innovátorait:
Az EIT-közösség Covid-19 elleni megoldásai
és az EIT-közösség sikertörténetei
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