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EIT @ 10: papír helyett egyablakos
európai ügyintézés az innovációért
Budapest, Magyarország, 2018. október 4. – Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) idén
ünnepli az egyablakos európai innovációs ügyintézés létrehozásának 10. évfordulóját. Az EIT továbbá ma
este hirdeti ki a 2018. évi EIT-díjak győzteseit. 38 jelölt versenyez olyan kategóriákban, amelyek az innováció
terén tanúsított kiválóságot díjazzák, és ahol a jelöltek több mint 40%-a női vállalkozó.
Több mint 350 innovátor gyűlik össze Budapesten az EIT éves innovációs fórumán, az INNOVEIT-en, hogy
megvitassa az EIT európai innováció terén játszott különleges szerepét, valamint hogy megünnepelje az EITdíjak győzteseit. A magas szintű konferenciára Budapesten, az oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és
sportért felelős európai biztos, Navracsics Tibor, az Európai Parlament képviselője, Lambert van Nistelrooij,
valamint vezető vállalkozók, élvonalbeli innovátorok és a vállalkozás és innováció előmozdítása iránt
elkötelezett szakpolitikai döntéshozók részvételével kerül sor.
Navracsics Tibor, az oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért, valamint az EIT-ért felelős európai
biztos az alábbiakat nyilatkozta: „Az EIT tíz éves lett – van okunk ünnepelni! Az elmúlt évtized során ez a kreatív
páneurópai hálózat, Európa legnagyobb innovációs közössége megmutatta, mit lehet elérni, ha
megingathatatlanul a kiválóságra, az ambícióra és –mindenekelőtt – a fiatalok tehetségére és törekvéseire
fókuszálunk. Itt az ideje, hogy mindent megtegyünk azért, hogy ez a projekt a következő tíz évben is növekedjen
és fejlődjön. Ehhez a társadalmunkat érintő nagy kihívásokra fókuszáló és az oktatási teljesítményt tovább
javító stabil stratégiára, az Európai Unió valamennyi régiójának határozott bevonására, valamint megfelelő
finanszírozásra van szükség. Az EU következő hosszú távú költségvetésére tett javaslatunk is ebbe az irányba
mutat, és izgatottan várom, hogy minden érdekelt féllel együtt dolgozzunk azon, hogy az EIT következő tíz éve
még nagyobb siker legyen.”
Az EIT Európa legnagyobb és leginkább összekapcsolt innovációs ökoszisztémája, amelyben több mint 1000
kiváló partner vesz részt, beleértve Európa számos, hatékonyan együttműködő vezető vállalkozását, egyetemét
és kutatóközpontját.
Dirk Jan van den Berg, az EIT igazgatótanácsának elnöke hozzátette: „Egyedülálló hálózatunk több mint 1250
induló és növekvő vállalkozásnak nyújtott segítséget, amelyek több mint 890 millió euró külföldi befektetést
szereztek, és több mint 6100, magasan képzett munkaerőt igénylő munkahelyet teremtettek. Mindazonáltal
már a következő tíz évre koncentrálunk, hiszen tudjuk, hogy nem dőlhetünk hátra. Európa „innovációs
vészhelyzettel” néz szembe. Európa egyablakos innovációs ügyintéző rendszereként az EIT szívesen
együttműködik a partnereivel a hallgatók, az innovátorok és a vállalkozók támogatása érdekében. A mai
díjátadó az elmúlt tíz év hatásának gyümölcsét emeli ki, és olyan jövőbe mutat, amely az EIT közösség
hihetetlenül tehetséges vállalkozóinak kreativitásán és megoldásain alapszik.”
Az EIT-díjak Európa tehetséges vállalkozóit jutalmazzák, akik az Európát fenyegető sürgős kihívásokra nyújtanak
megoldást, többek között az éghajlatváltozás, az energia, a digitalizáció, az élelmiszerek, az egészség és a
nyersanyagok terén.
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A 38 jelölt Európa legígéretesebb vállalkozói és innovátorai, akik négy kategóriában versengenek: az „EIT
Change”, az „EIT Innovators” és az „EIT Venture”, valamint idén először az „EIT Woman” kategóriában. Az
ünnepségen kihirdetjük az EIT „Public Award” győztesét is, akit Európa-szerte ezrek szavaztak meg.

Kövesse élőben az INNOVEIT-et, beleértve a gondolatébresztő panelbeszélgetéseket és az EIT-díjátadó
ünnepségét itt: https://eit.europa.eu/innoveit#livestream.
Az EIT-díjak jelöltjeinek teljes listája itt található.
AZ EIT HÁTTERE: Európa jövője az innovációs képességben rejlik!
Mi az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)?
Az EIT 2008-ban jött létre annak érdekében, hogy megerősítse Európa innovációs képességét. Az EIT az
egyetlen olyan uniós kezdeményezés, amely egyedülálló módon teljes mértékben integrálja az üzleti életet, az
oktatást és a kutatást. Az Intézet segíti a dinamikus páneurópai partnerségek kialakulását az egyetemek, a
kutatóközpontok és a vállalatok között. Ezek az úgynevezett innovációs társulások, amelyek mind egy-egy
átfogó kihívásra fókuszálnak.
További információk: Az EIT dióhéjban – Infografika
Milyen kihívásokra fókuszálnak az EIT innovációs társulásai?
Az első hat innovációs társulás az éghajlatváltozás mérséklésén és az ahhoz való alkalmazkodáson (EIT Climate
KIC), a fenntartható energiaforrások létrehozásán és ellátásának növelésén (EIT InnoEnergy), a digitális
átalakulás felgyorsításán (EIT Digital), az egészségesebb és hosszabb élet támogatásán (EIT Health), a
fenntartható és egészségesebb élelmiszerek biztosításán (EIT Food), valamint bolygónk nyersanyagainak
hatékonyabb, biztonságosabb és fenntarthatóbb kezelésén (EIT RawMaterials) dolgozik. A társulások a
partnereikkel együtt számos innovációs és vállalkozói tevékenységet kínálnak. Ezek közé tartoznak a műszaki
készségeket a vállalkozói készségekkel összekapcsoló tanfolyamok, valamint a vállalkozások létrehozását és
gördülékenységét segítő szolgáltatások és az innováció által ösztönzött kutatási projektek.
2018 decemberében a EIT új innovációs társulásokat fog választani a városi mobilitás és a hozzáadottértékelőállítás terén.
Mit ért el az EIT-közösség?

További információk: AZ EIT-közösség sikertörténetei

Kérjük, lépjen kapcsolatba Caroline Vandenplas-szal
T: +36 1 481 9371
E: press@eit.europa.eu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest, 2018. október 4.

További információért látogasson el az eit.europa.eu oldalra és kövesse az EIT-t Twitteren: @EITeu
#EITAwards #INNOVEIT
Fényképek az eseményről: https://www.flickr.com/photos/eiteu/albums.
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