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EIT @ 10: de la hârtie la
ghișeul unic de inovare al Europei
Budapesta, Ungaria, 4 octombrie 2018 – Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) marchează 10
ani de la crearea ghișeului unic UE pentru inovare. În această seară, EIT va anunța și câștigătorii premiilor
EIT 2018. 38 de nominalizați concurează în categorii care recunosc excelența în inovație, întreprinzătorii
femei reprezentând peste 40% dintre nominalizați.
Peste 350 de inovatori se vor aduna în Budapesta, la Forumul anual de inovare al EIT, INNOVEIT, pentru a
discuta despre rolul unic al EIT în stimularea inovării în Europa și pentru a sărbători premiile EIT. Conferința la

nivel înalt are loc la Budapesta, cu participarea comisarului european pentru educație, cultură,
tineret și sport,Tibor Navracsics, membru al Parlamentului European, Lambert van Nistelrooij, antreprenori
de frunte, inovatori de vârf și factori de decizie politică, care se angajează să stimuleze spiritul antreprenorial și
inovarea.
Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, responsabil pentru EIT, a
declarat: „EIT împlinește acum zece ani – un motiv pentru a sărbători! Pe parcursul acestui deceniu, o rețea
pan-europeană creativă, cea mai mare comunitate de inovare din Europa, a arătat ceea ce este posibil cu un
accent neobosit pe excelență, ambiție și – mai ales – talentele și aspirațiile tinerilor. Acum trebuie să punem
totul la punct pentru a ne asigura că acest proiect continuă să crească și să evolueze în următorii zece ani.
Aceasta va avea nevoie de o strategie solidă care să pună accentul pe marile provocări cu care se confruntă
societățile noastre și pe îmbunătățirea în continuare a performanțelor educaționale, o concentrare intensă pe
implicarea regiunilor din întreaga Uniune Europeană, precum și o finanțare adecvată. Propunerea noastră
pentru viitorul buget pe termen lung al UE vizează această direcție și aștept cu nerăbdare să colaborez cu toți
cei implicați pentru a face din următorii zece ani ai EIT un succes și mai mare.”
În prezent, EIT este cel mai mare și cel mai conectat ecosistem de inovare din Europa, cu peste 1.000 de
parteneri eminenți, inclusiv multe dintre cele mai importante companii, universități și centre de cercetare din
Europa, care cooperează cu succes.
Dirk Jan van den Berg, președintele consiliului de conducere al EIT a adăugat: „Rețeaua noastră unică a sprijinit
peste 1.250 de start-upuri și companii în faza de dezvoltare care au strâns peste 890 de milioane de euro în investiții
externe și au creat peste 6.100 de locuri de muncă înalt calificate. Acestea fiind spuse, ne concentrăm pe următorii
10 ani, conștienți de faptul că nu putem fi mulțumiți de noi înșine. Europa se confruntă cu o „urgență în
inovare”. În calitate de ghișeu unic de inovare pentru Europa, EIT așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu
parteneri pentru a-i pune în mișcare pe studenți, inovatori și întreprinzători. Ceremonia de premiere de azi,
scoate în evidență rezultatele a 10 ani de impact și indică un viitor bazat pe creativitatea și soluțiile
antreprenorilor foarte talentați ai comunității EIT.”
Premiile EIT omagiază întreprinzătorii talentați din Europa care propun soluții pentru unele provocări presante
cu care se confruntă Europa în domeniile climei, energiei, digitalizării, alimentației, sănătății și materiilor
prime.
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Cei 38 de nominalizați îi reprezintă pe cei mai promițători și inovatori antreprenori din Europa și concurează în
patru categorii: EIT CHANGE (SCHIMBARE), EIT Innovators (Inovatori) și IET Venture (Companii) și, pentru
prima dată, EIT Woman Award (Premiul EIT pentru femei). Câștigătorul Premiului Public al EIT va fi, de
asemenea, anunțat în cadrul ceremoniei așa cum a fost votat de mii de oameni din toată Europa.

Puteți urmări în direct INNOVEIT, inclusiv discuții de grup provocatoare, acordarea premiilor EIT și
ceremonia, aici: https://eit.europa.eu/innoveit#livestream.
Lista completă a celor nominalizații la premiile EIT poate fi găsită aici.

DATE GENERALE EIT: Viitorul Europei este conectat la puterea sa de inovare!
Ce este Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)?
EIT a fost creat în anul 2008 pentru a consolida capacitatea de inovare a Europei. EIT este o inițiativă unică a
UE, singura care integrează pe deplin afacerile, educația și cercetarea. Institutul sprijină dezvoltarea de
parteneriate pan-europene dinamice între universități de top, laboratoare de cercetare și companii. Acestea se
numesc comunități de inovare și fiecare se concentrează pe o provocare globală specifică.
Mai multe informații: Infografic - EIT pe scurt
Asupra căror provocări se concentrează comunitățile de inovare ale EIT?
Primele șase comunități de inovare lucrează pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice (EIT ClimateKIC), crearea unor surse durabile de energie și creșterea ofertei (EIT InnoEnergy), accelerarea transformării
digitale (EIT Digital), susținerea unei vieți mai sănătoase și mai lungi (EIT Health), furnizarea unor alimente
durabile și mai sănătoase (EIT Food) și gestionarea materiilor prime ale planetei noastre într-un mod eficient,
sigur și durabil (EIT RawMaterials). Împreună cu partenerii lor de vârf, acestea oferă o gamă largă de activități

de inovare și antreprenoriat. Aceasta include cursuri de educație care combină abilitățile tehnice cu cele
antreprenoriale, crearea de afaceri și servicii de accelerare, administrarea de proiecte de cercetare bazate pe
inovare.
În luna decembrie 2018, EIT va selecta noi comunități de inovare în domeniile mobilității urbane și producției
de valoare adăugată.
Ce a realizat Comunitatea EIT?

Informații suplimentare: Istorii de succes ale comunității EIT
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Pentru mai multe informații, accesați eit.europa.eu & urmăriți EIT pe Twitter @EITeu #EITAwards #INNOVEIT
Pentru fotografii de la eveniment: https://www.flickr.com/photos/eiteu/albums.
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