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 Nederlandse ondernemers bij de beste 
21 genomineerde innoveerders voor  
de EIT Awards 
Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) maakt de genomineerden 
voor de EIT Awards 2017 bekend; drie Nederlandse innoveerders zijn genomineerd. 

De prijsuitreiking vindt plaats op 16 oktober in Boedapest tijdens INNOVEIT – het jaarlijkse innovatieforum van 
het EIT. De 21 genomineerden vertegenwoordigen de meest beloftevolle ondernemers en innoveerders van 
Europa. Alle genomineerden werden geselecteerd omdat ze aanjagers zijn van Europese innovatie door hun 
baanbrekende producten, diensten en processen die de mondiale uitdagingen op het gebied van klimaat, 
energie, digitalisering, gezondheid en grondstoffen aanpakken. 

De genomineerden komen uit volgende landen: Duitsland (6), Nederland (3), Zweden (3), Zwitserland (2) en 
telkens één kandidaat uit Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Iran, Letland en het VK. 

Drie Nederlandse startende ondernemingen werden geselecteerd: 

• Caffe Ink – een systeem om koffieafval om te zetten in zwarte inkt voor fabrikanten en inktbedrijven. 
• Purified Metal Company B.V. – een manier om gevaarlijk afval om te zetten in een kwaliteitsgrondstof 

(hoogwaardig staal). 
• SecurityMatters – nieuwe generatie cyberbeveiligingsoplossingen voor industriële besturingssystemen 

die gebruikers in real time waarschuwen voor cyberaanvallen. 
 

Als reactie op de nominaties zegt Martin Kern, directeur ad interim van het EIT: ‘We zijn trots dat we de 
meest beloftevolle ondernemers kunnen aansporen om hun innoverende ideeën om te zetten in producten, 
start-ups en jobs die oplossingen bieden voor de grootste uitdagingen van vandaag. De EIT Awards dragen bij 
tot het identificeren van de Europese ondernemers die de mondiale concurrentie kunnen aangaan.’ 

De genomineerden van de EIT Awards 2017 werden geselecteerd uit de meest succesvolle start-ups en 
projecten die ondersteund worden door de EIT-gemeenschap in de volgende categorieën: EIT Change, EIT 
Innovators en EIT Venture. 

De 21 genomineerden doorlopen nu een definitieve selectie voor de drie prijzen en de winnaar van elke award 
zal worden bekendgemaakt op de EIT-prijsuitreiking in Boedapest op 16 oktober. 

https://caffeink.net/
http://www.secmatters.com/
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De selectie vernieuwers van dit jaar valt op door het grote aandeel van vrouwelijke ondernemers. Bij de  
21 genomineerden die vandaag bekendgemaakt werden, zijn er 8 vrouwelijke kandidaten – een stijging van  
20 % t.o.v. vorig jaar. 

Martin Kern voegt eraan toe: ‘Vrouwen vertegenwoordigen Europa’s grootste onbenut innovatiepotentieel en 
we zijn zeer blij met de significante stijging van vrouwelijke kandidaten dit jaar. Dit is een erkenning van de vele 
vrouwen die deel uitmaken van de EIT-gemeenschap en van onze inspanningen om vrouwelijk 
ondernemerschap te stimuleren – het gaat de goede kant op!’ 

Martin Kern besluit: ‘De EIT Awards en het hele nominatieproces vormen een uitstekende gelegenheid voor de 
erkenning van de huidige genialiteit en tonen het Europa van morgen.’ 

De volledige lijst van genomineerden voor de EIT Awards kan hier geraadpleegd worden. Download de 
infographic met informatie over de EIT Awards 2017 en de genomineerden. 

Mediacontact en -registratie voor de EIT Awards-ceremonie in Boedapest op 16 oktober: 

Magdalena Gryszko: press@eit.europa.eu   

Juliane Walter: eit@icwe.net 

Achtergrond 
EIT – Europa’s grootste innovatiegemeenschap 

Het EIT is een onafhankelijk orgaan van de EU dat een impuls geeft aan innovatie en ondernemerschap binnen 
Europa. De EIT-gemeenschap brengt toonaangevende bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen 
samen in dynamische grensoverschrijdende partnerschappen – Innovatiegemeenschappen – die innovatieve 
producten en diensten ontwikkelen, nieuwe bedrijven opstarten en een nieuwe generatie ondernemers 
opleiden. We zijn actief op het gebied van klimaat (EIT Climate-KIC), digitalisering (EIT Digital), energie  
(EIT InnoEnergy), gezondheid (EIT Health), grondstoffen (EIT Raw Materials) en voedsel (EIT Food).  
Volgend jaar zullen nieuwe innovatiegemeenschappen, gericht op stedelijke mobiliteit en op productie met 
toegevoegde waarde, zich bij ons aansluiten. 

De EIT-gemeenschap zet ondernemers in heel Europa aan om hun beste ideeën om te zetten in producten, 
diensten en werkgelegenheid. Tot op vandaag ondersteunde ze meer dan 287 innovatieve start-ups,  
481 nieuwe producten en diensten, 2.062 bedrijfsideeën en een ondernemerschapsopleiding voor  
1.190 afgestudeerden die de EIT-opleidingsprogramma’s voltooid hebben.  

https://eit.europa.eu/activities/entrepreneurship/2017-awards
https://eit.europa.eu/activities/entrepreneurship/2017-awards
https://eit.europa.eu/activities/entrepreneurship/2017-awards
mailto:press@eit.europa.eu
mailto:eit@icwe.net
http://www.climate-kic.org/
https://www.eitdigital.eu/
http://www.innoenergy.com/
https://www.eithealth.eu/
https://eitrawmaterials.eu/
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food
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Over INNOVEIT 

INNOVEIT is het jaarlijkse innovatieforum van het EIT. Het presenteert de meest veelbelovende Europese 
start-ups en innovaties en roept de Europese innovatiegemeenschap op om de toekomst van innovatie en 
ondernemerschap in Europa te bespreken. 

Het volgende INNOVEIT vindt plaats op 16 en 17 oktober in Boedapest en het zal meer dan 
600 deelnemers van over heel Europa verwelkomen. Schrijf hier in op INNOVEIT 2017. 

Kijk voor meer informatie op: https://eit.europa.eu/innoveit#awards 

Volg ons op:  

 

 

https://eit.europa.eu/INNOVEIT#home
https://eit.europa.eu/innoveit#awards
https://twitter.com/EITeu
https://twitter.com/EITeu
https://www.facebook.com/EITnews
https://plus.google.com/u/0/+EITeu
https://www.youtube.com/EITeu
https://www.instagram.com/eiteu/
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