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 Svenska entreprenörer bland 21 främsta 
innovatörer nominerade för EIT Awards 
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) offentliggör de nominerade  
i EIT Awards 2017. Svenska innovatörer tog hem tre av nomineringarna.  

Prisceremonin hålls den 16 oktober under EIT:s årliga innovationsforum INNOVEIT i Budapest. De 21 som 
nominerats tillhör Europas mest lovande entreprenörer och innovatörer. Alla de nominerade har valts ut 
därför att de driver europeisk innovation framåt genom banbrytande produkter, tjänster och processer som 
gör det möjligt att hantera globala utmaningar inom områdena klimat, energi, digitalisering, hälsa och råvaror.  

De nominerade kommer från följande länder: Tyskland (6), Nederländerna (3), Sverige (3), Schweiz (2) samt 
Österrike, Danmark, Frankrike, Ungern, Iran, Lettland och Storbritannien (en från respektive land). 

Följande tre svenska nystartade företag/projekt har valts ut:  

• ICARO-EU – ett integrerat gate till gate- och luft till mark-kommunikationssystem som ger 
flygpassagerare tillgång till snabba bredbandstjänster och mobiltäckning. 

• Multi-Mode – ett toppmodernt CAD-verktyg för en proaktiv cybersäkerhetshantering. 
• Stockholm3 – ett blodbaserat test som gör det möjligt att upptäcka risk för aggressiv prostatacancer. 

 

Martin Kern, ställföreträdande direktör för EIT, kommenterade nomineringarna så här: ”Vi är stolta över att 
kunna hjälpa de mest lovande entreprenörerna att ta sina innovationer från idé till produkt, nystartat företag 
och jobb som ger lösningar på dagens stora utmaningar. EIT Awards bidrar till att fastställa de europeiska 
entreprenörer som kan konkurrera på en global marknad.”  

De nominerade i 2017 års EIT Awards har valts ut bland de mest framgångsrika nya företag och projekt som 
stöds av EIT-gemenskapen inom följande kategorier: EIT Change, EIT Innovators och EIT Venture. 

Bland de 21 nominerade kommer nu ett slutligt urval att göras i de tre priskategorierna. Vinnaren i varje 
kategori offentliggörs vid EIT Awards prisceremoni i Budapest den 16 oktober. 

I år präglas urvalet av förändringsskapare av en stor andel kvinnliga entreprenörer. Av de 21 nominerade som 
meddelades i dag är åtta kvinnor, vilket är en ökning med 20 % jämfört med föregående år.  

  

https://www.eitdigital.eu/fileadmin/files/2017/publications/digital-infrastructure/ICARO_Factsheet_Dec_2016.pdf
http://www.nordicbrainnetwork.com/
http://sthlm3.se/
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Martin Kern tillade: ”Kvinnor utgör Europas största outnyttjade innovationspotential, och vi är mycket glada 
över att antalet nominerade kvinnor ökar kraftigt i år. Detta är ett verkligt erkännande av de många kvinnor 
som är en del av EIT:s gemenskap och av vårt arbete för att främja kvinnors entreprenörskap – det är nu det 
börjar!” 

Martin Kern avslutade med följande ord: ”EIT Awards och hela nomineringsprocessen är ett utmärkt tillfälle att 
uppmärksamma dagens talanger och visa upp morgondagens Europa.” 

Den fullständiga förteckningen över EIT-nominerade kandidater finns här. Ladda ned infografik med 
information om 2017 års EIT Awards och de nominerade kandidaterna. 

Mediakontakt och mediaregistrering för EIT Awards prisceremoni i Budapest den 16 oktober: 

Magdalena Gryszko: press@eit.europa.eu    

Juliane Walter: eit@icwe.net 

Bakgrund 
EIT – Europas största innovationsgemenskap 

EIT är ett oberoende EU-organ som inrättats för att främja innovation och entreprenörskap i Europa. I EIT-
gemenskapen förenas ledande företag, universitet och forskningslaboratorier i dynamiska gränsöverskridande 
partnerskap – innovationsgrupper – som utvecklar innovativa produkter och tjänster, startar nya företag och 
utbildar en ny generation entreprenörer. Vi är aktiva inom områdena klimat (EIT Climate-KIC), digitalisering 
(EIT Digital), energi (EIT InnoEnergy), hälsa(EIT Health), råvaror (EIT Raw Materials) och livsmedel (EIT Food). 
Nästa år ansluter nya innovationsgrupper inom områdena rörlighet i städer och tillverkning med mervärde. 

EIT-gemenskapen hjälper entreprenörer i hela Europa att förvandla sina bästa idéer till produkter, tjänster och 
jobb. Tack vare stöd från EIT har mer än 287 nya innovativa företag startats, 481 nya produkter och tjänster 
skapats, 2 062 affärsidéer utvecklats och 1 190 nya entreprenörer utexaminerats från EIT:s 
utbildningsprogram.  

  

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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Om INNOVEIT 

INNOVEIT är EIT:s årliga innovationsforum. Där visas de mest lovande europeiska nya företagen och 
innovationerna upp och Europas innovationssamhälle samlas för att diskutera framtiden för innovation och 
entreprenörskap i Europa. 

Nästa INNOVEIT anordnas i Budapest den 16–17 oktober, och över 600 deltagare från hela Europa väntas 
delta. Registrera dig till INNOVEIT 2017 här. 

Här kan du hitta mer information: https://eit.europa.eu/innoveit#awards 

Följ oss på  

 

 

https://eit.europa.eu/INNOVEIT#home
https://eit.europa.eu/innoveit#awards
https://twitter.com/EITeu
https://www.linkedin.com/company-beta/1097182/
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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