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Innovációs erő: bejelentették a 2018-as 
EIT-díjak győzteseit  
 

Budapest, 2018. október 5. – Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) Európa top 
vállalkozóit, Simone Accornerót (Olaszország), Ioannis Tamanast (Görögország), Bieke Van 
Gorpot (Belgium), Isabel Hoffmannt (Kanada), valamint Laura Souceket (Olaszország) díjazta az 
energia, az egészség, az élelmiszerek. 

Tegnap este Budapesten került megrendezésre az EIT díjátadó ünnepsége, amely Európa 
legtehetségesebb vállalkozóit és innovátorait díjazta az EIT éves innovációs fórumán, az INNOVEIT-en. 
Az EIT-nek két oka is van az ünneplésre, ugyanis idén ünnepli 10. évfordulóját és az egyablakos európai 
innovációs ügyintézés bevezetését.  

Az EIT díjátadóján Navracsics Tibor, az oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért, valamint az 
EIT-ért felelős európai biztos az alábbiakat mondta: „Az EIT-n keresztül az EU Európa-szerte számos 
vállalkozóba fektetett be, egyedülálló hálózatot épített, segít a vállalkozói kultúra kialakításában, 
valamint elengedhetetlen támogatást nyújt a vállalkozások világszintű növekedése során. Az EIT-díjak 
ennek megünneplésére hivatottak, a jelöltek és a győztesek pedig Európa innovatív tehetségének 
nagykövetei – gratulálok mindannyiuknak!” 

„Az EIT-díjak az innováció terén mutatott kiválóságot ünneplik. Azzal, hogy itt, Budapesten előmozdítjuk 
vállalkozóink egyedülálló eredményeit, megmutatjuk az EIT-közösség által támogatott tehetséget. 
Mindössze 10 év alatt az EIT induló szervezetből Európa legerősebb innovációs hálózatává nőtte ki 
magát. Az idei győztesek nemcsak azt igazolják, hogy az EIT jó úton jár, hanem azt is, hogy a szervezet 
elég érett ahhoz, hogy tovább fejlődjön. Európának több ambícióra van szüksége ahhoz, hogy innovatív 
gazdasága legyen; a készségek adottak, az EIT pedig rendelkezik az innováció megvalósításához 
szükséges hálózattal,” – tette hozzá Dirk Jan van den Berg, az EIT igazgatótanácsának elnöke. 

A 2018-AS EIT-DÍJAK GYŐZTESEI 

Az „EIT CHANGE” díj az EIT oktatási programjainak legkiválóbb végzőseit jutalmazza, a győztes pedig 
20 000 euróban részesül. Idén Simone Accornero, a (spanyolországi Barcelonában található) FlexiDAO 
vezérigazgatója és társalapítója nyerte a díjat (az EIT InnoEnergy támogatásával) az energiával 
kapcsolatos adatok kezelését és cseréjét automatizáló, valamint a nyomonkövethetőséget és 
átláthatóságot elsőként kombináló szoftverért.  

„Mielőtt csatlakoztam volna az EIT InnoEnergy-hez, nem gondoltam arra, hogy valaha is vállalkozó 
leszek. Az EIT InnoEnergy megmutatta nekem, hogy a mérnökként végzett munkám és kutatásom 
milyen valós hatással van a környezetre” – nyilatkozta Simone Accornero.  

Az „EIT Innovators” díj jelentős hatású termékeket és szolgáltatásokat létrehozó csapatokat jutalmaz 
50 000 euróval. Az idei győztes csapatot Ioannis Tamanas, a (San Diego-ban és Lucerne-ben 

mailto:press@eit.europa.eu


SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Budapest, 2018. október 5. 

 

 
Kérjük, lépjen kapcsolatba Caroline Vandenplas-szal 

T:  +36 1 481 9371 
E:   press@eit.europa.eu  

megtalálható) Altoida igazgatója és értékesítési vezetője irányítja (az EIT Health támogatásával). Az 
Alzheimer-kórt előrejelző szolgáltatás (ADPS) az egyik első igazolt megoldás, amely képes előrejelezni az 
50 év feletti személyeknél megjelenő Alzheimer-kór kockázatát.  

„Célom, hogy a társadalmunk egyik legnagyobb kihívását jelentő betegség, az Alzheimer-kór ellen 
küzdjek, és végül megtaláljam rá a gyógymódot. Az EIT Health a kiterjedt hálózatán keresztül 
megnövelte a láthatóságunkat Európában, és felgyorsította a szolgáltatásunk elfogadását az európai 
piacon.” – mondta Ioannis Tamanas.  

Az „EIT Venture” díj a sikeres induló és növekvő vállalkozásokat ismeri el, és 50 000 euróval jutalmazza 
őket. Az idei győztes Bieke Van Gorp, az (EIT Health által támogatott) Qompium NV üzletfejlesztési 
igazgatója és társalapítója. A (belgiumi Hasseltben megtalálható) Qompium fejlesztette ki a FibriCheck 
elnevezésű mobilalkalmazást, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy észleljék a 
pitvarfibrillációt, és megelőző intézkedéseket tegyenek.  

„Az életeket mentő innovatív módszerünk végrehajtása nem ment egyszerűen, és nagyon büszke vagyok 
arra, hogy ezért küzdöttem. Az EIT Health-től széles körű támogatást kaptunk, nem csupán a 
finanszírozás, hanem a kapcsolatépítés terén is” – mondta Bieke Van Gorp.  

Az „EIT Woman” díj a kiváló női innovátorokat jutalmazza 20 000 euróval. Az idei győztes Isabel 
Hoffmann, az (EIT Food által támogatott) Tellspec LTD vezérigazgatója, amely gyors, hordozható és 
megfizethető érzékelőt fejlesztett ki a nyers fehér halak minőségének és megromlásának vizsgálatára, 
valamint a fagyasztott halban csalárd módon használt túlzott mennyiségű víz mérésére.  

 „A lányomnak szerettem volna segíteni, és azoknak, akik nem diagnosztizált, élelmiszerrel kapcsolatos 
betegségekben szenvednek. A szoftverekkel és a megelőző gyógyászattal kapcsolatos széles körű 
tapasztalatomnak és az egyedi partnerségek formájában az EIT-közösségtől kapott támogatásnak 
köszönhetően fejlesztettem ki ezt a megoldást arra, hogy megmentsek másokat ettől a hosszú ideig 
tartó és nehéz helyzettől” – nyilatkozta Isabel Hoffmann. 

Az „EIT Public” díj a nyilvánosság által, Európa-szerte több ezer leadott szavazattal kiválasztott 
legkiválóbb innovációt jutalmazza.  

Az idei győztes Laura Soucek, az (EIT Health támogatását élvező és spanyolországi, barcelonai 
székhelyű) Peptomyc S.L. alapítója és vezérigazgatója, amely egy, a rákbetegek új kezelési 
lehetőségeként alkalmazható peptidalapú megoldás.  

„Az EIT mottójában, az „Innováljon velünk”-ben magamra ismerek. Szerettem volna változást elérni, 
méghozzá hatékonyan és a lehető legintelligensebb módon. Az EIT Health partnerszervezeteket 
biztosított számomra, és lehetőséget teremtett arra, hogy kollégáimtól és elődeimtől tanuljak” – 
mondta Laura Soucek.  

A győzteseket a nemzetközi zsűri 38 jelöltből választotta ki. A jelöltek azért kapták a jelölést, mert 
mindannyian globális kihívásokra választ adó, úttörő termékekkel, szolgáltatásokkal és eljárásokkal 
ösztönzik az európai innovációt az energia, az élelmiszerek, az egészség és a nyersanyagok területein.  

A 2018-as EIT-díjak győzteseinek teljes listája és profilja itt található.  

 
AZ EIT HÁTTERE: Európa jövője az innovációs képességben rejlik! 
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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 hozzáadottérték-
előállítás terén. 

Mit ért el az EIT-közösség?  

 
 

További információk: AZ EIT-közösség sikertörténetei  

 

EIT – az innovációé a jövő!  

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.   

mailto:press@eit.europa.eu
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http://www.climate-kic.org/
http://www.climate-kic.org/
http://www.innoenergy.com/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eithealth.eu/
https://www.eitfood.eu/
https://eitrawmaterials.eu/
https://eit.europa.eu/activities/eit-community-success-stories
https://www.eit.europa.eu/
https://twitter.com/EITeu
https://www.flickr.com/photos/eiteu/albums
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