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Innovation Made in Europe: ledande entreprenörer i
Sverige nominerade för EIT Awards
Budapest, Ungern, 9 juli 2019 – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) presenterar de
19 nominerade som tävlar om EIT Awards 2019, inklusive två baserade i Sverige. Ledande innovatörer
från EIT-grupperna utmärker sig runt om i Europa och levererar innovativa lösningar på de mest akuta
utmaningar vårt samhälle står inför.
EIT Awards-ceremonin kommer att hållas i Budapest den 15 oktober 2019, under EIT:s årliga
innovationsforum, INNOVEIT. De som nominerats företräder Europas mest lovande utexaminerade,
entreprenörer och innovatörer. Alla nominerade har valts ut för att de tar itu med globala utmaningar genom
banbrytande innovationer på klimat-, energi-, digitaliserings-, livsmedels-, hälso- och råmaterialområdena.
Deras produkter och tjänster driver Europas förmåga att innovera och skapa jobb och tillväxt för Europa.
Årets nominerade kommer från Finland (1), Frankrike (2), Tyskland (5), Italien (1), Lettland (1), Nederländerna
(1), Norge (1), Polen (1), Portugal (1), Spanien (1), Sverige (1), Schweiz (1), Förenade kungariket (1) och
Förenta Staterna (1).
Tibor Navracsics, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, och ansvarig
för EIT, sade: – Jag är glad att de som nominerats för EIT Awards avspeglar det breda utbud av aktiviteter EIT
bedriver runt om i Europa. Mot bakgrund av de utmaningar vårt samhälle står inför, är det viktigare än
någonsin att vi stödjer nästa generation av entreprenörer. De nominerade visar att EIT talangfulla och
kreativa människor en plats där idéer kan växa till att bli produkter och tjänster som gynnar hela Europa och
dess medborgare.
Dirk Jan van den Berg, ordförande för EIT:s styrelse, tillade: – Med hjälp av Europas största innovationsnätverk
undanröjer EIT hinder för att stimulera innovation runt om i Europa. EIT Awards visar att vi påskyndar
övergången till ett grönare, mer hälsosamt och hållbart samhälle som bidrar till att förändra medborgarnas
liv. Jag är stolt över att vi med EIT stödjer talangfulla innovatörer som skapar en bättre framtid för oss, för
Europa.
2019 års nominerade till EIT Awards har valts ut bland de mest framgångsrika utexaminerade, entreprenörer
och innovatörer som stöds av EIT-grupperna, som en del av deras strävan efter att ta itu med globala
utmaningar. De 19 nominerade tävlar i fyra kategorier: EIT CHANGE, EIT Innovators, EIT Venture och EIT
Woman. De 19 nominerade kommer nu att gå igenom ett slutligt urval för att komma i fråga för de fyra
utmärkelserna. Den 15 oktober 2019 kommer finalisterna inom respektive kategori att pitcha sina
innovationer och därefter tillkännages vinnarna inom varje kategori. Genom att rösta på vilken innovation
de tycker ska vinna EIT Public Award kan även medborgare säga sitt och online-omröstningen börjar den 2
september 2019.
Den fullständiga listan över de nominerade till 2019 års EIT Awards hittar du här.
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EIT – BAKGRUND: Europas framtid är knuten till dess förmåga att innovera!
Vad är Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)?
EIT inrättades 2008 för att stärka Europas innovationsförmåga. EIT är ett unikt EU-initiativ – det enda som
fullt ut förenar företagande, utbildning och forskning. Institutet stödjer bildandet av dynamiska och
Europaomfattande partnerskap bland ledande företag, forskningslaboratorier och universitet. Dessa
partnerskap kallas EIT:s innovationsgrupper och målet är att de ska hitta lösningar på en särskild global
utmaning.
Mer: EIT i ett nötskal – Informationsgrafik
På vilka utmaningar fokuserar EIT:s innovationsgrupper?
EIT:s åtta innovationsgrupper arbetar för att









påskynda övergången till en ekonomi utan kolutsläpp (EIT Climate-KIC)
stimulera Europas digitala omvandling (EIT Digital)
leda den globala revolutionen inom livsmedelsinnovation och -produktion (EIT Food),
ge EU-medborgare möjligheter att leva hälsosamma liv (EIT Health),
uppnå en hållbar energiframtid för Europa (EIT InnoEnergy)
stärka och öka den europeiska tillverkningsindustrins konkurrenskraft (EIT Manufacturing)
utveckla råmaterial till en viktig styrka för Europa (EIT RawMaterials)
hitta lösningar på de transportutmaningar våra städer står inför (EIT Urban Mobility)

Tillsammans med sina ledande partner erbjuder de en lång rad aktiviteter inom innovation och
entreprenörskap. Det inbegriper kurser som förenar teknisk och entreprenörskapskompetens, tjänster för
att skapa och snabbare utveckla företag, samt innovationsdrivna forskningsprojekt.
Vad har EIT-grupperna uppnått?

EIT-grupperna – Framgångsberättelser

Mer information får du genom att besöka eit.europa.eu och följa EIT på Twitter @EITeu
Kontaktperson: Caroline Vandenplas – E: caroline.vandenplas@eit.europa.eu – T: +36 1 481 9371

