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Svenska teknikentreprenörer nominerade till EIT:s
innovationspriser 2020
Budapest, Ungern, den 20 oktober 2020 – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) gratulerar 28
entreprenörer från hela Europa – däribland två svenskar – som har nominerats till EIT Awards-priserna 2020.
Dessa enastående innovatörer har nominerats för sin uthållighet och kreativitet och uppmärksammas för
sina banbrytande produkter och tjänster som skyndar på Europas omställning till en grönare, hälsosammare
och mer digital framtid.
De nominerade svenskarna finns i kategorierna ”EIT Venture” och ”EIT Woman”. I kategorin ”EIT Venture” har
”Stockholm Water Technology” nominerats för utvecklingen av en vattenreningsteknik som kan användas i
vattensystem inom såväl industri, handel som hushåll. Tekniken är energisnål och har en hög
vattenåtervinningsgrad och skapar flexibla möjligheter att skräddarsy vattenkvaliteten. ”Ellure” har nominerats i
kategorin ”EIT Woman” för sin massanpassningsteknik som gör det möjligt att erbjuda ett omfattande
produktutbud utan att producera oönskade eller oanvända produkter. Deras första produkt är ett kundanpassat
flytande läppstift.
Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott och ansvarig
för EIT, säger ”Genom EIT investerar EU i sina mest lysande innovatörer, som hjälper oss att skapa ett grönare,
hälsosammare och hållbarare samhälle för alla i Europa. De nominerade till årets priser finns i tretton länder, vilket
visar EIT:s förmåga att hitta och driva de mest lovande innovationsprojekten. Jag gratulerar dem alla för att de har
nått ända hit och jag ser fram emot utdelningsceremonin för EIT Awards 2020 i december.”
Gioia Ghezzi, ordförande för EIT:s styrelse, tillägger: ”Årets EIT Awards är inte bara ett erkännande av de
imponerande resultaten för de innovatörer som vi stöder, utan också av deras resiliens i dessa svåra tider. Årets
innovationer omfattar allt från ny och mer hållbar teknik till diagnosmetoder för hälso- och sjukvården och smarta
branschövergripande dataanalyser. De som har nominerats till EIT Awards står för det som Europa behöver för att
möta dagens utmaningar: innovatörer som snabbt kan mobilisera för att omvandla idéer till praktiska lösningar.”
Årets prisutdelningsceremoni kommer att hållas digitalt den 8–9 december. Där uppmärksammas de
framgångsrika utexaminerade, entreprenörer och innovatörer som har fått stöd av EIT:s innovationsgrupper. De
nominerade till EIT Awards 2020 illustrerar mångfalden hos EIT:s innovationsgrupper, med företrädare från olika
typer av bakgrund: Belgien (1), Danmark (2), Frankrike (1), Tyskland (5), Ungern (2), Italien (1), Nederländerna (2),
Polen (1), Portugal (2), Spanien (4), Sverige (2), Schweiz (3) och Storbritannien (2). Hela listan över nominerade
och deras innovationer hittar du här.
EIT Awards lyfter fram hela den innovationsprocess som drivs på av EIT, från student till entreprenör, från labb till
marknad och från idé till lösningar för Europa. Denna dynamiska innovationsstrategi skapar en unik miljö där de
nominerade utvecklar och expanderar innovativa lösningar för att ta itu med akuta globala utmaningar inom
klimat, energi, digitalisering, livsmedel, hälsa, tillverkning, rörlighet och råvaror. De 28 nominerade kommer att
tävla inom följande fyra kategorier som representerar den viktigaste drivkraften för entreprenörskap i Europa:
• EIT CHANGE Award, som lyfter fram de mest framgångsrika utexaminerade studenterna från EIT:s
entreprenörsutbildningsprogram.
• EIT Innovators Award, som uppmärksammar team och enskilda personer som har utvecklat produkter
och tjänster med stor påverkanspotential.
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EIT Venture Award, som presenterar nystartade och expanderande företag som har fått hjälp med att
expandera och starta sina företag av EIT-innovationsgrupperna.
EIT Woman Award, som riktar strålkastarljuset mot inspirerande kvinnliga entreprenörer och ledare.

Vinnarna får även en prissumma på 50 000 euro (första plats), 20 000 euro (andra plats) och 10 000 euro (tredje
plats). Allmänheten kommer också att få säga sitt i den femte kategorin, EIT Public Award, där alla får möjlighet
att rösta på sin favoritinnovation. Rösningen online kommer att starta den 16 november på eitawards.eu.
De nominerade som går vidare till slutomgången kommer att presentera sina innovationer för allmänheten online
den 8 december och vinnarna i de fem kategorierna kommer att tillkännages i en direktsänd prisceremoni den 9
december.

BAKGRUND: EIT– FÖRVERKLIGAR INNOVATION!
Vad är Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)?
EIT stärker Europas innovationsförmåga genom att vara pådrivande för lösningar på akuta globala utmaningar och
hjälpa talangfulla entreprenörer att skapa hållbar utveckling och kvalificerade arbetstillfällen i Europa. EIT är ett
EU-organ som är en integrerad del i Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation. Institutet
stöder utveckling av dynamiska partnerskap – EIT:s kunskaps-och innovationsgrupper – mellan ledande
universitet, forskningslaboratorier och företag över hela Europa.
EIT är pådrivande för lösningar på globala utmaningar
EIT:s åtta innovations- och innovationsgrupper arbetar med att påskynda övergången till en koldioxidfri ekonomi
(EIT Climate-KIC), driva på Europas digitala omvandling (EIT Digital), leda den globala revolutionen inom
livsmedelsinnovation och -produktion (EIT Food), ge EU:s medborgare större möjligheter att njuta av ett hälsosamt
liv (EIT Health), uppnå en hållbar energiframtid för Europa (EIT InnoEnergy), stärka konkurrenskraften för Europas
tillverkningsindustri (EIT Manufacturing), stärka råvaror som en viktig tillgång för Europa (EIT RawMaterials) och
lösa våra städers transportutmaningar (EIT Urban Mobility). Tillsammans med sina partner erbjuder de en mängd
olika verksamheter inom innovation och entreprenörskap, bland annat utbildningar i entreprenörskunskap,
tjänster för etablering och expansion av företag samt innovationsdrivna forskningsprojekt.
I enlighet med Europeiska kommissionens planer för EIT 2021–2027 kommer en ansökningsomgång för en ny
kunskaps- och innovationsgrupp för kultur och kreativitet – EIT Culture and Creativity – attlanseras inom kort.
EIT i siffror
• Europas största innovationsnätverk: 2 000+ partner från ledande näringslivs-, forsknings- och
utbildningsorganisationer i hela Europa i 60+ innovationsnav runt om i Europa
• Europas beprövade innovationsmotor: har gett skjuts åt mer än 3 100 nystartade och expanderande
företag, skapat mer än 1 170 nya produkter och tjänster som har fått fram mer än 3,3 miljarder euro i
externa investeringar. Mer än 3 100 studenter har tagit examen i EIT-märkta master- och
doktorsutbildningar och mer än 10 000 har deltagit i entreprenörsutbildningar som har anordnats av EIT:s
innovationsgrupper.
Mer information: EIT i ett nötskal Infograf
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EIT:s framgångshistorier
EIT:s innovationsgrupper ger stöd till talangfulla innovatörer, entreprenörer och studenter. Som exempel kan
nämnas Diabeloop – D4Kids, ett system baserat på artificiell intelligens för att hjälpa barn med typ 1-diabetes,
med stöd från EIT Health, CorPower Ocean, som med stöd av EIT InnoEnergy utvecklar en unik
vågenergiomvandlare för att ta vara på vågenergi på ett effektivt och hållbart sätt, vilket kommer att revolutionera
vågenergibranschen, och Lilium, världens första elektriska flygplan som kan starta och landa vertikalt, med stöd
från EIT Climate-KIC.
Upptäck EIT:s innovationsgrupper:
EIT:s innovationsgruppers covid-19-lösningar
& EIT:s innovationsgruppers framgångshistorier
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