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Iværksætter fra Danmark modtager førstepræmien i
EIT's europæiske innovationspris for 2020
Budapest, Ungarn, den 10. december 2020 - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

er stolte over at kunne bekendtgøre vinderne af dets prestigefyldte innovationspris, EIT Awards.
Chaitanya Dhumasker, MonitorFish (Tyskland), Andreu Martínez Climent, ACORYS (Spanien), Filippo
Bosco, BluSense Diagnostics (Danmark), Cristina Aleixendri Muñoz, Bound4Blue (Spanien), og
Karthik Laxman Kunjali, Stockholm Water Technology (Sverige) er blevet tildelt førstepræmien
blandt 26 finaledeltagere, for innovationer inden for klima, sundhed, produktion og innovativ
energi.
Filippo Bosco, BluSense Diagnostics (København, Danmark) og støttet af EIT Manufacturing har vundet prisen
i kategorien EIT Venture Award. Denne pris tildeles startup-virksomheder og vækstvirksomheder, som har
nydt godt af støtten fra EIT’s innovationsfællesskaber til etablering af virksomhed og forretningsudvikling. "Vi
er drevet af visionen om at omsætte forskning til produkter, der forbedrer menneskers liv og reducerer
virkningerne af sygdomme. Den venturestøtte, som vi har modtaget fra EIT's kriseberedskabsinitiativ, sætter
os i stand til at adressere kritiske udfordringer i produktionen med forventede samfundsmæssige virkninger",
sagde Filippo Bosco.
Prisoverrækkelsen for innovation foregik virtuelt og viste de udvalgte kandidaters, iværksætteres og
innovatorers resultater, støttet af EIT Community. Vinderne af 2020 EIT Awards blev udvalgt af en
international jury blandt 26 nominerede, der konkurrerede inden for fire kategorier. Offentligheden havde
ligeledes indflydelse på kategorien EIT Public Award, som havde over 5 000 stemmer, der blev afgivet online.
I anerkendelse af deres ekspertise inden for innovation viste de nominerede deres mest avancerede
produkter og tjenesteydelser, som sætter skub i Europas omstilling til en grønnere, sundere og mere digital
fremtid.
Mariya Gabriel, EU-kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtalte
bl.a.: "Det er klart, at innovation kommer til at spille en central rolle i genopretningen af Europa. De mange
lyse hoveder og deres teknologier, der vises i dag, vidner om, at EIT’s unikke tilgang til innovation er en
motivationsfaktor for en ny generation af iværksættere og tjenesteydelser for Europa. Jeg ønsker alle
finaledeltagere tillykke, navnlig til vinderne af EIT's pris for 2020!’’
EIT's priser fremhæver hele den innovationspipeline, som EIT giver drivkraft til, fra studerende til
iværksættere, fra laboratorium til marked og fra idé til løsninger for hele Europa. Denne dynamiske
innovationstilgang skaber et enestående miljø, hvor de nominerede udvikler og opskalerer innovative
løsninger på akutte globale udfordringer inden for klima, energi, digitalisering, fødevarer, sundhed,
fremstilling, mobilitet i byerne og råvarer.
Gioia Ghezzi, formand for EIT's bestyrelse, tilføjede: "Årets EIT Awards er ikke blot en anerkendelse af de
imponerende resultater, som de innovatorer, vi støtter, har skabt, men også af deres ukuelighed i disse
vanskelige tider. Med de mest avancerede innovationer på en lang række områder, fra sundhed til klima og
fødevarer til digitalisering, er de nominerede for 2020 eksponenter for løsninger på de mange udfordringer,
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som Europa står over for i dag. Det er årsagen til, at vi i EIT vil fortsætte med at gøre det, vi er bedst til: støtte,
samle og mobilisere innovatorer, iværksættere og organisationer med det formål at omsætte deres idéer til
banebrydende teknologier, til gavn for os alle."

Vinderne af EIT Awards for 2020
EIT's priser fejrer de førende iværksættertalenter, herunder kvindelige innovatorer, startup-virksomheder,
vækstvirksomheder, og innovative projekter, som Europa har at byde på. Vinderne af prisen i kategorierne
EIT CHANGE Award, EIT Innovators Award, EIT Venture Award, og EIT Woman Award modtager 50 000 EUR,
andenpladsen modtager 20 000 EUR, og tredjepladsen modtager 10 000 EUR.
Chaitanya Dhumasker, MonitorFish (Berlin, Tyskland) og støttet af EIT Climate-KIC har vundet prisen i
kategorien EIT CHANGE Award. Denne pris gives som anerkendelse til de bedste kandidater fra EIT's
uddannelsesprogrammer. Chaitanya Dhumasker anførte: "Den uddannelse og eksponering, jeg modtog
gennem EIT Climate-KIC Master School, gav mig i den grad et boost af tillid og passion til at opbygge en
virksomhed, der driver positive forandringer i økosystemet."
Andreu Martínez Climent, Corify Care (Madrid, Spanien) og støttet af EIT Health har vundet prisen i
kategorien EIT Innovators Award. ACORYS' innovationsprojektpartnere omfatter: SERMAS (ES), Universitat
Politècnica de València (ES), University of Oxford (UK), ATOS (ES), FIBMED (DE) og GENESIS Biomed (ES).
Denne pris sætter fokus på grupper og personer, der har udviklet produkter og tjenesteydelser med stor
gennemslagskraft. "Som forsker med speciale i klinisk miljø er endemålet for vores arbejde at forbedre
patienternes livskvalitet og klinikernes arbejde. EIT Community har ydet [støtte] på områder som investering,
ledelse, og markedsadgang, som er med til at opbygge en gruppe, der driver innovationsprocessen frem med
succes." sagde Andreu Martínez Climent.
Cristina Aleixendri Muñoz, Bound4blue (Barcelona, Spanien) og støttet af EIT Climate-KIC har vundet prisen
i kategorien EIT Woman Award. Denne pris anerkender inspirerende kvindelige iværksættere og ledere, der
er drivkræfter for innovation. Cristina Aleixendri sagde: "Jeg er optimistisk med hensyn til, at vi vil være i stand
til at vende situationen for kvinder inden for teknologi og iværksætteri. Hvis hver enkelt kvindelige iværksætter
motiverer to kvinder til at være med i økosystemet af startup-virksomheder, og støtter dem i deres ambitioner
om at blive iværksættere inden for teknologi, ville vi i base-2 opleve en eksponentiel, og ikke en gradvis,
stigning i antallet af kvinder inden for teknologi og iværksætteri, hvilket er det, vi har brug for."
Karthik Laxman Kunjali, Stockholm Water Technology (Stockholm, Sverige) og støttet af EIT InnoEnergy har
vundet prisen i kategorien EIT Public Award. Denne pris gives i anerkendelse til offentlighedens valg af bedste
innovation med tusindvis af afgivne stemmer online over hele Europa. "Fra afgørende finansiering og
værdifuld forretningsrådgivning til pragtfulde kontorlokaler – har EIT InnoEnergy været afgørende med
hensyn til at få os derhen, hvor vi er nu. Vi er meget taknemmelige for at have modtaget denne form for støtte
og muligheder. Den næste fase i udviklingen af vores forretningsplan, der ligeledes er udformet med deres
støtte, vil omfatte kontakt til investorer og virksomhedsnetværk – vi kan ikke vente!’ sagde Karthik Laxman
Kunjali.
Se de første interview med vinderne af EIT Awards her og find fotos her.
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Fuldstændig liste over vinderne, anden- og tredjepladserne i EIT Awards:
EIT CHANGE Award: 1. Chaitanya Dhumasker, MonitorFish støttet af EIT Climate-KIC (DE); 2. Martin Boutiere,
Nutr’Avenir støttet af EIT Health (FR); og 3. Arpit Singh Parmar, Metheore støttet af EIT RawMaterials (BE).
EIT Innovators Award: 1. Andreu Martínez Climent, Corify Care støttet af EIT Health (ES) med ACORYS
innovationsprojektpartnere: SERMAS (ES), Universitat Politècnica de València (ES), University of Oxford (UK),
ATOS (FR), FIBMED (DE), og GENESIS Biomed (ES); 2. Serena Dorrestijn, SARA støttet af EIT Digital (NL) med
innovationsprojektpartnere: Bright Cape (NL), TU Berlin (DE), Forum Virium(FI) og GIM (FI); og 3. Maria Jose
Jurado, INNOLOG støttet af EIT RawMaterials (ES) med innovationsprojektpartnere: Spanish National
Research Council (ES) General Council of the Catalan Chambers of Commerce (ES), Consiglio Nazionale delle
Ricerche (IT), Geological Survey of Slovenia (SI), GeoZS (SI), Sveriges geologiske undersökning (SE),
Magnesitas Navarras S.A. (ES), Universidad Politécnica de Madrid (ES) og Universitat Politècnica de Catalunya
(ES).
EIT Venture Award: 1. Filippo Bosco, BluSense Diagnostics støttet af EIT Manufacturing (DK); 2. Karthik Laman
Kunjali, Stockholm Water Technology støttet af EIT InnoEnergy (SE); og 3. Brijdeep Sahi, SwissDeCode støttet
af EIT Food (CH).
EIT Woman Award: 1. Cristina Aleixendri Muñoz, bound4blue støttet af EIT Climate-KIC (ES); 2. Dorine
Duives, CityFlows støttet af EIT Urban Mobility (NL); og 3. Maria McKavanagh, Verv Technology støttet af
EIT InnoEnergy (UK).
EIT Public Award: 1. Karthik Laxman Kunjali, Stockholm Water Technology støttet af EIT InnoEnergy (SE); 2.
Chaitanya Dhumasker (MonitorFish) støttet af EIT Climate-KIC (DE); og 3. Andreu Martinez Climent, Corify
Care støttet af EIT Health (ES).

BAGGRUND: EIT – SÆTTER GANG I INNOVATION!
Hvad er Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)?
EIT styrker Europas evne til at innovere ved at drive løsninger på presserende globale udfordringer og pleje
iværksættertalenterne, så de kan skabe bæredygtig vækst og faglærte job i Europa. EIT er et EU-organ, som er
integreret i Horisont 2020, der er EU's rammeprogram for forskning og innovation. Instituttet understøtter
udviklingen af dynamiske transeuropæiske partnerskaber – EIT's videns- og innovationsfællesskaber – blandt
førende virksomheder, forskningslaboratorier og universiteter.
EIT driver innovative løsninger på globale udfordringer
EIT's otte videns- og innovationsfællesskaber arbejder for at sætte fart i omstillingen til en kuldioxidfri økonomi
(EIT Climate-KIC), fremme Europas digitale omstilling (EIT Digital), føre an i den globale revolution inden for
fødevareinnovation og -produktion (EIT Food), give EU's borgere større mulighed for at leve et sundt liv (EIT
Health), skabe en fremtid med bæredygtig energi for Europa (EIT InnoEnergy), styrke konkurrenceevnen i Europas
fremstillingsindustri (EIT Manufacturing), udvikle råmaterialer til at udgøre en af Europas største styrker (EIT
RawMaterials) og løse mobilitetsudfordringerne i vores byer (EIT Urban Mobility). Sammen med de førende
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partnere i Europa tilbyder EIT's innovationsfællesskaber en bred vifte af innovation og iværksætteraktiviteter i
hele Europa såsom kurser i iværksætteri, tjenesteydelser inden for etablering af virksomhed og
forretningsudvikling samt innovationsdrevne forskningsprojekter.
I overensstemmelse med Europa-Kommissionens planer for EIT i 2021-2027 vil der snart blive iværksat en
indkaldelse til et nyt videns- og innovationsfællesskab for Kultur og Kreativitet.
EIT's fakta og tal
● Europas største innovationsnetværk: Mere end 2 000 partnere fra førende virksomheder og forskningsog uddannelsesinstitutioner i hele Europa i mere end 60 innovationsknudepunkter i hele Europa.
● Europas gennemprøvede og dokumenterede innovationsmotor: har givet drivkraft til over 3 100 startupvirksomheder og vækstvirksomheder og skabt over 1 170 nye varer og tjenester, som har tiltrukket
ekstern kapital for over 3,3 mia. EUR. Over 3 100 studerende har afsluttet EIT-mærkede master- og
doktorprogrammer, og mere end 10 000 har deltaget i EIT's innovationsfællesskabers iværksætterkurser.
Flere oplysninger: Kort om EIT

Succeshistorier fra EIT
EIT's innovationsfællesskaber sikrer fremdrift til talentfulde innovatorer, iværksættere og studerende. Heriblandt
kan nævnes Diabeloop - D4Kids, et system med kunstig intelligens, der kan forbedre behandlingen af type 1diabetes hos børn, støttet af EIT Health, CorPower Ocean, støttet af EIT InnoEnergy, som udvikler en særlig
bølgeenergikonverter til at kunne "høste" bølgeenergi effektivt og bæredygtigt og revolutionere den vedvarende
energiverden med hensyn til bølgeenergi, og Lilium, verdens første jetfly, der kan lette og lande lodret (VTOLteknologi), støttet af EIT Climate-KIC.
Læs mere om EIT's innovationsfællesskabers innovatorer:
EIT's innovationsfællesskabers Covid-19-løsninger & Succeshistorier fra EIT's innovationsfællesskaber
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