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Az EIT megerősíti a kreatív és kulturális 
ágazatokat 
 
Új: az európai kreatív és kulturális ágazatok megerősítését jelentik be az INNOVEIT-
en, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet éves fórumán. Az innovátorok 
összefognak a vállalkozókkal, a befektetőkkel és a politikai vezetőkkel, hogy 
legyőzzék a társadalmi kihívásokat és új munkahelyeket teremtsenek Európában.  
 

 
Budapest, Magyarország, 2019. október 15. – Az európai kreatív és kulturális ágazatok új, tudományos és innovációs 
társulásának elindítására vonatkozó terveket ma mutatják be Budapesten, az INNOVEIT-en, az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) éves innovációs fórumán. Ez az Európai Bizottság azon terveinek 
részét képezi, amely az EIT 2021–2027 közötti stratégiájával kapcsolatos, és amely 25%-os költségvetési 
növekedést foglal magában, amelynek révén a költségvetés eléri a 3 milliárd EUR-t. 

Azzal, hogy az EU kreatív és kulturális ágazatában – azaz az EU gazdaságának 7,5%-ában – foglalkoztatott 
12,5 millió európainak új lehetőségeket teremt, az EIT új, tudományos és innovációs társulása stratégiai 
jelentőségű lesz a kreatív és kulturális ágazatok innovációjának megerősítése szempontjából.  

Az innováció, az üzlet, a kutatás és az oktatás ágazatából érkező közel 400 résztvevő, valamint a 
döntéshozók Budapesten gyűlnek össze ma az INNOVEIT-re. Beszélni fognak az EIT kulcsfontosságú 
szerepéről abban, hogy Európa-szerte ösztönözze az innovációt, valamint megtartják az EIT díjátadóját, 
amely során Európa néhány legfőbb innovációját mutatják be. A rangos konferencián részt vesz 
Navracsics Tibor, az oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős európai biztos, Palkovics 
László, Magyarország innovációs és technológiai minisztere, Sanja Damjanković, Montenegró tudományért 
felelős minisztere, valamint számos vezető vállalkozó, modern innovátor és döntéshozó, beleértve a 
rendezvényt megnyitó előadót, Michela Magast. Kövesse az eseményt élőben a következő linken: 
innoveit.eu. 

Navracsics Tibor, az oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért, valamint az EIT-ért felelős európai 
biztos az alábbiakat nyilatkozta: „Az oktatás és kreativitás elengedhetetlen ahhoz, hogy ellenálló, 
versenyképes és összetartozó Európát építsünk a jövőben. Büszke vagyok arra, ahogy az EIT segít nekünk a 
tehetséges innovátorok támogatásában és a vállalkozói szellem erősítésében. Meg vagyok győződve arról, 
hogy ha az emberekre, a törekvéseikre és ötleteikre összpontosítunk, az segít nekünk abban is, hogy 
sikerre vigyük a kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos, új, tudományos és innovációs társulást, 
amelyet kínálunk.” 

Dirk Jan van den Berg, az EIT igazgatótanácsának elnöke hozzátette: „Az EIT a legjobb ötleteket új 
termékekké, szolgáltatásokká és munkahelyekké fogja alakítani a kreatív és kulturális ágazatokban. Az 
EIT-társulás egyedi hálózatának és a vállalkozások létrehozásával és előmozdításával kapcsolatos 
tapasztalatának köszönhetően vállalkozásaink 1,5 milliárd EUR-val növelték a külső befektetést. 
Nemrégiben létrejött első „unikornis”-vállalkozásunk: a Northwolt, amelynek célja, hogy a világ legzöldebb 
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akkumulátorait állítsa elő. Ez rámutat arra, milyen hatalmas potenciál rejlik az EIT-ben az európai kreatív 
és kulturális ágazatok felvirágoztatása terén.”  

A rendezvényt megnyitó előadó, Michela Magas, a Music Tech Fest kreatív igazgatója és az Industry 
Commons Alapítvány elnöke az alábbiakat nyilatkozta: „Nagy örömmel tölt el, hogy az INNOVEIT-en 
beszélhetek most, amikor az ágazat életében kritikus fontosságú pillanat érkezett el. Európa helyesen 
teszi, hogy a kreatív és kulturális ágazatokat az innováció ösztönző erejének tekinti, és a kreatív 
innovátoroknak számos kiváló lehetőségük van arra, hogy az EIT-vel közösen dolgozzanak, hogy 
szembeszálljanak a nagy társadalmi kihívásokkal, hozzájáruljanak a továbbképzéshez, és új 
munkahelyeket teremtsenek. Az EIT partnerségei fontos ösztönzői annak, hogy a mindenki számára 
előnyös helyzet érdekében kombinálják a kulturális és kreatív ágazatokból származó kompetenciákat az 
ipari ágazatokból eredő új adatközpontú technológiákkal. Nagy izgalommal töltenek el a lehetőségek, 
amelyeket az EIT új, tudományos és innovációs társulása fog biztosítani a kulturális és kreatív ágazatok 
számára, és be fogja betonozni jelentőségét az összes innováció középpontjában.” 

Az előadóművészeti ágazat teljes forgalma Európában (beleértve az élőzenét) több, mint 32 milliárd EUR-t 
ér. Az előadóművészeti ágazat az európai kreatív és kulturális ágazatok legnagyobb foglalkoztatója, 
1,25 millió embernek ad munkát. A foglalkoztatottak több mint háromnegyede alkotó és/vagy előadó.  

A videójátékokkal foglalkozó vállalkozó, Yoan Fanise, a DigixArt, Videogames egyik alapítója a 
következőket mondta: „Még hogy a videójáték gyerekjáték? Semmi nem állhat ennél távolabb a 
valóságtól! Dolgoztam a világ néhány legismertebb videójátékán, és elmondhatom, hogy kivételesen 
kreatív csapatokra van szükség a sikeres videójátékok megtervezéséhez, finanszírozásához és forgalomba 
hozatalához. Valós technikai és készségbeli tehetségre van szükség számos szinten. A videójátékok 
ágazata ágazatközi sikertörténet, így öröm látni, hogy az EIT azt tervezi, hogy bevezeti egyedi innovációs 
modelljét a kreatív és kulturális ágazatokban. Európának szüksége van erre az összpontosított globális 
támogatásra.” 

Az audiovizuális és multimédia-ágazat rendkívüli növekedést mutatott Európában. A számítógépes játékok 
közzétételével kapcsolatos tevékenységek átlagosan több mint 25%-os növekedést mutattak a teljes 
bruttó hozzáadott érték tekintetében a 2008–2016 közötti időszakban. A kreatív és kulturális ágazat 
gazdasági súlya az információs és kommunikációs technológiákéhoz, valamint az élelmiszer-szolgáltatási 
ágazatokéhoz hasonlítható, amelyek az EU GDP-jének több mint 4%-át teszik ki. 

 

HÁTTÉR: EURÓPA KREATÍV ÉS KULTURÁLIS ÁGAZATAI  
 

• Az Európai Bizottságnak az EIT 2021–2027 közötti stratégiájára vonatkozó javaslata  
• Tájékoztató a „Kulturális és kreatív ágazatok” tudományos és innovációs társulásról (24. o.) 
• A kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének növelése a növekedés és a 

munkahelyteremtés érdekében 
• Kulturális örökség és munka Európában 

 
 
HÁTTÉR: EIT – AZ INNOVÁCIÓÉ A JÖVŐ! 
 

Mi az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)? 
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Az EIT 2008-ban jött létre annak érdekében, hogy megerősítse Európa innovációs képességét. Az EIT az 
egyetlen olyan uniós kezdeményezés, amely teljes mértékben integrálja az üzleti életet, az oktatást és a 
kutatást. Mi vagyunk Európa legnagyobb innovációs közössége Európa-szerte több mint 1500 
partnerünkkel és 50 innovációs központunkkal. Az Intézet ösztönzi a dinamikus páneurópai partnerségek 
kialakulását az egyetemek, a kutatóközpontok és a vállalatok között. Ezek az úgynevezett tudományos és 
innovációs társulások, amelyek mind egy-egy átfogó kihívásra fókuszálnak.  
 
További információk: Az EIT dióhéjban – Infografika  
 
Milyen kihívásokra fókuszálnak az EIT tudományos és innovációs társulásai? 
 
Az EIT nyolc társulása az alábbiak érdekében dolgozik: 

• a nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felgyorsítása (EIT Climate-KIC)  
• Európa digitális átalakulásának ösztönzése (EIT Digital)  
• az élelmiszerek innovációjával és előállításával kapcsolatos forradalom vezetése (EIT Food)  
• az egészséges életre irányuló nagyobb lehetőségek biztosítása az uniós polgárok számára (EIT 

Health)  
• a fenntartható energiajövő elérése Európa számára (EIT InnoEnergy)  
• az európai feldolgozóipar megerősítése és versenyképességének növelése (EIT Manufacturing) 
• a nyersanyagok Európa legfontosabb erejévé alakítása (EIT RawMaterials) 
• városaink mobilitási kihívásainak megoldása (EIT Urban Mobility) 

 
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.  
 
Mit ért el az EIT?  
 

 
 
Ismerje meg az EIT közösségének tehetséges innovátorait és vállalkozóit: AZ EIT-közösség sikertörténetei 
 
 
Kövesse élőben az INNOVEIT-et, beleértve a gondolatébresztő panelbeszélgetéseket és az EIT-díjátadó ünnepségét 

itt: https://eit.europa.eu/innoveit#livestream.   

 

Látogasson el az eit.europa.eu oldalra és kövesse az EIT-t Twitteren: @EITeu   #INNOVEIT #EITAwards   
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Képek az eseményről: https://www.flickr.com/photos/eiteu/albums. 

 

További háttérinformációért, kérjük, közvetlenül lépjen kapcsolatba a sajtócsapatunkkal. 
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