PRESSMEDDELANDE
Budapest den 10 december 2020

Entreprenör från Sverige tilldelas europeiskt
innovationspris vid 2020 års EIT Awards
Budapest, Ungern, den 10 december 2020 - Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) kan i

dag meddela vinnarna av EIT:s prestigefyllda innovationspris EIT Awards. Chaitanya Dhumasker,
MonitorFish (Tyskland), Andreu Martínez Climent, ACORYS (Spanien), Filippo Bosco, BluSense
Diagnostics (Danmark), Cristina Aleixendri Muñoz, Bound4Blue (Spanien) och Karthik Laxman
Kunjali, Stockholm Water Technology (Sverige) tilldelades första pris bland 26 finalister för
innovationer inom klimat, hälsa, tillverkning och innovativ energi.
Karthik Laxman Kunjali, Stockholm Water Technology (Stockholm, Sverige), med stöd från EIT InnoEnergy,
vann EIT Public Award. Priset tilldelas den innovation som enligt allmänheten är den viktigaste. Tusentals
röstade online i hela Europa. Från avgörande finansiering och värdefull rådgivning i affärsfrågor till underbar
kontorsmiljö – EIT InnoEnergy har varit en förutsättning för att vi ska komma dit vi är nu. Vi är mycket
tacksamma för att ha fått den här typen av stöd och möjligheter. Nästa utvecklingsfas i vår affärsplan, som
också tagits fram med deras stöd, kommer att omfatta att nå ut till deras nätverk av investerare och företag
– det ser vi verkligen fram emot! säger Karthik Laxman Kunjali.
Under en virtuell innovationsfest där man visade upp vad framgångsrika studenter, entreprenörer och
innovatörer åstadkommit med stöd av EIT-organisationen, valdes vinnarna av 2020 års EIT Awards ut av en
internationell jury bland 26 nominerade som tävlade i fyra olika kategorier. Även allmänheten kunde delta
genom EIT Public Award, där över 5 000 röster avgavs online. De nominerade visade upp banbrytande
produkter och tjänster av högsta kvalitet, som kan driva på Europas övergång till en grönare, sundare och
mer digital framtid.
Mariya Gabriel är EU:s kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och
ungdomsfrågor. Hon framhöll bland annat följande: Det står klart att innovation kommer att spela en
avgörande roll i Europas återhämtning. De många skarpa hjärnor och tekniska lösningar som visas upp i dag
bekräftar att EIT:s unika strategi för innovation driver fram en ny generation av entreprenörer och tjänster
för Europa. Mina gratulationer till samtliga finalister och framför allt vinnarna av 2020 års EIT Awards!
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 tar fram och utvecklar innovativa lösningar för att ta itu med akuta globala
utmaningar inom klimat, energi, digitalisering, livsmedel, hälsa, tillverkning, rörlighet i städer och råvaror.
Gioia Ghezzi, ordförande för EIT:s styrelse, tillägger: Årets EIT Awards är inte bara ett erkännande av de
imponerande resultat som uppnåtts av Europas smartaste innovatörer och entreprenörer, utan också av
deras uthållighet i dessa svåra tider. Med avancerade innovationer inom ett brett fält, från hälsa till klimat
och från livsmedel till digitalisering har 2020 års nominerade tagit fram lösningar på många av de utmaningar
som Europa för närvarande står inför. Därför kommer vi på EIT att fortsätta göra det vi gör bäst: stötta, föra
samman och mobilisera innovatörer, entreprenörer och organisatörer för att omvandla deras idéer till
fantastisk ny teknik, till förmån för oss alla.
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Vinnarna av 2020 års EIT Awards
EIT Awards uppmärksammar de ledande unga entreprenörer, bland annat kvinnliga innovatörer, nystartade
företag, tillväxtföretag och innovativa projekt som Europa har att erbjuda. Vinnarna av EIT CHANGE Award,
EIT Innovators Award, EIT Venture Award och EIT Woman Award får 50 000 euro, andrapristagarna 20 000
euro och tredjepristagarna 10 000 euro.
Chaitanya Dhumasker, MonitorFish (Berlin, Tyskland), med stöd från EIT Climate-KIC, vann priset EIT CHANGE
Award. Det priset går till de mest framgångsrika utexaminerade studenterna från EIT:s utbildningsprogram.
Chaitanya Dhumasker kommenterade priset så här: Den utbildning och uppmärksamhet jag fick i EIT ClimateKIC Master School gav mig ökat självförtroende och impulser att bygga upp ett företag som skulle driva på
en positiv förändring av ekosystemet.
Andreu Martínez Climent, Corify Care (Madrid, Spanien), med stöd från EIT Health, vann priset EIT Innovators
Award. Partner i innovationsprojektet ACORYS var: SERMAS (ES), Universitat Politècnica de València (ES),
University of Oxford (UK), ATOS (ES), FIBMED (DE) och GENESIS Biomed (ES). Priset uppmärksammar team
och enskilda personer som har utvecklat produkter och tjänster med stor påverkanspotential. Som forskare
med inriktning på den kliniska miljön är slutmålet för vårt arbete att förbättra patienternas livskvalitet och
vårdpersonalens arbete. EIT-gemenskapen har lämnat [stöd] inom områden som investeringar, management
och marknadstillträde, vilket har hjälpt oss att bygga upp ett team som kunnat driva en framgångsrik
innovationsprocess, säger Andreu Martínez Climent.
Filippo Bosco, BluSense Diagnostics (Italien, baserad i Danmark), med stöd från EIT Manufacturing, vann EIT
Venture Award. Priset går till nystartade företag och tillväxtföretag som har utnyttjat stödet från EIT:s
kunskaps- och innovationsgrupper för att starta och expandera sin verksamhet. Vinnaren får 50 000 euro. Vi
drivs av visionen att omvandla forskning till produkter som förbättrar människors liv och minskar effekten
från sjukdomar. Tack vare stödet vi fick från EIT Crisis Response Initiative kan vi ta itu med kritiska flaskhalsar
i tillverkningen för att nå stor effekt ute i samhället, säger Filippo Bosco.
Cristina Aleixendri Muñoz, Bound4blue (Barcelona, Spanien), med stöd från EIT Climate-KIC, vann priset EIT
Woman Award. Priset uppmärksammar blivande kvinnliga entreprenörer och ledare som driver på
innovation. Cristina Aleixendri kommenterade priset så här: Jag är övertygad om att vi kommer att kunna
bryta trenden för kvinnor inom teknik och entreprenörskap. Om varje kvinnlig entreprenör inspirerar två
kvinnor att bidra till ekosystemet av nystartade företag och stöder dem så de blir teknikentreprenörer skulle
vi i base-2 få se en exponentiell ökning av kvinnor inom teknik och nyföretagande, snarare än en gradvis
ökning, vilket är vad vi behöver.
Se de första intervjuerna med vinnarna av EIT Awards [här] och hitta bilder [här].

Hela listan över vinnarna samt andra och tredje pris i EIT Awards:
EIT CHANGE Award: 1. Chaitanya Dhumasker, MonitorFish, med stöd från EIT Climate-KIC (DE); 2. Martin
Boutiere, Nutr’Avenir, med stöd från EIT Health (FR); och 3. Arpit Singh Parmar, Metheore, med stöd från EIT
RawMaterials (BE).
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EIT Innovators Award: 1. Andreu Martínez Climent, Corify Care, med stöd från EIT Health (ES) och med
följande partner från innovationsprojektet ACORYS: SERMAS (ES), Universitat Politècnica de València (ES),
University of Oxford (UK), ATOS (FR), FIBMED (DE) och GENESIS Biomed (ES); 2. Serena Dorrestijn, SARA, med
stöd från EIT Digital (NL), med följande partner i innovationsprojektet: Bright Cape (NL), TU Berlin (DE), Forum
Virium (FI) och GIM (FI); och 3. Maria Jose Jurado, INNOLOG, med stöd från EIT RawMaterials (ES) och med
följande partner i innovationsprojektet: 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 geologiska undersökning (SE), Magnesitas Navarras S.A. (ES), Universidad Politécnica
de Madrid (ES) och Universitat Politècnica de Catalunya (ES).
EIT Venture Award: 1. Filippo Bosco, BluSense Diagnostics, med stöd från EIT Manufacturing (DK); 2. Karthik
Laxman Kunjali, Stockholm Water Technology, med stöd från EIT InnoEnergy (SE); och 3. Brijdeep Sahi,
SwissDeCode, med stöd från EIT Food (CH).
EIT Woman Award: 1. Cristina Aleixendri Muñoz, bound4blue, med stöd från EIT Climate-KIC (ES); 2. Dorine
Duives, CityFlows, med stöd från EIT Urban Mobility (NL); och 3. Maria McKavanagh, Verv Technology, med
stöd från EIT InnoEnergy (UK).
EIT Public Award: 1. Karthik Laman Kunjali, Stockholm Water Technology, med stöd från EIT InnoEnergy
(SE); 2. Chaitanya Dhumasker, (MonitorFish), med stöd från EIT Climate-KIC (DE); och 3. Andreu Martinez
Climent, Corify Care, med stöd från EIT Health (ES).

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 kunskaps- 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 i Europa 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
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Europas största innovationsnätverk: Över 2 000 partner från ledande näringslivs-, forsknings- och
utbildningsorganisationer i hela Europa i ett 60-tal 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

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-gruppernas Covid-19-lösningar & EIT-gruppernas
framgångshistorier
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