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Vernieuwers uit Nederland werden
gehuldigd op de EIT Awards
Twee in Nederland gevestigde ondernemers kregen erkenning door
een jury gedurende INNOVEIT 2016
Budapest, Hongarije Twee in Nederland gevestigde ondernemers werden genomineerd onder de
beste nieuwe vernieuwers gedurende de EIT Awards op maandag.
De awards werden verleend gedurende de INNOVEIT 2016, een twee dagen durend forum
rond innovatie dat werd georganiseerd door het European Institute of Innovation and
Technology (EIT) en waarop meer dan 350 ondernemers en vernieuwers uit Europa
bijeenkwamen.
Er werden drie awards uitgereikt, die aandacht hadden voor de meest succesvolle startups, de
meest innovatieve projecten en het beste jong ondernemend talent dat Europa te bieden
heeft.
De EIT Venture Award, die baanbrekende innovaties en spannende startups beloont, werd
verleend aan Florian Schneider, een in Maastricht gevestigde ondernemer die medeoprichter is
van Nerdalize, die huizen verwarmt met computerenergie. Hij stelde:
“Ik ben zeer trots dat Nerdalize erkenning kreeg bij de EIT Awards, en ik zou graag Climate-KIC
bedanken voor hun ondersteuning en coaching. Als onderdeel van het accelerator programme
van het project, hebben we een netwerk opgebouwd, toegang gekregen tot klanten en
potentiële partners, en werd ons systeem uitgetest in vijf woningen - nu zijn we klaar voor de
productie op grote schaal “
De Innovators Award, voor de ontwikkeling van een vernieuwend product, vernieuwende
dienst of werkwijze met uitstekende mogelijkheden voor een positieve impact op de
maatschappij en de economie ging naar Norbert Kuipers, een Nederlander die werkt bij TNO
(Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek). Hij werkte met
Climate-KIC aan de ontwikkeling van een systeem voor het gebruik van afval en hernieuwbare
energie voor de productie van zuiver water en binnenluchtcontrole. Hij stelde:
“Hitte die verloren gaat speelt een grote rol bij de wereldwijd stijgende temperaturen. Dit
project, genaamd WE4CC-II, werkte aan een manier om deze restwarmte te benutten om water
van hoge kwaliteit te produceren, alsook de vochtigheid onder controle te houden, wat het
energieverbruik en de CO2-uitstoot aanzienlijk kan verminderen. Deze EIT Award zal onze
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geloofwaardigheid versterken in het licht van de verdere ontwikkeling en vermarkting van de
technologie. “
Martin Kern, EIT Interim Director, stelde:
"EIT Awards winnaars zijn Europa's grootste vernieuwers. We zijn trots erop om mensen als
Florian en Norbert de mogelijkheid te bieden om geweldige ideeën om te zetten in producten en
diensten die nieuwe bedrijven en banen in Europa creëren.
De in Zweden gevestigde ondernemer Allen Ali Mohammadi won de EIT CHANGE Award, die de
nieuwste Europese oogst aan ondernemers en de gevonden ideeën in de bloemetjes zet. Ali
Mohammadi, wiens bedrijf Hippogrief AB een nauwkeurig, niet-invasief en goedkoop
instrument ontwikkelde voor de screening en vroegtijdige diagnose van hart-en vaatziekten,
zei:
"Mijn grootmoeder stierf aan een hartaanval, maar ze had vooraf geen enkel symptoom. Via de
EIT Masterprogramma's en met de steun van KIC InnoEnergy en de EIT- Gemeenschap, ben ik
erin geslaagd om een techniek te gebruiken om instrumenten voor artsen en
screeningsmethoden te ontwikkelen die zullen helpen mensen bewust te worden van en
betrokken te zijn bij hun eigen gezondheid. Ik ben er trots op dat dit werk op de EIT Awards is
erkend. “
In een reactie op de awards verklaarde Tibor Navracsics, Europese Commissaris voor
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, en verantwoordelijke voor EIT wat volgt:
“Proficiat aan de drie winnaars van de EIT Awards. Hun prestaties benadrukken het enorme
potentieel van Europa betreffende innovatie, en ik kijk uit naar hun ideeën en hoop dat hun
bedrijfsactiviteiten zullen groeien en helpen om het concurrentievermogen van Europa te
stimuleren. Florian, Norbert en Allen - en alle genomineerden - zijn rolmodellen en goede
voorbeelden van wat het EIT uniek maakt: de aandacht voor onderwijs, met plaats voor talenten
om een cultuur van ondernemerschap in Europa creëren en ontwikkelen.»
INNOVEIT 2016 eindigt dinsdag met verdere gesprekken over de manier waarop ondernemers,
onderzoekers, academici en beleidsmakers in Europa hun krachten kunnen bundelen om
innovatie in Europa te stimuleren.

Meer info
Media contact: Magdalena Gryszko (Tel: +36 307 88 98 75; Email: press@eit.europa.eu)
Meer informatie over de genomineerden en hun onderneming is beschikbaar onder:
http://eit.europa.eu/innoveit#awards
Persfoto’s zijn beschikbaar onder: http://eit.europa.eu/innoveit#media
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Volg ons op Twitter: @EITeu #EITawards #INNOVEIT
Meer informatie over de EIT is beschikbaar onder: http://eit.europa.eu

Over het EIT
Het EIT is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie dat in 2008 is opgericht om innovatie en
ondernemerschap te stimuleren in heel Europa om een aantal van haar grootste uitdagingen te
overwinnen.
Het brengt het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoekslaboratoria bij elkaar om dynamische,
grensoverschrijdende, innovatieve partnerschappen die innovatieve producten en diensten ontwikkelen
te vormen, nieuwe bedrijven op te starten en een nieuwe generatie ondernemers te begeleiden.
De EIT-Gemeenschap heeft 800 toonaangevende en toegewijde partners binnen Europa samengebracht,
waarbij meer dan 140 nieuwe producten en diensten op de markt werden ingevoerd. Er zijn meer dan
1000 studenten ingeschreven voor de EIT-ondernemerschapopleidingen, en bijna 500 EITafgestudeerden. De Gemeenschap heeft meer dan 900 businessideeën uitgedacht en creëerde 200
startups tot nu toe, op het gebied van het klimaat, energie, digitalisering, gezondheid en grondstoffen.
Nieuwe innovatieve gemeenschappen op het gebied van voedsel en fabricatie met toegevoegde waarde
vervoegen dit jaar de EIT-Gemeenschap.

Meer over de EIT Awards
De EIT Awards bevorderen innovatie en stimuleren ondernemerschap door de meest innovatieve
ondernemingen, afgestudeerden van ondernemerschapopleidingen en innovatieve teams binnen de
EIT-innovatiegemeenschappen in de kijker te zetten en rolmodellen te creëren om toekomstige
veranderingen aan te drijven.


De EIT Venture Award stelt succesvolle ondernemende startups die ondersteund werden door
de EIT-innovatiegemeenschappen via een bijzondere bedrijfscreatie of bijzonder
bedrijfsontwikkelingsproces in de kijker;



De EIT CHANGE Award plaatst afgestudeerden van opleidingsprogramma’s met het EIT-label en
innovatie en ondernemerschap stimuleren en zorgen voor verandering in de themagebieden
die door EIT en haar innovatiegemeenschappen worden aangepakt in de bloemetjes.



De EIT Innovators Award verleent erkenning aan innovatieteams bestaande uit mensen uit het
bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de onderzoeksector die een product, dienst of proces met
een hoge impact op de maatschappij en de economie hebben ontwikkeld.

Binnen de EIT-Gemeenschap spelen de EIT Awards een belangrijke rol, omdat verwezenlijkingen en
successen worden gevierd, rolmodellen geïdentificeerd worden en de mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling door EIT-Award-winnaars worden vergroot.
Vorige EIT Awards winnaars hebben grote successen behaald.
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Govinda Upadhyay, de winnaar van de EIT Change Award 2015, richtte een sociale startup Ledsafari op
en won U$100 000 van Forbes als finalist van de Forbes 30 Under 30 wedstrijd voor de meest
veelbelovende jonge ondernemers.
http://eit.europa.eu/newsroom/then-no-one-can-stop-you-interview-govinda-upadhyay
Kate Hofman, de winnaar van de EIT Change Award 2013, was mede-oprichter van GrowUp Urban
Farms en werd geselecteerd als London Leader 2015 door de London Sustainable Development
Commission. http://eit.europa.eu/newsroom/interview-kate-hofman-eit-change-award-winner-2013

EIT – Making Innovation Happen
Het EIT is een orgaan van de Europese Unie
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