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EIT Health promuje przedsiębiorczość            
i wprowadza innowacje w obszarach 

zdrowego życia i aktywnego starzenia się,     
z nadrzędnym celem poprawy jakości życia   

i opieki zdrowotnej w Europie

Misja EIT Health
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Silne partnerstwo dla zdrowia w Europie

Co-location centres

InnoStars regions

International HQ

• International Headquarter in Munich

• 6 Co-Location Centres (CLCs):
o UK-Ireland (London)

o Scandinavia (Stockholm)

o Belgium-Netherlands (Rotterdam)

o Germany-Switzerland (Mannheim/Heidelberg)

o France (Paris)

o Spain (Barcelona)

• 7 InnoStars regions in 6 countries:  
o Croatia

o Hungary

o Italy

o Poland

o Portugal

o Wales



Czołowe europejskie instytucje (nauka/przemysł)

Menno Kok
Interim CLC Director 
Belgium/Netherlands
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Trójkąt wiedzy 

AcceleratorCampus

Innovation 
Projects

Citizens



Konkursy 2017

InnoStars Awards European Health Catapult 

• przedsięwzięcia na wczesnym etapie 
rozwoju 

• Korzyści:
o Opracowanie i walidacja business 

planu pod okiem międzynarodowych 
ekspertów

o Zdobycie doświadczenia w zakresie 
prezentacji przed inwestorami

o Dostęp do unikalnych usług w 
kluczowych obszarach rozwoju biznesu

o Networking na poziomie 
międzynarodowym

• Do wygrania 37 000 € na rozwój pomysłu

• http://www.innostarsaccelerator.eithealth
.eu/innostars-awards/

• wsparcie dla MSP, start-up, spin-off
• Korzyści:

o Walidacja i rozwój pomysłu
o Przygotowanie do sprzedaży 

produktu/usługi
o Szkolenia dopasowane do potrzeb 

uczestników
o Pozyskanie inwestorów i partnerów z 

całej Europy 
o Dostęp do międzynarodowej sieci 

kontaktów i innych programów EIT 
Health

• Do pozyskania 50 000 € na rozwój pomysłu

• http://www.innostarsaccelerator.eithealt
h.eu/health-catapult/

Branże: Medtech, Biotech, Digital



Konkursy 2017

InnoStars Awards European Health Catapult 

• SensDx, Dawid Nidzworski, model 
biznesowy przedstawiający plany rozwoju i 
komercjalizacji technologii precyzyjnych i 
prostych w obsłudze testów do szybkiej 
diagnostyki patogenów chorobotwórczych, 
1 miejsce wśród 100 projektów, nagroda 
30.000 EUR

• Assistech, Bartosz Kunka, C-Eye (sprzęt, 
który umożliwia diagnozę, terapię i 
komunikację z pacjentami, z którymi 
niemożliwe jest nawiązanie kontaktu w 
konwencjonalny sposób tj. za pomocą 
mowy lub gestów), 3 miejsce, 25.000 EUR, 
refundacja prac rozwojowych

• Dr Poket, Sebastian Mul, dr Poket
HealthPoint (dyspenser dla leków OTC, 
witamin oraz suplementów, wydający 
tabletki w kubeczkach do bezpośredniego 
użycia, półfinał, 50.000 EUR, dodatkowy 
pakiet – pitch session, mentoring z specj. 
firm farmaceutycznych i EIT

Branże: Medtech, Biotech, Digital



eithealth.eu

EIT Health is supported by the EIT, 
a body of the European Union

Dziękuję!

naukaibiznes@gumed.edu.pl

mailto:naukaibiznes@gumed.edu.pl

