
 

// abstract:

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) heeft een drievoudige missie: een duurzame Europese groei en competitiviteit 
nastreven, het versterken van de innovatiecapaciteit van lidstaten en het creëren van de ondernemers van de toekomst. De operationele 
basis om deze doelstellingen te bereiken zijn de zogenaamde ‘kennis- en innovatiegemeenschappen’ (KICs). Deze KICs vormen 
autonome partnerschappen waarin belangrijke instellingen uit het hoger onderwijs en het onderzoek en partners uit de industrie 
worden samengebracht. Het zijn strategische netwerken die steunen op gezamenlijke planning voor innovatie op middellange tot 
lange termijn om de uitdagingen van het EIT waar te maken. De gemeenschappen opereren via zogenaamde ‘co-location centres’ 
waarvan er reeds 17 in Europa zijn. 

In 2010 werden drie KICs goedgekeurd door het EIT conform de doelstellingen van de strategische innovatieagenda: Climate-KIC 
over klimaatverandering, mitigatie en adaptatie, EIT ICT Labs over informatie- en communicatietechnologieën en KIC InnoEnergy 
met betrekking tot duurzame energie. In de komende jaren worden nieuwe KICs gelanceerd met betrekking tot innovatie voor gezond 
leven en actief verouderen, grondstoffen, Food4future, productie met toegevoegde waarde en stedelijke mobiliteit.  

De KICs ondersteunen een hele waaier aan activiteiten die de hele innovatieketen beslaan, gaande van training en educatie, 
innovatieprojecten tot business incubators. Op de websites van de respectievelijke gemeenschappen kan meer informatie 
teruggevonden worden over calls en ondersteuningsmogelijkheden. 

Volgens de Europese mededeling COM (2014) 254, zal de Europese Commissie onderzoeken of het oprichten van een KIC voor de 
blauwe economie na 2020 waardevol kan zijn.

 

Budget Het budget van EIT (2014-2020) bedraagt ongeveer 2,7 miljard euro (gefinancierd 
binnen Horizon 2020)

Looptijd 2014-2020

Legale basis •	 Verordening (EU) nr. 1292/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting 
van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie

•	 Verordening (EG) nr. 294/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor Innovatie en Techno-
logie

Website http://eit.europa.eu/kics/

Kennis- en innovatiegemeenschappen 
(EIT KIC) (Horizon 2020)
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http://www.climate-kic.org/
http://www.masterschool.eitictlabs.eu/home/
http://www.kic-innoenergy.com/
http://eit.europa.eu/kics/

