
 
 

  

‘MIT Technology Review’ ogłasza konkurs dla 

młodych innowatorów z Europy 

Każdego roku MIT Technology Review w Europie wyłania 

kolejnych reprezentantów młodego pokolenia liderów 

innowacji w wieku poniżej 35 roku życia. Poprzez swój wkład w 

rozwój nowych technologii w nieoceniony sposób przyczyniają 

się oni do znalezienia odpowiedzi na wyzwania współczesnej 

rzeczywistości oraz poprawy życia wielu osób na świecie. 

 

Innovators Under 35 to Inicjatywa MIT Technology Review, której celem 
jest odnajdywanie młodych liderów nowych technologii na całym świecie. 
Mimo że w samej Europie odbyło się dopiero kilka edycji, już ponad setka 
młodych innowatorów z Hiszpanii, Francji, Niemiec i Włoch dołączyła do 
grona sasłużonych. W tym roku po raz pierwszy będą miały okazję 
zaprezentować się w konkursie Polska i Belgia. Celem inicjatywy jest 
odnalezienie młodych badaczy, którzy poprzez rozwój nowych technologii 
odpowiadają na potrzeby społeczeństwa, poprawiając jakość życia wielu 
ludzi. 

Innovators under 35 dąży do stworzenia najsilniejszej na świecie 
międzynarodowej  społeczności pionierów zmian społecznych – 
inicjatorów zmian w dziedzinie edukacji, medycyny, infrastruktury miast 
czy źródeł energii odnalwialnej.    W obecnym gronie znajdują się takie 
osoby jak Konstantin Novoselov (noblista w dziedzinie fizyki), Max Levchin 
(założyciel firmy PayPal), David Karp (założyciel Tumblr), Sergey Brin 
(założyciel Google) czy Linus Torvalds (założyciel Linux). 

 “Program odnajduje osobowości, które w wybitny sposób rozwiązują 
złożone problemy współczesnego świata. Poprzez znajomość I rozwój 
technologii przyczyniają się one do stworzenia lepszej przyszłości” mówi 
Jason Pontin, dyrektor MIT Technology Review. 

  

100 liderów współpracujących z MIT Technology Review 

Mija już prawie 5 lat odkąd MIT Technology Review podróżuje po świecie 
aby odnaleźć nowe pokolenia innowatorów. Dotychczasowe edycje odbyły 
się już we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Turcji, Chile, 
Argentynie, Urugwaju, Peru, Kolumbii, Meksyku, Ameryce środkowej i 
Brazylii. 



 
 

Podczas każdej edycji grono osób nominujących oraz sędziów wybiera 
spośród zakwalifikowanych do konkursu kandydatów, najbardziej 
przełomowe i inspirujące projekty młodych innowatorów. 

                                                                                                     

10-ciu najzdolniejszych w Polsce 

Z początkiem 2015 roku startuje pierwsza edycja Innovators under 35 w 
Polsce. Kandydatami mogą być przedsiębiorcy i badacze, autorzy 
pionierskich projektów w różnych dziedzinach technologii. 

Kandydaci nominowani są poprzez platformę online 
www.mitinnovatorseurope.com która będzie aktywna do 31 marca 2015r. 

Po zakończeniu nominacji profile kandydatów zostaną ocenione przez 
panel ekspertów. Nazwiska 10 finalistów zostaną opublikowane z 
początkiem czerwca br, a ich projekty zaprezentowane będą podczas 
ceremonii finałowej, która odbędzie się 11 Czerwca w Polsce. 

 "Jako BNP Paribas i L’Atelier jesteśmy przekonani, że 
środowisko młodych innowatorów, przedsiębiorców i badaczy posiada 
wielki potencjał.  Jest dla nas kwestią fundamentalną aby wesprzeć ich 
rozwój." mówi Louis Treussard, manager L’Atelier BNP Paribas. 

Więcej informacji na stronie internetowej: 

 

 

 

@MITInnovatorsEurope 

#MITInnovatorsEurope  

www.mitinnovatorseurope.com  
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MIT Technology Review 

MIT Technology Review jest najstarszym na świecie magazynem publikowanym przez Technology 

Review Inc. - niezależne przedsiębiorstwo będące własnością Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). 

MIT Technology Review zostało założone w 1899r i obecnie jest liderem w swoim sektorze oraz 

autorytetem w dziedzinie telekomunikacji, energii, IT, materiałów, biomedycyny i internetu. Głównym 

jego celem jest promowanie nauki w dziedzinie nowych technologii oraz analiza jej wpływu na życie 

społeczne. 

Ponadto, MIT Technology Review aktywnie wspiera młodych liderów technologii (przedsiębiorców, 

badaczy, inwestorów) w polepszeniu ekonomii na świecie. 

 

"Innovators under 35" 

Już od ponad dziesięciu lat MIT Technology Review zajmuje się odkrywaniem młodych talentów w 

dziedzinie innowacji na całym świecie. Coroczny konkurs "Innovators under 35" ma na celu 

odnalezienie przełomowych projektów technologicznych oraz kreatywnych rozwiązań istniejących 

innowacji,  stymulujących rozwój współczesnego społeczeństwa. 

 

BNP Paribas  

Grupa BNP Paribas to wiodąca europejska instytucja finansowa o międzynarodowym zasięgu. BNP 

Paribas zatrudnia blisko 185 tys. osób w 75 krajach, w tym ponad 140 tys. osób w Europie. 

BNP Paribas to ponad 150 lat stabilności i bezpiecznego rozwoju. Dzięki dywersyfikacji geograficznej, 
sprawdzonemu modelowi biznesowemu, polityce zarządzania ryzykiem oraz zaangażowaniu i 
kompetencjom pracowników, BNP Paribas stale utrzymuje wysoką rentowność. 

BNP Paribas świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, 
dużych korporacji oraz instytucji, oferując wsparcie przy realizacji ich projektów. Siłę finansową BNP 
Paribas zawdzięcza swojemu modelowi biznesowemu, który obejmuje trzy obszary działalności: 
detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną oraz usługi zarządzania aktywami i majątkiem (Investment 
Solutions). 

L’Atelier  to jednostka BNP Paribas zajmująca się obszarem innowacji, zarówno w sektorze 
publicznym jak i prywatnym. Działalność L’Atelier obejmuje media, eventy, badania laboratoryjne i 
strategie cyfrowe wspomagające rozwój firm. L'Atelier jest obecny w Europie, Stanach Zjednoczonych i 
Chinach.   
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