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På EAT-konferensen i Stockholm den 1 juni:

Gunhild Stordalen och Mats Paulsson delar
ut globalt pris för hälsa och bättre liv
Begreppet Global Innovation Award lanserades när EAT Stockholm Food Forum anordnades
för första gången 2014. Nu är det dags för första prisutdelningen, där vinnaren presenteras vid
bankettmiddagen på EAT Stockholm Food Forum den 1 juni. Vinnaren får ett kontantpris på
25 000 US-dollar, donerat av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och
samhällsbyggande.
- Vi vill verka för människors hälsa inte bara på hemmaplan, utan även globalt. Priset är ett
viktigt verktyg för detta, säger Ursula Hultkvist Bengtsson, vice VD på Medicon Village och
juryns ordförande.
Idén med priset kom från Gunhild Stordalen, instiftare av EAT, och Mats Paulsson, grundaren av den
stiftelse som äger life science byn Medicon Village. EAT Global Innovation Award uppmärksammar
personer som utvecklar socialt företagande och innovation inom livsmedelssystemet och sfären för
livsmedel, hälsa och hållbarhet. Produkten eller processen ska ha utvecklats på individuellt initiativ,
vara skalbar och ge effektiva lösningar på problem eller behov. Medicon Village är strategisk partner i
EAT.
- Att kunna hjälpa till att kick-starta angelägna projekt i en tidig fas är en hjärtefråga för Medicon
Village. Vi vill skynda på utvecklingen och korta tiden från idé till finansiering, vilket också gynnar
konsumenten eller patienten i slutändan, säger Ursula Hultkvist Bengtsson.
Medicon Village startade i Lund för tre år sedan, och en miljö har nu skapats där forskare,
innovatörer och företagare arbetar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre
liv. Idag finns drygt 100 organisationer på plats. Att bli en aktiv partner till EAT var viktigt, eftersom
initiativet kombinerar hälsosam mat med hållbar livsmedelsproduktion.
- Att hålla sig frisk genom att äta hälsosamt är en del av den forskning som bedrivs av medlemmar
hos oss. Genom det hoppas vi också kunna ge vårt bidrag till EAT-konceptet, säger Ursula Hultkvist
Bengtsson.
Samtidigt som Medicon Village stöttar den lilla aktören på en global arena, öppnar samarbetet med
EAT och ordförandeskapet i GIA även för möjligheter i den egna miljön. Medlemmar på Medicon
Village kommer framöver ha möjlighet att, på hemmaplan, träffa delar av den prominenta juryn
bestående av bl a Google och Berkeley Food Centre.
För frågor, kontakta:
- Ursula Hultkvist Bengtsson, vice VD, Medicon Village och juryordförande för Global Innovation
Award, tel. 070-913 12 36, Ursula.Hultkvistbengtsson@mediconvillage.se
- Anette Orheim, kommunikationschef, Medicon Village, tel 070-305 70 16,
anette.orheim@mediconvillage.se
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BAKGRUND
Kriterier - EAT Global Innovation Award (GIA)
För att komma i fråga för priset måste projektet, produkten eller processen tillgodose ett otillfredsställt
behov inom livsmedelssystemet (från jord till bord, inklusive avfall) samtidigt som det löser minst ett
hälso- och ett miljöproblem.
Målen kan nås på lokal eller global nivå. Innovationerna kan vara i begrepps- eller idéfasen eller
föreligga som pilotprojekt eller fullskaliga projekt. Företräde ges åt fullskaliga projekt. Vidare ska
innovationen bygga på en tvärvetenskaplig strategi, som omfattar mer än en disciplin och en sektor
samt vara kostnadseffektiv och företagsekonomiskt genomförbar.
Innovationen eller verksamheten ska uppnå något av följande:
- Förbättra eller utnyttja livsmedel som ett verktyg för att förebygga sjukdom.
- Sätta fokus på eller utveckla effektivitet och hållbarhet inom livsmedelssystemet.
- Öka och förbättra tillgång, säljbarhet, konsumtion eller tillgänglighet till sunda och miljömässigt
hållbara livsmedelsprodukter.
- Minska livsmedelsavfall och negativa externa effekter (på människors hälsa eller miljön).
- Förbättra livsmedels näringskvalitet.
Läs mer om de tre nominerade bidragen:
SOIL- Sustainable Organic Integrated Livelihoods
https://www.oursoil.org/
One Acre Fund
http://www.oneacrefund.org/
Proximity Design
http://www.proximitydesigns.org/

Jury - EAT Global Innovation Award (GIA)
Juryn utgörs av högprofilerade experter inom områdena livsmedelsvetenskap, innovation,
kommunikation och digital media, företagande och entreprenörskap, folkhälsa och miljövetenskap:
-

Dr Ursula Hultkvist Bengtsson, vice vd, Medicon Village och juryns ordförande
Michiel Bakker, Director of Global Food Services, Google Inc.
Dr Mo Ibrahim, grundare och ordförande för Mo Ibrahim Foundation
Professor Ann Thrupp, Director, Berkeley Food Institute
Mark Beaumont, Project Director, Global Forum for Innovation in Agriculture
Gary Knell, CEO, National Geographic Society
Sara Roversi, Grundare och ansvarig för Social Mission, You Can Group & Future Food
Institute
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Prispartners - EAT Global Innovation Award (GIA)
EAT är ett globalt initiativ med fokus på sfären livsmedel, folkhälsa och hållbarhet. Initiativets
organisatoriska centrum är ett tvärdisciplinärt nätverk av världsledande akademiska institutioner
som i samverkan för forskningen om sunda och hållbara livsmedelssystem framåt inom områdena
livsmedelsvetenskap, folkhälsa och nutrition, miljö- och veterinärvetenskap. EAT har även
partnerorganisationer inom den privata sektorn, den offentliga sektorn och civilsamhället för att
kunna erbjuda en tvärsektoriell plattform för dialog, kunskapsdelning och gemensam utveckling av
lösningar för bättre livsmedelssystem. Medicon Village är strategisk partner till EAT.
Medicon Village startade sin verksamhet i början av 2012. På Medicon Village arbetar hela
värdekedjan från forskare till innovatörer och företagare tillsammans under gemensam flagg för att
skapa värden för människors hälsa och bättre liv. På plats är cirka 1200 personer i 100 olika
organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och European Spallation Source (ESS) är de
största. Medicon Village ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och
samhällsbyggande. Stiftelsens överskott går tillbaka till forskning och innovation.
Mats Paulssons stiftelse, som äger Medicon Village, grundades 2011 av Mats Paulsson, tidigare
vd för Peab AB och SkiStar AB. Stiftelsens ändamål är att främja forskning, primärt inom medicin
och andra livsvetenskaper, för att främja vård, utveckling, innovation och samhällsutveckling.
Global Forum for Innovations in Agriculture lanserades i februari 2014 med Abu Dhabi som värd
och i partnerskap med Abu Dhabi Food Control Authority. Forumets ändamål är att presentera
världens största samling av hållbara lösningar för jordbruket vid en årlig sammankomst för
intressenter i Abu Dhabi. Det första GFIA-evenemanget samlade över 3 200 av världens främsta
hjärnor för att visa hur revolutionerande teknik kan föda världen, och tilldelades 2014 års Middle
East Event Award för bästa möte/konferens.
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