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Meie missiooniks on maailm, kus kõigil on ligipääs säästlikule, 
turvalisele ja tervislikule toidule – usalduse ja õiglusega talust 
taldrikule.

Gruusia ja  
Armeenia

Iceland

EIT Food Central
Freising, Saksamaa

EIT Food North-West
Reading, UK

EIT Food West & HQ
Leuven, Belgia

EIT Food South
Madriid/Bilbao, Hispaania

EIT Food North-East
Varssavi, Poola

Euroopa juhtiva toiduinitsiatiivina teeme 
tööd selle nimel, et toidusüsteem oleks 
säästlikum, tervislikum ja usaldatav.

MEIE MISSIOON

MEIE ROLL

MEIE TUGEVUSED

Toome kokku kõik osapooled, juhendame ning toetame 
innovatsiooniprotsesse, et muuta toidusüsteemi.

Meie tugevused tulevad partneritest – üle 85 Euroopa juhtiva toidu 
tootmise/töötlemise ettevõtte, teadusasutuse ning ülikooli.

Võrgustikus on ka RisingFoodStars Ühendus, mis toob üle Euroopa 
kokku parimad põllumajanduse/toidutöötlemise idufirmad ja 
kasvuettevõtted.

Meie peakorter paikneb Leuvenis ja regionaalsed kontorid on 
Varssavis, Freisingis, Readingis, Bilbaos, Leuvenis ja Madriidis.

IMPROVING FOOD TOGETHER

EIT Food’ist lähemalt



Me muudametoidusüsteemi6 fookusala kaudu:

IMPROVING FOOD TOGETHER

EIT Food fookus?

ALTERNATIIVSED  
PROTEIINID

SÄÄSTLIK 
PÕLLUMAJANDUS

SUUNATUD  
TOITUMINE

SÄÄSTLIK 
VESIVILJELUS

TOODETE 
DIGITAALNE
JÄLGITAVUS

TOIDUSÜSTEEMIDE  
RINGMAJANDUS

1.Alternative Proteins: developing new/alternative protein sources through efficient and sustainable production and processing methods 
to yield highquality, safe, healthy, and sustainable productsor ingredients for food and feed.
2.Sustainable Agriculture: helping increase crop and livestock productivity in a sustainable way to reduce the impact of food production on 
the environment andmeet thegrowing food demand dueto populationgrowth.
3.Targeted Nutrition: adapting what we eat to traits suchas age, gender, genetic make-up, microbiome features anddisease state, and 
considering parameters such as lifestyle, allergies, food intolerances to promote, maintain or regain general wellness during every life-
stage.
4.Sustainable Aquaculture: activities to drive the transition to sustainable practices in the farming of animals (including crustaceans, 
finfish and molluscs) and plants (including seaweeds and freshwater macrophytes) in both inland (freshwater) and coastal (brackish water, 
seawater) areas.
5.Digital Traceability: improving the safety, efficiency andsustainability of food and increase consumer trust, as well as contributing 
towards the digital transformation of the food system.
6.Circular Food systems: facilitating a shift from the current linear model (make, use,dispose) to a circular food system, implying the reuse 
of resources, reduction and (re)-utilisation of side and waste streams to prevent food loss and waste and to allow nutrient recycling and 
reduction inGHGemissions as well as water and landuse.





EIT Food programmide erinevatele sihtgruppidele





CircularBusinessModels

Õppe pikkus: 3 nädalat 

Õppe vorm: e-õpe

Töö keel: Inglise 

Maksumus: tasuta 

Taotlemise tähtaeg: 8.nov

Lisainfo: link

EIT RIS Inspire Fall School

https://www.eitfood.eu/projects/ris-inspire#tab1

RISFall School inTargetedNutrition

Õppe pikkus: 2 nädalat

Õppe vorm: e-õpe sünkroniseeritud 

kohtumised, loengud ja lõpuüritus 

Töö keel: Inglise

Maksumus: Tasuta 

Taotlemise tähtaeg: 24.okt

https://apply.eitfood.eu/courses/course

/101-ris-fall-school-targeted-nutrition

https://apply.eitfood.eu/courses/course/99-circular-business-models?_ga=2.77656855.205718178.1633981402-610448118.1622635877
https://www.eitfood.eu/projects/ris-inspire#tab1
https://apply.eitfood.eu/courses/course/99-circular-business-models?_ga=2.77656855.205718178.1633981402-610448118.1622635877


CHALLENGE LABS

CHALLENGE LABS 2021
Disainmõtlemise töötuba toiduinnovatsiooni väljakutsete lahendamiseks

Kellele?

● Teadlased

● Tööstuse eksperdid ja  

proffessionaalid

● Doktorandid, hiljuti  

kraadiõpingud 

lõpetanud

● Inimesedkellel on laiad  

teadmised, kogemused  

ja ideedega  

toidutootmise/ 

innovatsiooni 

valdkonnas

Aeg:kevad 2022

Intensiivne disainmõltelmisetöötuba, 
kus saadtöötada kaasinnovaatorite,  
tööstuse ekspertidega ning õppida
innovatsiooni loomise metoodika 
kasutamist.

Disainmõtlemise meetodil 
lahendatakse toidu tootmise 
väljakutseid, luuakse esmane 
prototüüp ning testitakse see koos 
tarbijaga.



BUSINESS CREATION

ETTEVÕTLUS PROGRAMMIDE ÜLEVAADE



BUSINESS CREATION

ÄRIARENDUSE TAOTLUSVOORUDE TÄHTAJAD 2022

Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai

EWA

Seedbed

FAN (Food Accelerator Network)

Rising Food Stars

Jumpstarter

Test Farms

Team UP



BUSINESS CREATION

Seedbed, FAN, RisingFoodStars

Alustavatele startupidele, ettevõtlikele teadlastele ja
ettevõtlusega alustajatele

EIT Food Seedbed Inkubaator on kuuekuuline programm 
meeskondadele, mis tegelevad innovaatiliste lahenduste 
leidmisega ülemaailmsetele toidusüsteemi probleemidele.

Programmis osalejad saavad > ligipääsu rahastusele, > EIT Food 
ökosüsteemile, > treeneritele ja > sektori ekspertidele 

https://entrepreneurship.eitfood.eu/launch/

https://entrepreneurship.eitfood.eu/launch/?fbclid=IwAR32I1mXxyz-NPFUIvlOS6a9sPQWIULTqCz0s7IzkUo_3Nsz7xTv6MAhSfw


BUSINESS CREATION

Seedbed, FAN, RisingFoodStars

EIT Food Accelerator Network on neljakuuline 
programm, põllumajanduse ja toidutööstuse alustavatele 
ettevõtetele, kellel on kinnitatud toote prototüüp ja kes 
soovivad suurendada oma stardikapitali.

https://entrepreneurship.eitfood.eu/accelerate/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fentrepreneurship.eitfood.eu%2Faccelerate%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RhnRvmQo-ASi2EyAv5Luqbw_0N51f_TSGw1LAFYhAu4ytvvYusXTY030&h=AT3zXSUaF12CLf8XuoCaf8BbB4cAipuuO97svJoceTrDdsc3ZJ4fYDhnaq8UwTTWyOso7EQi-pcoAJRd8Vwpwqot96HJeLKUkMH846l3n_aDkFucAEE9wMuN0I8N9dXIYCfP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3M3AejeQQXp44rwOHpYggkjlLydUzIwmfK9N5KjNVu_QIXUhlYfQMPP5zQjqmLEiqCX-shDi7VW5TWtcuB0N6OEm8faFPysawUmoPFqOMaUWKHZaFIcvl_Y5q7B4kIhBI1NfWTpxvdFGoFOR59FDolBZNrE9C0TfsjvHzKwQagh0YaF7EH5DA_PlXOX7dFDliEimc3


BUSINESS CREATION

Seedbed, FAN, RisingFoodStars

KUIDAS TAOTLEDA – kõigi kolme programmi taotlusi võetakse vastu ühe 
avalduse kaudu https://businesscreation.eitfood.eu/

TAOTLUSE TÄHTAEG – veebruari lõpp 2022

Tähtaeg: 28.02.2022

Ambitsoonikatele varastele kasvu faasis ettevõtetele
(scaleups), kes on  rahvusvahelisest kasvu alustamas.

EIT Food RisingFoodStars on kolmeaastane programm, mis 
pakub laiendustuge ja rahvusvahelist võrgustikku tulu
teenivatele põllumajandus- ja toiduainetööstuse ettevõtetele, 
mis soovivad laieneda ja rahvusvahelistuda.

https://entrepreneurship.eitfood.eu/scale/

https://businesscreation.eitfood.eu/
https://entrepreneurship.eitfood.eu/scale/?fbclid=IwAR2PQHuC-Au3Z7806J2gayp4eZJDyTktrxVCcI2FA0EJFbv1xaQT-gmp7fw


BUSINESS CREATION

JUMPSTARTER

PROGRAMMI EESMÄRK
EIT Jumpstarter on kõigi EIT innovatsioonivaldkondade ülene taotlus. Ning 
toetab kõigi nende valdkondade ideede arendamist. Jumpstarter on 
eelinkubatsiooni programm varase staadiumi ideedele, mis pakub osalejatele 
põhilisi ettevõtlusoskusi ja teadmisi kuidas struktureerida oma innovaatilisi 
ideid, muuta need äriks ning alustada oma ettevõtet.

KELLELE?
Teadusprojektide meeskonnad, innovaatorid, teadlased, doktorandid, 
magistrandid kellel on unikaalne lahendus agrifood valdkonnas (tooteahel, 
toidu tootmine, töötlemine, logistika, pakendamine ja jälgimine, tervislik 
toitumine, toidujäätmete vähendamine ja väärindamine).

KUIDAS TAOTLEDA: https://apply.eitjumpstarter.eu/

TAOTLUS TÄHTAEG – Aprill 2022

PROGRAMMI KODULEHT: https://eitjumpstarter.eu/

https://apply.eitjumpstarter.eu/
https://eitjumpstarter.eu/




BUSINESS CREATION

TEAMUP

PROGRAMMI EESMÄRK
TeamUp programmis pannakse kokku juhtivad tehnoloogid majandusinimestega 
ja pakutakse neile treeningut, rahastust ja võrgustumusvõimalusi et aidata neil 
koos luua tugevaid põllumajandus/toidutootmis ettevõtteid.

KELLELE?
• Tehnoloogilised kaasasutajad: inimesed, kellel on innovaatilised 

põllumajanduse/toidutoottmise tehnoloogiad või lahendused, kuid kellel on 
raskusi nende äriks muutmisel (nt teadlased, startupide omanikud 
tehnilise/teadusliku taustaga)

• Ettevõtluse, majanduse taustaga kaasasutajad: inimesed, kellel on oskused 
ja kogemused põllumajanduse/toidutootmise ettevõtete ehitamisel (nt 
ettevõtjad, professionaalid majanduse alal, MBA, jne)

KUIDAS TAOTLEDA – taotlusvormid tehnoloogia ja ettevõtlus kaasaasutajatele 
võib leida siit kodulehelt https://www.eitfood.eu/projects/teamup

TAOTLUSE TÄHTAEG – Aprill 2022

PROGRAMMI KODULEHT: https://www.eitfood.eu/projects/teamup

https://www.eitfood.eu/projects/teamup
https://www.eitfood.eu/projects/teamup






BUSINESS CREATION

TEST FARMS

PROGRAMMI EESMÄRK

Toetada põllumajanduse tehnoloogilist arengut läbi:
• Võimaldades startupidel valideerida ja testida nende tooteid ja teenuseid, tutvustada 

nende tooteid potentsiaalsetele klientidele.
• Anda põllumeestele võimalus katsetada uusimat innovatsiooni, mis on tunnustatud EIT 

Food’i poolt

KELLELE?

• Startupidele, kellel on innovaatiline lahendus põllumajanduse praktikate ja selle 
keskkonnamõjude parendamiseks, prototüüp, mida saab testida põllul, kariloomadel, 
kasvuhoonetes, viljapuuaedades.

KUIDAS TAOTLEDA:

• Täida taotlusvorm siin: https://www.f6s.com/test-farms-2021/apply

TÄHTAEG – aprill 2022

PROGRAMMI KODULEHT: https://www.eitfood.eu/projects/test-farms

https://www.f6s.com/test-farms-2021/apply
https://www.eitfood.eu/projects/test-farms


Miks peaksid programmiga liituma?
TEST FARMS



TEST FARMS

Programme overview
-

fundcdbyt"lc 

EuropeanUn,on

@ ce) ®
MARCH - APRIL 21' JUNE 21' JULY 21' - JULY 22' JULY 21' - JULY 22'

Application Matchmaking Testing Demo Day

Explainhowyoursolution is Meetandgetmatched with the Testyoursolution inthefield, Showcase your refined

product
innovative andwhyyou

want

totest it

right farmer withsuitable

testingconditions

thenvalidate andimprove it topotential clients



Põld Poolas





EIT Food – piloot

1. Uudse mullaanduri+ilmajaama lahenduse 

testimine marjakasvatuses

2. Andmete kvaliteedi analüüs

3. Kohtumised ja nõupidamised valdkonna 

ekspertidega



BUSINESS CREATION

EWA



EIT REGIONAL INNOVATION SCHEME (RIS)

European innovation HUB

ESTONIA
Tartu Biotehnoloogia Park

EIT Food RIS Hub Eestis
Tiigi 61b, Tartu 

Eleri Seer
55555109, eleri@biopark.ee, 

eitfood@biopark.ee

EIT Food  
CLC Local office

ris@eitfood.eu
https://www.facebook.com
/EITFoodPoland

mailto:ris@eitfood.eu

