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EIT Food võimalused



EIT Food

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 töötame
selle nimel, et toidusüsteem oleks 
säästlikum, tervislik ja usaldatav.
MEIE MISSIOON

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

Partneriteks on rohkem kui 85 Euroopa juhtivat toidutootmisettevõtet,
teadusasutust ning ülikooli.

Võrgustikku kuulub ka ühendus RisingFoodStars, mis toob kokku
Euroopa parimad põllumajanduse/toidutöötlemise idufirmad ja 
kasvuettevõtted.

Meie peakorter asub Leuvenis. Regionaalsed kontorid on Varssavis,
Freisingis, Readingis, Bilbaos, Leuvenis ja Madriidis.

MEIE ROLL

MEIE TUGEVUSED



EIT Food kogukond

https://www.eitfood.eu/community/partners-and-startups

IDUETTEVÕTTEDTEADUSKESKUSED
JA ÜLIKOOLID

TOIDUAINETÖÖSTUSE
ETTEVÕTTED

https://www.eitfood.eu/community/partners-and-startups


EIT Food Hub Eestis - Tartu Biotehnoloogia Park
Eesti tugevused
• EL kolmas mahetoodangu

osakaalult

• EL juhtival kohal

põllumajanduse-toidu

teemaliste teadusartiklite

avaldamise mahult

• heal tasemel infrastruktuur ja 

kvalifitseeritud tööjõud

Tiigi 61b, Tartu 
50410 | Estonia
eitfood@biopark.ee
+372 7383 053 
www.biopark.ee

Võimalused ja kompetentsid

Füüsiline
infrastruktuur
ettevõtetele

Osalemine
projektides ja 

programmides

Arendus- ja 
konsultatsiooni-

teenused

Koolitused
huvigruppidele

Võrgustiku
infovahetus

Startupide
toetamine

Tegevusalad RIS HUB’ina

mailto:eitfood@
http://www.biopark.ee/


• Alternatiivsed proteiinid – töötame välja ja võtame kasutusele uusi/mitmekesiseid

valgupõhiseid lahendusi, mis on tervislikud, jätkusuutlikud, ohutud ja taskukohased.

• Säästev põllumajandus – toetame Euroopa põllumajandustootjaid jätkusuutlikkuse

nõuete täitmisel, luues ühiselt kliimaneutraalseid, õiglasi, vastupidavaid ja 

majanduslikult elujõulisi põllumajandustavasid

• Säästev vesiviljelus – muudame vesiviljelussektorit, vähendades selle süsiniku

jalajälge, minnes üle ringmajandusele ning tagades toiduga kindlustatuse ja ohutuse.

• Teadliku toitumise soodustamine – toetame isikupärastatud lähenemisviisi 

väljatöötamist toitumistoodetele ja toitumisjuhistele, et muuta käitumine

tervislikuma ja kohandatud toitumise suunas.

• Toodete digitaalne jälgitavus – toetame tehnoloogiaid, mis hõlbustavad jälgitavust

ja parandavad seeläbi toidu ohutust, tõhusust ja jätkusuutlikkust.

• Ringmajandus – soodustame üleminekut ringsele mudelile, mis taaskasutatab

ressursse, võtab toitaineid ringlusse, vähendab kõrvalsaadusi ja taaskasutab ülejäägi.

EIT Food innovatsioonivaldkonnad



Tegevused

Talentide meelitamine, 
arendamine ja jõustamine
toidusüsteemi
ümberkujundamiseks

Koostöö edendamine terves
toidusüsteemis uuenduslike
tehnoloogiate, toodete ja 
teenuste arendamiseks

Inimestega suhtlemine, et 
neist saaksid toidusüsteemi
uuenduste mõjutajad

INNOVATSIOONHARIDUS ETTEVÕTLUS KAASAMINE

• RIS Fellowships & Youth
• RIS Summer Schools
• RIS Public 

Representatives
• RIS Regenerative 

Agriculture

• Challenge Labs
• Jumpstarter
• TeamUp
• EWA
• Seedbed Incubator
• FAN - Food Accelerator 

Network Program
• RisingFoodStars
• Test Farms

• EIT Food Consumer 
Observatory 

• FoodUnfolded®
• R&D expert group on 

LinkedIn

Uuenduslike ettevõtjate ja 
idufirmade toetamine
toiduinnovatsiooni ja uute
ettevõtete loomisel



Sihtgrupid
IDUFIRMAD TEADLASED TUDENGID VKE-D /

ESMATOOTJAD
AVALIKU SEKTORI

ESINDAJAD TARBIJAD



EIT Food Education

Haridusprogrammid
• RIS Fellowships & Youth
• RIS Summer Schools
• RIS Regenerative Agriculture
• RIS Public Representatives - GEA

Vaata kursuste infot: 
https://www.eitfood.eu/education/courses

https://www.eitfood.eu/education/courses


RIS Fellowships
Praktikaprogramm magistri- ja doktoriõppe tudengitele

• Stipendium 1350 – 1800 € / kuus

• Praktika ettevõttes

• Mentorlus

Taotluste esitamine kevadel

Kestus: juuli-detsember

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-ris-fellowships

https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-ris-fellowships


Summer School
Erinevate erialade tudengitele suunatud tasuta kursus

• Ettevõtluspädevuse arendamine

• Teadmised keskkonnasõbralikust põllumajandusest ja 

teadlikust toitumisest

• Uute innovaatiliste toodete arendamine

Kestus: kolm nädalat

Esimesed nädalad veebis, viimane Portugalis

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.eitfood.eu/education/courses/innovplanet

-summer-school

https://www.eitfood.eu/education/courses/innovplanet-summer-school


The Regenerative Agriculture Revolution
Põllumeestele suunatud veebikursus taastavast põllumajandusest

Vabalt valitud ajal

Kestus: kaks nädalat

Tasuta

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.eitfood.eu/education/courses/the-regenerative-

agriculture-revolution

https://www.eitfood.eu/education/courses/the-regenerative-agriculture-revolution


GEA – Government executive academy
Tasuta veebi kursus avaliku sektori, teadus- ja haridus

juhtidele

Töötubades lahendatakse tarbija ja tööstuse väljakutseid 

toidutootmisele.

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.eitfood.eu/education/courses/ris-

government-executive-academy

https://www.eitfood.eu/education/courses/ris-government-executive-academy


Innovatsioon
https://www.eitfood.eu/innovation

EIT Food Innovation

https://www.eitfood.eu/innovation


Open Innovation Call 2023
Tähtaeg 13. aprill 2023
Toetatakse innovatiivseid toiduprojekte – uued tooted, uued ja 
parendatud äriprotsessid ning teenused, mis ühilduvad järgmiste
fookusteemadega:
• Tervem elu toidu abil
• Jäätmeteta toidusüsteem
• Läbipaistev, õiglane ja jätkusuutlik toidusüsteem

Toetatakse kuni 70% projekti maksumusest.

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.eitfood.eu/projects/call-for-proposals-2023

https://www.eitfood.eu/projects/call-for-proposals-2023


Ettevõtlus
https://www.eitfood.eu/entrepreneurship

EIT Food Entrepreneurship

• Üle 120 toetatud ettevõtte

• Üle 40 koostööprojekti idufirmadega

• Üle 10 miljoni euro finantsabi aastal 2020

• Kaasatud üle 170 miljoni € välisinvesteeringuid idufirmadele

https://www.eitfood.eu/entrepreneurship


Ettevõtlusprogrammid

• Challenge Labs
• Jumpstarter
• TeamUp
• EWA

• Seedbed Incubator • FAN • RisingFoodStars
• Test Farms

https://www.eitfood.eu/files/EIT-Food-Estonia-Start-up-Guide.pdf


Challenge Labs
Disainmõtlemise töötuba toiduinnovatsiooni väljakutsete

lahendamiseks

Sihtgrupp: toiduainetööstuse, toitumise, biotehnoloogia, 
turunduse, psühholoogia vms taustaga doktorandid, 
iduettevõtete asutajad, ettevõtjad ja spetsialistid

Aeg: kevad 2023

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

https://www.eitfood.eu/projects/challenge-labs

https://www.eitfood.eu/projects/challenge-labs


Jumpstarter
Programm toetab innovatiivsete toodete ja teenuste ideede 

arendamist erinevates EIT programmides.

Sihtgrupp: teadusprojektide meeskonnad, innovaatorid, teadlased, 

magristrandid ja doktorandid

• Rahvusvaheline laager ärimudeli arendamiseks

• Finantstugi

• Mentorlus

• Pitchimise võistlus rahalise auhinnaga

• Ekspertide ja ettevõtjate võrgustik

Lisainfo ja taotlemine:
https://eitjumpstarter.eu/why-eit-jumpstarter/

https://eitjumpstarter.eu/why-eit-jumpstarter/


TeamUp
Kolm kuud kestev programm, mis viib kokku teadlased ja ettevõtjad 
ning toetab nende koostööd mõjuka startupi loomisel.

Sihtgrupp: põllumajanduse-toidutootmise teadlased ja innovaatorid, 
kogenud ettevõtjad ja innovaatorid

• Ekspertide tugi

• Maailmatasemel koolitused

• Mentorlus

• Võrgustiku arendamine

• Rahastus - stipendium 2000 € / kuus ja võimalus lisarahastuseks

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.eitfood.eu/projects/teamup

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


EWA
Kuus kuud kestev põllumajandussektori naisettevõtjatele suunatud 
arenguprogramm.

• Ettevõtluse veebikoolitus

• Üle 20 tunni personaalset mentorlust eriala ekspertidelt

• Koostöö ja võrgustumisvõimalused – üle 500 naisettevõtja ja 
mentori

• Rahastusvõimalused – investorid, EIT Food programmed, 
auhinnafond 10 000 € riigi kohta

Lisainfo:
https://www.eitfood.eu/projects/ewa-empowering-women-in-
agrifood-2022

https://womeninagrifood.com/company/ewa-empowering-women-in-agrifood
https://www.eitfood.eu/projects/ewa-empowering-women-in-agrifood-2022


Seedbed Incubator
6 kuud kestev programm ettevõtlikele 

teaduse/tehnoloogia meeskondadele katsetamaks uute 

toodete ja teenuste turule sobivust

Stipendium 7000 €

• Ettevõtluse alased veebikoolitused

• Põllumajanduse-toiduainetööstuse töötoad

• Üks-ühele nõustamine ja tugistruktuur

• Ettevõtete ja ekspertide võrgustik

Taotlusvoor algab veebruaris. Loe lähemalt: 
Seedbed Incubator

https://entrepreneurship.eitfood.eu/launch/?_ga=2.185632299.364210129.1651571840-1415499435.1647947634&_gl=1*1c78hdd*_ga*OTczNTI5OTk5LjE2Njg0MjkwMDg.*_ga_8KJTBRYGN9*MTY3MjQwMDQ0NS4zMC4xLjE2NzI0MDMxODQuNDUuMC4w


FAN - Food Accelerator Network Program
4 kuud kestev programm teadus- ja tehnoloogiapõhiste 

alustavatele idufirmadele, kes soovivad suurendada 

omakapitali.

Stipendium kuni 10 000 €

• Partnerid ettevõtte kasvatamiseks

• Investorid ja teadusasutused

• Coaching ja mentorlus

• Juurdepääs laboritele, katsepõldudele jms

• Finantsabi

Taotlusvoor algab veebruaris. Loe lähemalt: 
https://entrepreneurship.eitfood.eu/accelerate/

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


RisingFoodStars
Kolmeaastane programm varase kasvu faasis 

ettevõtetele, kes on valmis laienema rahvusvahelistele 

turgudele

• Uute turgude katsetamine ja käivitamine

• Ekspertide tugi

• Koostöö tööstusettevõtetega

• Juurdepääs investorite kogukonnale ja 

rahastusvõimalustele

Taotlusvoor algab veebruaris. Loe lähemalt: 
https://entrepreneurship.eitfood.eu/scale/

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


Test Farms
Startupidele loodud võimalus põllumajandusettevõtjate ja 

esmatootjate juures oma ideede katsetamiseks.

Ajakava:

• kuni 10.02.2023 - põllumajandusettevõtete kandideerimine

• märts – aprill - startupide kandideerimine

• mai – juuli – matchmaking üritused

• august 2023 – juuli 2024 – testimine ettevõtetes

• demopäevad tulemuste tutvustamiseks

Lisainfo ja taotlemine:
https://www.eitfood.eu/news/now-open-call-for-paid-test-beds-in-

test-farms

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

https://www.youtube.com/watch?v=8seElfNlMy4
https://www.eitfood.eu/news/now-open-call-for-paid-test-beds-in-test-farms
https://www.eitfood.eu/projects/test-farms


Kaasamine
https://www.eitfood.eu/public-engagement

EIT Food Public Engagement

• Dialoog ja kaasamine – üritused ja 
platvormid (FoodUnfolded)

• Juhendamine ja teave

• Haridusprogrammid

https://www.eitfood.eu/public-engagement


EIT Food Consumer Observatory 
Katusprogramm, mis kogub tarbijate teadmisi ja kogemusi, et saada 

infot tekkivate tarbijatrendide ja probleemide kohta. Kogutud info on 
oluliseks sisendiks toidutootjatele, teadlastele ja innovaatoritele 

tegevuste planeerimisel.

Taotlustele vastamise tähtaeg 31.01.2023

Lisainfo:
https://www.eitfood.eu/projects/public-engagement-consumer-

observatory-call

https://www.eitfood.eu/projects/public-engagement-consumer-observatory-call


FoodUnfolded®
Digitaalne platvorm, mille eesmärk on tuua toit taas 

inimesele lähemale, et inimesed teeks jätkusuutlikumaid 

ja tervislikumaid valikuid ning osaleks vastavate 

protsesside mõjutamises. Platvormil jagatakse infot kust 

ja kuidas toit tuleb, milline on toidu keemiline koostis, 

selle mõju meie kehale ja keskkonnale, innovatiivsed ja 

alternatiivsed praktikad toidusüsteemis:

• artiklid

• videod

• podcastid

https://www.foodunfolded.com/

https://www.foodunfolded.com/


Avatud üleskutsed
2023 Annual Event&Employee Day korraldamiseks otsitakse 

ürituskorraldustuge pakkuvaid ettevõtteid

Tähtaeg 30. jaanuar 

https://www.eitfood.eu/open-calls/request-for-proposals-2023-

eit-food-annual-event-employee-day

Vaata avatud üleskutseid:
https://www.eitfood.eu/open-calls

https://www.eitfood.eu/open-calls/request-for-proposals-2023-eit-food-annual-event-employee-day
https://www.eitfood.eu/open-calls


EIT Food sündmuste kalender
https://www.eitfood.eu/events

24.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05.2023 
webinar EIT Food North-West: Startup 
Discovery Series
https://www.eitfood.eu/events/eit-food-
north-west-startup-discovery-series

6.-8.06.2023 Helsingi - 1ST NORTHERN 
EUROPE “4 PER 1000” REGIONAL 
MEETING: MORE CARBON IN THE SOIL FOR 
MULTIPLE BENEFITS
https://www.bsag.fi/en/4p1000-2023/

https://www.eitfood.eu/events
https://www.eitfood.eu/events/eit-food-north-west-startup-discovery-series
https://www.bsag.fi/en/4p1000-2023/


EIT Food Hub Eesti sündmused tulekul
Garage48Food

18.01 tarkvara põhiste ideede esitamise tähtaeg

27.-29.01 häkaton EMÜ-s

BioHackathon – sTARTUp Day kõrvalüritus

15.03 Tartu Ülikooli Raamatukogu

Veel palju sündmusi tulekul! Hoia silm peal!
Sündmuste kalender https://biopark.ee/kalender/

Facebook https://www.facebook.com/tartubiotehnoloogiapark

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/tartu-biotechnology-park

https://eventornado.com/event/garage48-food-2022-23#home
https://biopark.ee/sundmused/biohackathon-startup-day-2023/
https://biopark.ee/kalender/
https://www.facebook.com/tartubiotehnoloogiapark
https://www.linkedin.com/company/tartu-biotechnology-park


Improving food together
eitfood.eu

Tartu Biotehnoloogia Park
Katri Kuusk
projektijuht

EIT Food Hub Eestis
Tiigi 61b, Tartu 50410 | Estonia
https://www.eitfood.eu/in-your-area/estonia

eitfood@biopark.ee
+372 7383 053 
www.biopark.ee

https://www.eitfood.eu/in-your-area/estonia
mailto:eitfood@
http://www.biopark.ee/
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