


Usaldus ja läbipaistvus

800 miljonit

Kasvuhoonekaasid, maa raiskamine

Toiduraiskamine

10 miljardit inimest 
aastaks 2050

1/3

2 miljardit Katkendlik tarneahel





• Toetused

• Koolitused/töötoad

• Partnerlused

• Koosloome

• Kodanikega koos loomine

• Lisatoetused keskmise 

innovatsiooniastmega riikidele (RIS)



Core partners (55)
Economic Actors
Higher education
Research & Technology Org.

RisingFoodStars (52)
Startups

Network partners
Civil society
Regional and public authorities



5 Innovatsioonikeskust

• Leuven (BE-FR-CH)

• Reading (UK-IE-IS)

• Madriid & Bilbao (ES-IT-IS-GR-P)

• Freising (Münhen) (DE-NL-A)

• Warsaw (Põhja- ja Ida-Euroopa)



Tõstab keskmise 
ja tagasihoidliku 
innovatsiooni-
astmega riikide 
taset

Regional Innovation Scheme:



⚬

⚬

BioCC OÜ on Eestis EIT Food keskus



TarbijadVKEdValitsusedTeadlasedTudengidStart-upid

Government 
Executive Academy

Summer School
on NPD

Fellowships

Summer School

Consumer 
Engagement Labs

R&D Expert 
Community

Talents

Challenge Labs

Legal/accounting 

support

Test farms

Venturing School

SUDAPS: dairy
production

Demo days

Innovation Prizes

EIT 
JUMPSTARTER

Scouting

RIS 
Regenerative

agriculture

Building
Entrepreneur

Women



PROFFESIONALS

Help farmers to learn about and

transition to more regenerative methods

of agriculture

Paid internships for graduates and young post docs with different educational backgrounds
3-6 months working with EIT Food partners 

STUDENTS

Support the regional development on sustainable dairy industry.

4 pilot SME workshops with qualified specialists from partner institutions in Poland and Italy, based on needs and challenges identified 

by SMEs 

PROFESSIONALS 

POSTDOCS

PROFFESIONALSSTUDENTS

One-week summer study program

Learn methodologies and techniques to develop new 

products

Professionals, students and researchers



biocc.eu/eit-food-government-
executive-academy/

Koostöö Euroopa ekspertidega toidutööstuses ja innovatsiooni 
juhtimises.

Reisikulud hüvitatakse 1000€ väärtuses

Varssavis, Poolas 17.-19. juunini 2020

Kandideerimine 20. märtsini 2020. 

https://biocc.eu/et/eit-food-government-executive-academy/




Entsüklopeedia, mille on 

kirjutanud toidu- ja 

põllumajanduses 

tegutsevad ettevõtjad 

idufirmade 

juhendamiseks.

Soodne ja tasuta 

juriidiline ja 

raamatupidamise toetus, 

et aidata ettevõtet 

registreerida ja 

raamatupidamisega 

alustada.

Üle-Euroopaline

sündmuste võrgustik, 

mis aitab alustavaid 

ettevõtjaid lahendada 

õigeid probleeme 

toidusektoris luues häid 

kontakte.

Tee oma ideest 

edukas 

äriettevõtmine. Vaja 

on ainult ideed ja 

tiimi.



500k € jagatakse 

startupide vahel, et 

tuua uus toode või 

teenus turule.

Kohti ettevõtte 

arendamiseks nii 

maal kui linnas

Sari sündmusi, kus startupid

saavad esitleda oma ideid ja 

kohtuda investorite ja 

tööstuspartneritega. 

Rahvusvaheline 

10-nädalane 

inkubatsiooniprogramm, mis 

annab alustavatele 

ettevõtjatele vajalikud 

tööriistad ja võrgustikud, et 

testida ideed esimese 100 

kliendiga.



4-kuuline programm, mis aitab

parimatel idufirmadel kasvada ja 

uuendada meie toidusüsteemi. 

Programm hõlmab

investeeringuid, juurdepääsu

uurimiskeskustele, 

koostööruumi, koolitusõppekava

Massiväljakutse lahendamist

ning professionaalseid treenerid

ja mentoreid.

Euroopa parimate

põllumajanduse

toiduidufirmade

võrgustik. Liikmena

saavad idufirmad

juurdepääsu

innovatsiooniprojektide

rahastuselee meie

suurte äripartneritega.

Kohandatud ettevõtlusteenuste

portfell, et aidata Euroopa

põllumajandusliku toidutööstuse

idufirmade kasvada. Teenused

hõlmavad juurdepääsu investoritele, 

klientide testimist, juurdepääsu

katsetehase rajatistelt jne. 
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eitfoodhub@biocc.eu

mailto:eitfoodhub@biocc.eu

