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Európsky inovačný a technologický inštitút
(EIT)

EIT nezávislý orgán EÚ so sídlom v Budapešti.

Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.

https://www.kowi.de/en/kowi/horizon-2020/structure/horizon-2020-structure.aspx/page-2/

EIT
2,4 bn
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Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT podnecuje podnikateľský talent, podporuje nové nápady
a sústreďuje vo „vedomostnom trojuholníku“ popredné
podniky, univerzity a výskumné centrá, ktoré tvoria
dynamické cezhraničné partnerstvá nazývané inovačné
spoločenstvá KIC – znalostné a inovačné spoločenstvo.



EIT Food
so sídlom v Leuvene v Belgicku 

EIT Klíma

Podporuje ciele EÚ zamerané na vytváranie trvalo 
udržateľného hospodárskeho rastu a pracovných 

miest tým, že umožňuje podnikateľom a inovátorom
transformovať ich najlepšie nápady na produkty 

a služby pre Európu.

EIT Potraviny

EIT Energia

EIT Zdravie EIT Digitalizácia

EIT Suroviny

Pripojiť
Spolupracovať
Inovovať



The EIT Food spoločenstvá

5 Kolokačných centier (CLCs):

Leuven, Reading, Madrid; 
Mníchov; Varšava

4 CLC Južné Hubs :
Portugalsko, Taliansko, Grécko, Turecko

7 CLC Severovýchodné Hubs:
Chorvátsko, Česká republika, 
Estónsko, Maďarsko, Litva, Slovinsko, 
Rumunsko (2018);

Lotyšsko, Slovensko (2019);

Bulharsko, Srbsko (2020).

Leuven (s partnermi z Belgicka, Francúzska a Švajčiarska) Reading (s partnermi z Veľkej 
Británie, Írska a Islandu); Varšava (s partnermi z východnej Európy a severských krajín); 
Madrid (s partnermi zo Španielska, Talianska a Izraela); Mníchov (s partnermi z Nemecka 
a Holandska)



Vzdelávanie, inovácie –
vzdelávacie programy

Spotrebiteľsky orientovaný 
potravinový systém 

(od výroby až po odpad)

na rozvoj udržateľného a 
obehového 

biohospodárstva

Dôvera spotrebiteľa

Zdravé potraviny 

Výživa

Regionálny inovačný systém RIS

Komunita expertov RIS

RIS začínajúci podnikatelia

Štipendiá RIS a RIS talenty

Demo dni (16-18.2019 Nitra)
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https://eit.uniag.sk/
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https://eit.uniag.sk/


Prečo EIT Food Hub je práve na SPU v Nitre?

• Účasť na projektoch súvisiace s vytváraním sietí

• Vzdelávanie – výskum – podnikanie

• Transfer poznatkov do praxe

• Vysoká úroveň strategických ambícií

• Vhodné kancelárske priestory

• Infraštruktúra

• Existujúca sieť kontaktov v agrosektore resp. potravinárstve

• Efektívne využívanie finančných prostriedkov

• Zapojenie sa do politického dialógu

• Komunikácia s vládnymi a mimovládnymi organizáciami

• Presné plány komunikačných činností – EIT Food značka

• Podaná žiadosť do 14.01.2019



C i e l e

• stimulovať inovácie, 

• rozvoj talentov,

• zapojenie spotrebiteľov v Európe.

Regionálny inovačný systém RIS

Komunita expertov RIS

RIS začínajúci podnikatelia

Štipendiá RIS a RIS talenty



Prínosy

 Prispieť k programu pre potraviny 

na rok 2020.

 Podporiť politiku EÚ v oblasti zdravia, 

potravín a poľnohospodárstva

 Prispieť k národným rozpočtom 

na výskum.

 Stimulovať spoluprácu medzi 

výskumom a podnikmi. 

 Prispieť k znalostným a inovačným 

schémam v oblasti potravín 

a poľnohospodárstva. 



 Využívať výhody asociácie EIT Food. 

 Vytváranie sietí s potravinárskymi 
partnermi EIT, začínajúcimi 
spoločnosťami a sieťovými partnermi.

 Podpora infraštruktúry vrátane 
ľudských zdrojov. 

 Nové príležitosti pre spoločné 
projektové nápady a zapojenie 
do projektov EIT Food, ale aj iných 
čiastkových grantov.

 Publikovanie na EIT Food web stránke.

 Finančná podpora aktivít.
Výhody



Viac ako 50 partnerov z vedúcich podnikov, výskumných centier 
a univerzít v 13 krajinách



Aktivity 2019



Prístup zameraný na spotrebiteľa

Podni-
katelia

Výskum-
níci

Študenti
Pre 

každého

Inovácia

Komunikácia

Vytváranie podnikov Vzdelávanie

Spotrebiteľ



EIT Food RIS nástroje

Spotrebiteľ
SMEs/ malé 

a stredné 
podniky

VládaVýskumníciŠtudentiStart-up

RIS Demo dni

RIS Inovačné 
granty

RIS Inovačný
Scouting

JUMPSTARTER 
Programy pre 

začínajúce 
podnikateľské 

tímy.

RIS Food Vláda

Výkonná rada

Letné školy

Kurzy
RIS Štipendiá

RIS Food 
Riešenia -

súťaže

RIS 
Spotrebiteľské 

laboratóriá

RIS Odborné 
komunity

RIS Talenty

Vytváranie podnikov Vzdelávanie Inovácie



Staňte sa lídrom v potravinárskom sektore!

• Ako odborne pripraviť online profil kandidáta 
- sofistikovaná „vizitka“ (alebo obchodné 
portfólio) študenta vstupujúceho na trh 
práce – s využitím platformy sociálnych 
médií.

• Účasť na pútavých, interaktívnych 
workshopoch, vrátane reálnych firemných 
prípadových štúdií a individuálnych úloh.

• 3-mesačná stáž v spoločnostiach EIT Food
Consortium alebo RisingFoodStars – start-up
asociácia v celej Európe.

Študenti



Začínajúci podnikatelia

• EIT vytvára ďalšiu generáciu podnikateľov integráciou tradičných 

vedeckých programov a podnikateľského vzdelávania. 

• Vaša spoločnosť, ktorá je súčasťou Inovačných spoločenstiev EIT, bude 

mať priamy prístup k talentom, ako aj príležitosť na vytvorenie nových 

učebných osnov spolu s univerzitami – čo je skvelá príležitosť nájsť 

talent pri zdroji!

• Vďaka práci v dlhodobom partnerstve, ako je Inovačná komunita, sa 

zvýši inovačná kapacita vašej spoločnosti. Spojenie profesionálov 

s rôznym zázemím spúšťa typ inovatívneho myslenia, ktoré bude 

veľmi prospešné pre vašu spoločnosť. 

Nájdite talent ! 



Výskumníci a vedci

Cesta z výskumu na trh!

• Inovačné spoločenstvá poskytujú priamy prístup k výskumným 

kapacitám spoločností. 

• Inovačné spoločenstvá majú prístup k najmodernejším laboratóriám 

v celej Európe. 

• Inovačná komunita ponúka jedinečné prostredie na interakciu 

s aplikovaným výskumom so silným zameraním na cestu z výskumu 

na trh. 
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https://eit.uniag.sk/
eitfoodhub@uniag.sk

od 2013 

FOODForce

InfoDay
HORIZONT

od 2016
AgroBioFood
Nitra

od 2017

Safe consortium

FNH-RI

RICHFIELDS

od 2019

EIT Food Hub

Potravinový 
systém

ESFRI Roadmap???

Prospect FNH-RI 

https://eit.uniag.sk/


Innovate with us!
…..

eitfood.eu @EIT_Food

    

 


