Tworzymy europejską
wspólnotę innowacji

WSPÓLNE DOSKONALENIE ŻYWNOŚCI

Jesteśmy częścią EIT: największej europejskiej
wspólnoty innowacji
Czym jest EIT?

Europejski Instytut
Innowacji i Technologii (EIT)
napędza innowacje w
Europie poprzez wspieranie
przedsiębiorców,
innowatorów i studentów,
aby ich najlepsze pomysły
stały się rzeczywistością.

Wspólnoty EIT
tworzą
innowacyjne
rozwiązania,
odpowiadając
na potrzeby
społeczne

Jak działa EIT?
Kształci nowe pokolenie
przedsiębiorców
Opracowuje innowacyjne
produkty i usługi
Angażuje startupy i scaleupy

EIT Urban Mobility

Inteligentny, ekologiczny
i zintegrowany transport.

stworzonych
miejsc pracy

nowych
produktów
i usług

EIT Climate-KIC

EIT Digital

Działania na rzecz
przyspieszenia przejścia
na gospodarkę
bezemisyjną.

EIT Manufacturing

Wspieranie
transformacji cyfrowej
w Europie.

Wzmocnienie i zwiększenie
konkurencyjności europejskiego
przemysłu wytwórczego.

inwestycji pozyskanych
przez przedsięwzięcia
EIT

EIT
się rozwija!

absolwentów
realizujących
programy EIT

EIT Food

Wspieranie globalnej
rewolucji w zakresie
innowacji i produkcji
żywności.

EIT RawMaterials

Wykorzystanie surowców
jako głównego atutu
Europy.

przedsięwzięć
objętych
wsparciem

innowacyjnych
HUBów w całej
Europie

EIT Health

Zapewnienie obywatelom
UE większych możliwości
cieszenia się zdrowiem.

EIT InnoEnergy

Osiągnięcie zrównoważonej
przyszłości energetycznej dla
Europy.

Europejski wspólny
punkt kontaktowy
dla innowacji
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Przewodnik po EIT Food
Pracujemy nad tym, aby system żywnościowy
był bardziej zrównoważony, zdrowy i godny
zaufania.

NASZA MISJA

Islandia
Iceland

EIT Food Central
Freising, Niemcy
EIT Food North-West
Reading, Wielka Brytania

Naszą wizją jest świat, w którym każdy ma dostęp do bezpiecznej
i zdrowej żywności w ramach zrównoważonej produkcji.
Proces ten powinien opierać się na uczciwości i zaufaniu
na każdym etapie.

NASZE ZADANIE

Naszą rolą jest łączenie wszystkich zainteresowanych stron oraz
kierowanie i przyspieszanie procesu innowacji, który
zrewolucjonizuje system żywnościowy.

EIT Food West & HQ
Leuven, Belgia

NASZA SIŁA

Nasza siła pochodzi od partnerów, którzy reprezentują ponad 85
wiodących europejskich firm rolno-spożywczych, instytutów
badawczych i uniwersytetów.
W ramach sieci działa również stowarzyszenie RisingFoodStars,
skupiające najlepsze europejskie startupy i scaleupy z branży
rolno-spożywczej. Siedziba główna firmy znajduje się w Leuven,
a biura regionalne w Warszawie, Freising, Reading, Bilbao
i w Madrycie.

EIT Food South
Madryt/Bilbao, Hiszpania
EIT Food North-East
Warszawa, Polska

Gruzjaand
Georgia
i Armenia
Armenia
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Jaki jest główny obszar naszych działań?
Zrewolucjonizujemy system żywnościowy poprzez osiągnięcie 6 Celów Strategicznych:

Przezwyciężenie niskiego
zaufania konsumentów

stworzenie inteligentnego systemu
żywnościowego, który będzie sprzyjał
włączeniu społecznemu i dawał
wszystkim poczucie bezpieczeństwa

Tworzenie żywności wartościowej
dla konsumenta
i gwarancja zdrowego odżywiania

umożliwienie konsumentom dokonywanie
świadomych i przystępnych cenowo
wyborów w zakresie żywienia
indywidualnego

Zbudowanie zorientowanego na
konsumenta wspólnego systemu
żywnościowego

rozwój cyfrowej sieci dostaw żywności,
w której konsumenci i przemysł są
równorzędnymi partnerami

Wzmocnienie zrównoważonego
rozwoju
poprzez zarządzanie zasobami

opracowanie rozwiązań tworzących biogospodarkę o obiegu zamkniętym

Kształcenie, angażowanie,
wprowadzanie innowacji i rozwój

zapewnienie studentom, przedsiębiorcom
i specjalistom umiejętności w zakresie
systemu żywnościowego poprzez
zaawansowane programy szkoleniowe

Katalizowanie przedsiębiorczości i
innowacji
w dziedzinie żywności
promowanie innowacji na wszystkich
etapach tworzenia przedsiębiorstwa
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Społeczność CLC North-East

Zrzeszamy kluczowe organizacje z całego łańcucha żywnościowego, w tym partnerów
branżowych, startupy, ośrodki badawcze i uniwersytety.
OŚRODKI BADAWCZE
I UNIWERSYTETY

STARTUPY

1 GENIALNA SPOŁECZNOŚĆ!

PARTNERZY
BRANŻOWI
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Nasze działania
EDUKACJA

INNOWACJA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZAANGAŻOWANIE
KONSUMENTÓW

Przyciąganie, rozwijanie i
wzmacnianie talentów, w celu
transformacji systemu
żywnościowego.

Wspieranie współpracy w
ramach całego systemu
żywnościowego, w celu opracowania
innowacyjnych technologii,
produktów i usług.

Wspieranie innowacyjnych i
Angażowanie ludzi, aby stali się
wpływowych przedsiębiorców i
agentami zmian w systemie
startupów, w celu wprowadzania
nowych innowacji w zakresie żywności i żywnościowym.
prowadzenia działalności gospodarczej
w całej Europie.

PRZYKŁADY

PRZYKŁADY

PRZYKŁADY

Summer
school of
NPD

Focus on
Farmers

Food for
Thought –
online courses

SeaCH4nge

From Waste Digital Twin
to Farm
Management

FeJuice

PRZYKŁADY

Delicious
Data

Redefine
Meat

Annual Food Food
Unfolded®
Agenda

Future of
Food
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Główne obszary innowacyjnych działań EIT Food
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Alternatywne proteiny
Nasz region koncentruje się na tym innowacyjnym obszarze.
Kluczowe wyzwania dla naszej społeczności innowacji:
1. Zapewnienie technologii i rozwiązań w produkcji nowych
surowców oraz optymalizacja procesów produkcyjnych
i narzędzi cyfrowych.
2. Stworzenie dostępnych dla konsumentów produktów,
jednocześnie poprawiając ich właściwości sensoryczne,
odżywcze.
3. Zwiększenie popytu konsumentów poprzez wzrost
świadomości i zaufania dzięki edukacji i przejrzystej
komunikacji.
Skontaktuj się z Katja Hakka
jeśli potrzebujesz informacji
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Skupienie na konsumentach
Konsumenci mogą być siłą napędową transformacji
europejskiego systemu żywnościowego.
EIT Food celuje w przezwyciężanie niskiego zaufania
konsumentów, aby pomóc w tworzeniu cenionych
przez konsumentów produktów spożywczych,
które są zarówno zdrowe, jak i zrównoważone.
Przykładowe inicjatywy i badania:
EIT Food TrustTracker®
RIS Consumer Engagement Labs
Raport EIT Food dotyczący trwałego wpływu pandemii
COVID-19 na europejskie nawyki żywieniowe

WSPÓLNE DOSKONALENIE ŻYWNOŚCI

Wpływ Covid-19 na sektor rolno-spożywczy
Pandemia COVID-19 zmieniła funkcjonowanie
sektora rolno-spożywczego oraz sposób, w jaki
konsumenci nabywają i spożywają żywność.
Nasza strategiczna analiza foresight dotycząca
wpływu pandemii objęła 12 krajów Europy
Środkowo-Wschodniej i przedstawia przyszłe
scenariusze dla sektora rolno-spożywczego, w tym
możliwości trwałego ożywienia branży po pandemii.

Skontaktuj się z
Aleksandra Niżyńska
jeśli potrzebujesz informacji

WPŁYW COVID-19 NA SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZY

Food Foresight

Raport
Analiza Food Foresight przedstawia, w jaki sposób
COVID-19 wpłynął na sektor rolno-spożywczy
w Europie oraz jakie są możliwe przyszłe
scenariusze i jak możemy wykorzystać możliwości
wynikające z tej pandemii.
Przedstawiamy przyszłe scenariusze dla sektora
rolno-spożywczego w 12 krajach europejskich.

Foresight wpływ pandemii
Covid-19
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Działania dedykowane sektorowi HoReCa
Sektor HoReCa okazał się najbardziej podatny na negatywny wpływ
COVID-19 i stanął w obliczu wielu wyzwań związanych z lockdownem.
Jak sektor HoReCa może wdrożyć zrównoważone praktyki w tym
trudnych czasach?
Organizujemy różne działania dedykowane sektorowi, aby dostarczyć
wiarygodnych rozwiązań, współtworzonych z przedstawicielami branży
spożywczej w celu wspierania przejścia w kierunku zrównoważonego
rozwoju.
Zaangażowaliśmy liderów sektoru HoReCa w Polsce i krajach bałtyckich
do dyskusji na temat bardziej zrównoważonych praktyk i rozwiązań dla
restauracji przyszłości.
Dowiedz się więcej na Kierunek: Restauracje przyszłości
Skontaktuj się z
Ewa Rzeszowska
jeśli potrzebujesz informacji

EIT REGIONAL INNOVATION SCHEME (RIS)

Dowiedz się więcej o CLC North-East
na www.eitfood.eu
Odwiedź sekcję CLC North-East!
Sprawdź kalendarz wydarzeń
oraz sekcję 'In Your Country'

STWÓRZMY

PRZYSZŁOŚĆ ŻYWNOŚCI
RAZEM!

Zostań częścią
naszej społeczności

DANE KONTAKTOWE

clcnortheast@eitfood.eu

Podziel się
pomysłami

Pomóż nam przekształcać
sektor spożywczy

