
EIT Food Regional Innovation Scheme
(RIS)



Az EIT-ről dióhéjban
„EIT – AZ INNOVÁCIÓÉ A JÖVŐ”

• Európa legnagyobb innovációs hálózata

• 2008-ban létrehozott uniós szerv

• az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
Európa innovációs képességét erősíti

• Európai Unió Horizont 2020, kutatási és innovációs 
keretprogramjának szerves része



Miből áll az EIT tevékenysége?

• Európa-szerte ösztönzi az innovációt azáltal, hogy
integrálja vállalkozásokat, az oktatást és a kutatást

• Támogatja a vezető vállalatok, kutatólaborok és
vállalatok közötti dinamikus, hosszú távú
partnerségek kialakítását

• Segítséget nyújt az európai innovátoroknak és
vállalkozóknak ötleteik termékké,
szolgáltatásokká, munkahelyekké és üzleti
növekedéssé alakításában

Cél: Megoldást találni a sürgető globális kihívásokra



4

Innovation Communities „innovációs társulások”

8 innovációs társulás, 60-nál több innovációs központ

• EIT Climate-KIC: innováció az éghajlatváltozás elleni fellépés érdekében

• EIT Digital: a digitálisan jelentős Európa érdekében

• EIT Food: a fenntartható ellátási láncok kezelése az erőforrásoktól a fogyasztókig

• EIT Health: együtt az egészséges európai életért

• EIT InnoEnergy: úttörő jelentőségű változás a fenntartható energia terén

• EIT Manufacturing: a vezető gyártási innováció az „Európában készült” címke

• EIT RawMaterials: a nyersanyagok jelentős tényezővé alakítása Európa számára

• EIT Urban Mobility: intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés

Céljuk hogy egy-egy adott globális kihívásra találjanak megoldásokat, az éghajlatváltozás

és a fenntartható energia témakörétől az egészséges életmódig és élelmiszerekig.

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-climate-kic
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-digital
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-health
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innoenergy
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-manufacturing
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility


IMPROVING FOOD TOGETHER

EIT Food vision

Our vision is a world where 
everybody can access and 
enjoy sustainable, safe and 
healthy food, with trust and 
fairness from farm to fork.



EIT REGIONAL INNOVATION SCHEME (RIS) – EIT Regionális Innovációs Program

Az EIT: együttműködés egész Európában

EU Tagállamok:
Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, 
Észtország, Görögország, Magyarország, 
Olaszország*, Lettország, Litvánia, Málta, 
Lengyelország*, Portugália, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország*

(*Csak bizonyos régiók)

Horizon Europe Országok:
Albánia, Örményország, Bosznia és 
Hercegovina, Feröer-szigetek, Grúzia, 
Moldávia, Montenegro, Észak-Macedónia, 
Szerbia, Törökország, Ukrajna.



EIT Food Hub szerepe

A magyarországi EIT Food Hub
a Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.
és Innovációs Network Partner
a PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Kft. 

Ambiciózus helyi szervezetek, 

nyílt felhívás útján kijelölve
EIT

HUB

Helyi 

szereplők

A helyi innovációs ökoszisztémák 

fontos szereplői

A tudásháromszög különböző 

szereplőinek képviselete

EIT

Innovációs 

társulások
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Tudj meg többet a RIS-ről

Látogass el a RIS platformra
Nézd meg az eseménynaptárban az
'In Your Country’ weboldalt

All EIT Food RIS projects 
Regional Innovation Scheme | EIT Food

https://www.eitfood.eu/eit-food-projects/category/regional-innovation-scheme


Csatlakozz Te is, 

legyél az EIT Food

közösségének tagja!



Improving food together.
eitfood.eu

További információkért keresd 
munkatársainkat!

dr. Sebők András 
a.sebok@campdenkht.com

dr. Hegyi Adrienn
a.hegyi@campdenkht.com

Szegedyné Fricz Ágnes, PhD.
a.fricz@campdenkht.com

Varsányi Kinga
k.varsányi@campdenkht.com

Látogass el honlapunkra!
www.campdenbri.hu
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