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Трябва да бъдат 
изхранени 10 милиарда 
души до 2050 г. (ООН, 2017 г.) 

Над 2 милиарда души в 
момента са с наднормено 
тегло (СЗО, 2018 г.), 
докато 800 милиона са 
недохранвани (FAO, 2019 г.) 

До 35% от децата под 5 
години в световен мащаб 
са с наднормено тегло 
(UNICEF, 2019) 

В EIT Food стремежът е насочен към преодоляване на предизвикателствата в хранителната система, чрез обединяване всички 
участници и ускоряване иновационния процес за трансформиране на хранителната система 

1/3 от нашата храна се 
губи в световен мащаб 
(FAO, 2019) 

70% от глобалното 
черпене на прясна вода е 
с източник хранителната 
промишленост (FAO, 2016 г.) 

Производството на храни 
представлява 26% от 
емисиите на парникови 
газове (Science, 2018) 

Само 3,4% от всички стартиращи 
фирми в ЕС  са в хранителната 
промишленост  (ESM, 2016) 

9 от 10 стартиращи компании се 
провалят поради липса на пазарна 
нужда от техните продукти (Munich 

Business School, 2016 г.) 

 
Постигането на SDGs на ООН може 
да създаде възможности за 
иновации на стойност 200 милиарда 
щатски долара за европейския 
бизнес сектор в хранително-
вкусовата промишленост до 2030 г. 
(BSDC, 2016 г.) 

Социални  Екологични  Предприемачески  

EIT РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СХЕМА (RIS) 

Парадокси и предизвикателства в хранителната система 



IMPROVING FOOD TOGETHER 

Визия на ЕИТ Food 

Визията на ЕИТ Food е 
осигуряване на достъп до 
устойчива, безопасна и 
здравословна храна, с 
доверие и справедливост 
от фермата до трапезата. 



Общност  
IMPROVING FOOD TOGETHER  

Общността на ЕИТ е уникална възможност, защото обединява ключови участници 
от цялата верига на стойността на храните, включително партньори в индустрията, 
стартиращи фирми, изследователски центрове и университети 



IMPROVING FOOD TOGETHER 

6-те фокус области за иновации на 

EIT Food 

Дигитална трансформация на хранителната система 

Ориентация към потребителите 

Алтернативни 
протеини 

Устойчиво 
земеделие 

Хранителни 
програми 

Устойчива 
аквакултура 

Дигитална 
проследимост 

Кръгова 
икономика 



Регионална 
иновационна 
схема (EIT RIS) 



EIT РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СХЕМА (RIS) 

Създаване на европейска иновационна 

общност  

Каква е мисията на регионалната 

иновационна схема?  

Да се повиши иновационният капацитет на региони с умерени и скромни 

нива на иновации*, като същевременно се разгърнат специфичните 

предизвикателства при трансформирането на хранителната система. 
* Европейски иновационен индекс 



EIT РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СХЕМА (RIS) 

Рамка за прилагане на RIS 2022-2027 
Link към документа 

Принос за подобряване на 
иновационния капацитет на местната 

екосистема 

Насърчаване на по-тясно 
взаимодействие между местните 

участници в иновациите 

Привличане и улесняване на 
интеграцията на потенциални нови 

партньори 

Изграждане на капацитета на 
стартиращите предприятия, студенти 

и изследователи на EIT RIS и 
улесняване на тяхното участие в 

дейности на KIC 

Връзка на местните иновационни 
екосистеми с паневропейски 

иновационни екосистеми  

съвместни инициативи за 
подпомагане на местните 

участници, ефективно 
интегриране и участие в проекти 

на KIC 

https://eit.europa.eu/library/eit-ris-implementation-framework-2022-2027


EIT РЕГИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СХЕМА (RIS) 

EIT Food RIS ПОРТФОЛИО 2021 

Политическа ангажираност Предприемачество Иновации Образование 

• Internships for students, graduates 
and doctorates 

• EIT Jumpstarter (Cross KIC) 

• Challenge Labs 

• Test Farms 

• Team Up 

• EWA (Empowering Women in the 

Agrifood Sector) 

• EIT Water Scarcity (Cross KIC) 
• Digital Food Chains 

• Circular Business Models 

• Targeted  Nutrition  

• Consumer Engagement Labs 

• Proof of Concept 

• Circular Economy WB (Cross 
KIC) 

• Agrifood Futures 
Community  

• Regenerative Agriculture • Phenoils (Olive oil Industry Innovations) 

• ChiLd MicroBes (Predicting 

Child Obesity)  

• Black to the future (Improving 

Soil Quality)  

• WE Lead (Women Leadership) 

• NPD (New Product Development) 

• SUDAPS (Dairy Sector) 

• GROW (Sustainable Agriculture)  

• GEA (Government Executive Academy) 

• RIN (Research Infrastructure Network) 

Професионално развитие 

Публични представители 

Летни академии 

RIS стипендии  



Подпомагане на иноваторите и предприемачите да 
изградят жизнеспособен бизнес модел около своя 

иновативен продукт или идея за услуга, проверка за 
устойчивост на идеята  и стартиране на компании. 

Discover More 

 

 

експертни обучители и ментори от EIT Health, EIT Raw 
Materials, EIT Innoenergy, EIT Manufacturing, EIT Urban 

Mobility 
 
 
 

 

EIT СТАРТЕР - JUMPSTARTER   
IMPROVING FOOD TOGETHER  

EIT Jumpstarter Финал:1 декември 
 

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


Съвет към EIT 
Food  

(RIS Policy Council) 



• Консултативен орган по политиката, създаден през 2019 г 

• Представители на 17 страни от EIT RIS 

• Повишаване на осведомеността на EIT Food относно настоящите предизвикателства в 

областта на агрохраните  

• Представителите действайт като съветници и подпомагат вземането на решения, както  

и планират надграждане на програмата RIS 

• Разработване на препоръки във връзка със стратегически теми 

• Връзки със съответните участници и държавните органи 

Какво представлява Съветът по политиката на EIT 

Food RIS? Какви са целите на Съвета по политиката 
на EIT Food RIS? 



Кои са целите на политиката на EIT Food RIS 

Council? 

 

• Подкрепя EIT Food в диалога по формиране на цели и възможности 

• Улесняване на синергията/взаимодействието със стратегии за интелигентна 

специализация (RIS3)   

• Идентифициране на възможности за финансиране и сътрудничество 

• Принос при изготвянето на стратегията на EIT Food RIS   

• Подкрепа при споделянето на опит между страните, включени в регионалната схема   

• Информиране на българските участници за дейностите на EIT Food 



Какви са възможностите?  

IMPROVING FOOD TOGETHER  

• Възможности за 

финансиране 

• Календар на събитията 

 Можеш да участваш в процедурата за  
финансиране на иновации на EIT Food тук: 
 
Срок: 14  януари  

• Подобряване на условията за 
засилено обществено доверие в 
хранителната система 

• Намаляване на относителния риск от  
затлъстяване и незаразни 
заболявания (НИЗ) в целевите групи 
поради известни хранителни 
фактори 

• Подобрено въздействие върху 
околната среда на агрохранителните 
системи 

• Преход към кръгова и устойчива 
икономика 

https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-call-for-proposals-2022


Transform the agrifood 
sector with us! 

Бъдещето на хранителната система зависи от нас! 
 

mhristova@mzh.government.bg 
 
  


