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EIT FOOD programos
INOVATORIAMS



NUO 2021 m. AGRIFOOD LITHUANIA DIH –
„EIT FOOD“ HUB‘as Lietuvoje

• „EIT Food“ yra pirmaujanti maisto inovacijų iniciatyva Europos Sąjungoje, 
siekianti tvaresnės, sveikesnės ir patikimesnės maisto sistemos visame 
žemyne. 

• Tai prestižiškiausia tokio tipo organizacija ES, o jos tinklas jungia centrus 
visame kontinente.

• Tikslinės organizacijos grupės: studentai, startuoliai, tyrėjai, viešojo 
sektoriaus atstovai, MVĮ, pirminės tiekimo grandinės veikėjai ir vartotojai.



Stažuočių 
programos 

Praktikos metu dalyviai ugdo kritinio 
ir kūrybinio mąstymo kompetencijas, 
sprendžia realias įmonių problemas, 
gauna nuolatinę ekspertų paramą bei 
plečia tarptautinių pažinčių ratą. 
Dalyvauti gali bet kurios studijų 
krypties studentai. 

RIS STIPENDIJA RIS TALENTAI

Bakalauro absolventams ir 
magistro studijų studentams

Doktorantams ar neseniai 
įgijusiems daktaro laipsnį

Tikslas – pritaikyti įgytas 
akademines žinias praktiniame 
darbe

Tikslas – pritaikyti mokslinių 
tyrimų žinias

Stipendijos dydis: 650 eur/mėn
(online), 1 350 eur/mėn
(išvykus), hibridinės praktikos 
metu stipendijos dydis 
nustatomas individualiai

Stipendijos dydis: 950 eur/mėn
(online), 1 800 eur/mėn
(išvykus), hibridinės praktikos 
metu stipendijos dydis 
nustatomas individualiai 

Praktikos laikotarpis 3–6 mėn. 

Registracija vykdoma iki balandžio 19 d.



Atrankos
procesas

RIS STIPENDIJA

Registracija Virtualios 
dirbtuvės

Atrankos 
pokalbis

Praktika

RIS TALENTAI

Registracija Atrankos pokalbis Praktika



JUMPSTARTER 
Programa skirta ankstyvosios stadijos inovatoriams, norintiems išbandyti savo idėjos koncepciją, patobulinti 
verslo planą bei pristatyti kuriamą produktą potencialiems investuotojams iš viso pasaulio.

Kodėl verta dalyvauti?

Dalyvavimas 
tarptautinėje mokymų 

stovykloje

Išmoksi, kaip 
komercializuoti savo 

sprendimą, vystyti 
sėkmingą verslą ir priimti 

esminius sprendimus.

Finansinė parama

Baigusi 2 ir 3 programos 
lygius tavo komanda 

galės gauti iki 2 000 eurų 
stipendiją.

Profesionalūs mentoriai 

Galėsi pasikliauti mūsų 
profesionaliais patarėjais, 

kurie tau padės 
formuluoti ir kurti 

strategijas.

Pitch‘ų varžybos

Didžiajame finale galėsi 
laimėti iki 10 000 eurų 

tolimesniam idėjos 
vystymui.

Prisijungimas prie EIT 
FOOD tinklo

Mokymų metu susipažinsi 
su ekspertais ir kursi savo 

pažinčių ratą Europoje. 



JUMPSTARTER programos laiko juosta 

Idėjų patekimas

Pateikite mums trumpą 
savo idėjos pristatymą 
naudodamiesi mūsų 

paruoštu šablonu ir būkite 
atrinkti „EIT FOOD“ 

ekspertų. 

Mokymų stovykla ir 
koučingas

Dalyvausite intensyvioje 
mokymų stovykloje ir 
įgysite esminius verslo 
įgūdžius, kurie Jums 

pravers norint sėkmingai 
veikti rinkoje. 

Mokymai ir 
mentorystė

Mokymų metu gerinsite 
savo sprendimus, kursite 
patikimo verslo modelio 
strategiją savo startuoliui

ir gausite finansinę 
paramą. 

Pitch‘ų finalai

Pasinaudoję profesionalių 
mentorių patarimais 
varžysitės su kitais 

dalyviais didžiajame finale 
dėl piniginių prizų, kurie 
sieks net 10 000 eurų.

Balandžio 16 d. Birželis–liepa Rugsėjis Lapkritis

Registracija vykdoma iki balandžio 30 d.



TEAM UP
Programa skirta visiems jauniesiems inovatoriams, norintiems sukurti ir rinkai pasiūlyti sprendimus, kurie galėtų 
padaryti reikšmingą poveikį agromaisto sektoriui.

Kodėl verta dalyvauti?

Rask bendra įkūrėją
Susipažink su talentingu mokslininku ar 

inovatoriumi, turinčiu pažangią 
agromaisto sektoriaus technologinę idėją 

ir sudaryk su juo bendrą komandą
arba

Susipažink su verslo profesionalu, kuris 
tau gali padėti tavo startuolio vystyme.

Komercializuok ar augink savo startuolį
Kartu su savo bendra įkūrėju kurkite verslo 

pasiūlymą ir startuolio vystymo planą. 
arba

Taikykite turimus verslo sprendimų 
įgūdžius siekiant komercializuoti siūlomą 

sprendimą, galintį patobulinti maisto 
sistemą. 

Mokymai ir tinklas
Dalyvaukite 

mokymuose, gaukite 
ekspertų patarimus ir 
pasiekite didžiulį „EIT 

FOOD“ partnerių tinklą. 

Finansavimas
Kiekviena komanda 

gaus mėnesinę 2 000 
eurų stipendiją (3 
mėnesius) ir turės 

galimybę gauti 
tolimesnį finansavimą. 



TEAM UP programos laiko juosta 

Registracija

Papasakokite mums apie 
savo patirtį ir motyvaciją 

prisijungti prie programos.

Susigrupavimas 
(angl. machmaking)

Susipažinsite su 
talentingais inovatoriais ir 

suformuosite bendrą 
komandą.

Tyrinėjimas

Sieksite savo sprendimo 
komercializavimo ir 
pamatysi, kaip Jūsų 

komandai sekasi dirbti 
kartu.

Pabaiga

Turėsite galimybę 
užsitikrinti tolimesnį savo 

idėjos finansavimą ir 
prisijungti prie kitų „EIT 

FOOD“ programų.

Iki balandžio 18 d. Gegužė Birželis–rugsėjis Spalis-lapkritis

Registracija vykdoma iki balandžio 30 d.



TEST FARMS 
Programa skirta visiems jauniesiems inovatoriams, kurie nori išmėginti savo kuriamą sprendimą realiomis 
sąlygomis – tikrame ūkyje!

Kodėl verta dalyvauti?

Validacija

Išbandysite savo sprendimo 
funkcionalumą ir jo poreikį 

su profesionaliais ūkininkais 
skirtingomis sąlygomis. 

Matomumas

Pademonstruosite savo 
išgrynintą sprendimą 

potencialiems klientams Demo
dienų metu.

Tinklas

Gausite prieigą prie „EIT 
FOOD“ tinklo: žemės ūkio 
įmonių, mokslo institutų ir 

startuolių. 

Finansavimas

Gausite 3 000 eurų biudžetą 
kelionėms ir testavimo 

išlaidoms. 



Test Farms programos laiko juosta 

Registracija

Paaiškinkite, kodėl Jūsų 
sprendimas yra 

inovatyvus ir kodėl norite 
jį ištestuoti. 

Sugrupavimas (angl. 
machmaking)

Susitiksite ir būsite 
sugrupuoti su ūkininku, 

turinčiu testavimui 
reikalingas sąlygas. 

Testavimas

Testuosite savo 
sprendimą ūkyje. Vėliau 

galėsite jį validuoti ir 
patobulinti.

Demo dienos

Pademonstruosite savo 
išgrynintą produktą 

potencialiems klientams. 

Kovas – balandis Birželio 21 d. Liepos 21–22 d. Liepos 21–22 d.

Registracija vykdoma iki balandžio 30 d.



Įdomu? Norite dalyvauti? 
Susisiekite!

hub@agrifood.lt

Registruotis galite: https://www.eitfood.eu

mailto:hub@agrifood.lt

