
EIT Food HUB България



EIT-Food Hub Bulgaria
https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/bulgaria

• Kонсорциум от Аграрен университет Пловдив и Cleantech България, подкрепен от Софийския университет „Св. 
Кл.Охридски”, осъществява съвместно дейности на EIT Food Hub в България.

• Хъбът действа като катализатор на партньорства за увеличаване на знанията и уменията на участниците в агро-
хранителния сектор и заинтересованите страни, улеснява участието на студенти, изследователи, 
предприемачи, стартиращи фирми, представители на индустрията и експерти в програмите и инициативите 
на EIT Food; създава условия за подпомагане развитието на стартъпи в хранително-вкусовата промишленост, 
трансфер на научни знания и иновативни технологии, и участие в национални и международни програми и 
проекти. 



Клийнтех България
Мрежата за устойчиво развитие и 

зелена икономиката



Клийнтех България

• Официален партньор на ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА 
ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ (ЕИТ) и Хъб мениджър на EIT 
CLIMATE-KIC, EIT INNOENERGY, EIT MANUFACTURING И EIT FOOD

• Награда от Министерство на образованието и науката за
ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКСЕЛЕРАТОРСКИ
ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕИТ



Развиваме иновационната екосистема заедно
• Обучения за предприемачи

• Акселераторски програми 

• Иновативни работилници

• Менторски семинари

• Валидиране на бизнес 
модел

• Технологичен трансфер и 
комерсиализация

• Финансиране на 
стартиращи предприятия

• Интернационализация



Клийнтех България – предприемачески формати 
• Подкрепени над 200 стартиращи 

компании в България

• 4, 5 милиона евро привлечени 
инвестиции 

• Над 1000 студенти, включени в 
различни обучения и 
образователни инициативи

• Над 35 международни проекта





Jumpstarter
• Най-голямата програма за стартиращи компании 

в ранен етап на развитие в Европа.

• Превръща идеи в работещи бизнеси.

• Шанс за спечелване на награда от 10 000€

• Продължителност от 8 месеца

Предприемачески програма на EIT FOOD



Seedbed Incubator
• 6-месечна програма

• Финансиране до 6 000 евро

• Трансформирне на иновативни идеи и пробиви в 
научните изследвания във валидирани от пазара 
бизнес предложения

• Подходяща за:

• Екип от предприемачи

• Научни предприемачи

• Наскоро регистрирани компании

• Изследователски центрове и университети

Предприемачески програма на EIT FOOD



Food Accelerator Network
• Успешно позициониране на пазара

• Партньорство с водещи световни корпорации и 
изследователски институции в сферата на 
агрохраните

• Подходяща за стартиращи компании с:

• успешно завършено ниво на технологична 
готовност 4 (“технология, потвърдена в 
лаборатория”)

• ниво на готовност на клиентите 4 (“потвърден 
проблем/нужди от няколко клиенти и/или 
крайни потребители“)

Предприемачески програма на EIT FOOD



RisingFoodStars
• Лесен достъп и персонализирано запознанство с 

водещи световни корпорации, академични среди и 
изследователски организации.

• Достъп до важни международни събития за 
стартиращи компании в сферата на агро храните, 
персонализирана подкрепа за скалиране, намиране 
на инвестиции и справяне с типичните проблеми 
при разрастване на един бизнес.

• Възможност за партньорства в доверена мрежа от 
водещи световни компании.

Предприемачески програма на EIT FOOD



TeamUp
• 7-месечна програма

• Намира и съчетава новатори със съвместими и 
допълващи се профили

• Предоставя инструменти и подкрепа за 
изграждане на вашия стартъп - експертни 
насоки, обучение от световна класа, менторство, 
нетуъркинг и финансиране.

Предприемачески програма на EIT FOOD



Test Farms

• Свързва селскостопанските стартиращи фирми с 
фермери и опитни полета.

• Подпомага иновативни стартъпи да валидират и 
тестват продукти и услуги, представяйки техните 
бизнеси на клиенти и инвеститори.

Предприемачески програма на EIT FOOD



Challenge Labs
• Целта на програмата е да намери иновативни 

решения на проблемите, пред които е изправен 
хранителния сектор. 

• 17 издания в Източна, Централна и Южна Европа за 
2021г.

• Всяка лаборатория ще събира предприемачи, 
ентусиасти и експерти от индустрията и партньори 
на EIT Food.

• Събитието в България се проведе на 14.10.2021г.

Предприемачески програма на EIT FOOD



Съединението прави силата
• Реализирали сме над 30 формата за ускоряване и подкрепа 

на иновации и стартиращи фирми:

• 5 Иновационни хакатона в София, Бургас и Стара Загора;

• 10 Акселераторски програми за стартиращи предприятия, 
привлекли над 4.5 милиона евро последващо финансиране;

• Програми за трансфер на технологии и комерсиализация на 
"спин оф" компании от университети и научни институти.



Improving food together.
mariyana@cleantech.bg

ina@cleantech.bg
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