
Шановні аспіранти ТДАТУ! 
 
Міжнародний відділ університету пропонує до Вашої уваги наступну інформацію: 
 

 
Глобальна програма продовольчого підприємництва 2021 - Програма 

підприємництва для аспірантури EIT Food 
  

Шановні колеги! 
  
Повідомляємо про 4-й запуск Глобальної програми продовольчого підприємництва 
(Global Food Venture Programme), спеціальної освіти в галузі харчового 
підприємництва для висококваліфікованих аспірантів з Європи.           EIT Food - це 
європейська інноваційна ініціатива, метою якої є виховання нового покоління 
підприємців та новаторів для перетворення системи харчування на більш стійкий та 
здоровий шлях. Запрошуються студенти з всіх дисциплін. 
  
Переваги програми 
  
- Індивідуальна навчальна програма зі створення бізнесу та підприємництва; 
- Табори в ключових інноваційних екосистемах; 
- Бізнес-коучингові зустрічі; 
- Мобільні гранти; 
- Призи за інновації; 
- Доступ до мережі партнерів EIT Food; 
- Онлайн освітні ресурси. 
  
Участь оплачується компанією EIT Food. Застосовуються вступні внески, будь 
ласка, ознайомтеся з сайтом. 
  
У 2021 року надійшло два відкритих запити на участь: GFVP етап I і етап II 
  
Опис програми 
  
GFVP I етап - Розробка ідей 
  
40 високомотивованих аспірантів з усієї Європи зберуться разом, щоб змінити 
життя, захоплюючий досвід підприємництва, щоб вивчити основи підприємництва 
та розробити бізнес-пропозиції у продовольчому просторі. 
  
● 10-денна літня школа (Інтернет від UAM та IMDEA) 
● Призи для переможців літніх шкіл 
● Приватний онлайн-курс від EIT food 
● Урочисте закриття 
  
GFVP II етап – Допомога починаючим підприємствам 
  
25 аспірантів, які мають тверді бізнес-ідеї у сфері харчових продуктів та 
агротехнологій, будуть відібрані для онлайн-завантажувального табору та 
отримають доступ до коучингу з бізнесу протягом 6 місяців, щоб вивести свої ідеї на 
новий рівень. 
  



Учасники також приєднаються до другого стартового табору в Європі із 
запрошеними експертами з Кремнієвої долини та врешті-решт представлять свій 
бізнес-план на фінальному змаганні з грошовими призами для переможців. 
  
● 1-тижневий попередній інкубаційний тренувальний табір (онлайн, EPFL) 
● 1-тижневий поглиблений тренувальний табір у ключову європейську екосистему 
(у змішаному форматі від TUM) 
● Бізнес-тренінг від партнера EIT Food 
● Надання більше ніж 2000 тис. грантів мобільності 
● Урочисте закриття із більше ніж 10 000 тис. нагородами та призами 
  
Кінцевий термін подання заявок травень 2021 року 
Дізнайтеся більше про: https://www.eitfood.eu/projects/global-food-venture-programme 

  
За будь-якою додатковою інформацією звертатися (Хриса Дімакі, 
керівник dimaki@zv.tum.de) 
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