Kedves TDK Résztvevők, kedves Egyetemi Hallgatók!

Az EIT Food, az EIT (Európai Innovációs és Technológiai Intézet) brüsszeli székhelyű, független uniós
szervezet keretében működő, az élelmiszerrendszer innovációját támogató társulás, melynek célja, hogy
Európa központi szerepet töltsön be az élelmiszer innováció és -előállítás globális forradalmában.
Az EIT Food által kínált széleskörű tevékenységek és lehetőségek közül az egyetemi hallgatókat, pályakezdő
szakembereket és fiatal vállalkozókat támogató tevékenységeket szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek
az az Országos Élelmiszertudományi MÉTE TDK Konferenciához kapcsolódóan.

A program 2 fő részből áll:
2020. szeptember 22-től közzéteszünk ismertető anyagokat az EIT Food által kínált ösztöndíjakról, képzési
lehetőségekről, a fiatal szakemberek számára kiírt pályázati lehetőségekről és az EIT Food szakmai
tevékenységeinek fő területeiről. Ezen anyagok segítségével a TDK verseny résztvevői tájékozódhatnak a
dolgozatuk szakterületén folyó kutatások és innovációs tevékenységek fő irányairól.
2020. szeptember 25-én, a MÉTE TDK előadások befejezése és az eredményhirdetés köztötti szünetben
online konzultációt tartunk az EIT Food által kínált lehetőségekről és néhány szakterület fejlesztési
kérdéseiről. Ennek keretében a szakterületek rövid, bevezető ismertetése után a résztvevő TDK versenyzők
és egyetemi hallgatók kérdéseket tehetnek fel a Campden BRI Magyarország szakembereinek.

Sok szeretettel várjuk rendezvényünkre!
A Campden BRI Magyarország csapata

13:30 – 13:40

Megnyitó, köszöntő beszéd
Az EIT Food és tevékenységi körének bemutatása
dr. Sebők András, cégvezető, Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.,
az EIT FOOD magyarországi „hub” vezetője

13:40 - 14:10

Milyen lehetőségeket kínál az EIT Food az egyetemi hallgatók és a fiatal vállalkozók
számára?
Az EIT Food és a magyar „hub” által kínált lehetőségek a fiatal szakemberek élelmiszeripari
vállalkozói és innovációs képességeinek fejlesztése szolgálatában



Oktatás a hallgatók, fiatal vállalkozók és szakemberek bevonása, innovációja és
fejlődése érdekében
Az élelmiszeripari vállalkozóképesség és az innováció elősegítése

Előadó: dr. Sebők András, a Campden BRI Magyarország cégvezetője
14:10- 14:50

3 szekcióülés az alábbi témákban (szabadon választható):






A fogyasztói bizalom megerősítése – az európai polgárok támogatása az intelligens,
átfogó és megalapozott tájékoztatásra épülő élelmiszerrendszer irányába történő
átalakulás során (alapanyagminőség, eredetvédelem, élelmiszerbiztonság és
higiénia)
Előadó: a Campden BRI Magyarország szakembere
A fogyasztói igényeket és trendeket kielégítő, egészségesebb táplálkozás - a
megfelelő információra épülő és megfizethető, személyre szabott étrendi módok
lehetővé tétele (GMO, glutén- és laktózérzékenység)
Előadó: a Campden BRI Magyarország szakembere
Fogyasztóközpontú, fenntartható élelmiszerláncok – modern technológia, digitális
élelmiszer-ellátási lánc, erőforrások hatékony felhasználása, körforgásos gazdaság
(élelmiszertechnológia, élelmiszeripari digitalizáció, BIO gazdálkodás, élelmiszeripari
lebomló csomagolóanyagok)
Előadó: a Campden BRI Magyarország szakembere

A TDK résztvevők és egyetemi hallgatók kérdései az egyes témakörökben és moderált
beszélgetés
14:50-15:00

Kérdések és válaszok, zárszó
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.

Regisztrálni 2020. szeptember 21-ig a JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével a következő link-re kattintva lehet.
A regisztrált résztvevők számára a rendezvény előtt e-mailben fogjuk küldeni a csatlakozáshoz szükséges
linket. További információkért keresse Szegedyné Fricz Ágnest (a.fricz@campdenkht.com), vagy Varsányi
Kingát (k.varsanyi@campdenkht.com).

