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Ένα πρωτοποριακό πολυετές
πρόγραμμα στην Ελλάδα για τη
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης
και επιχειρηματικότητας για τους
νέους στον αγροδιατροφικό τομέα.
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Υποστηρίζοντας
και ενισχύοντας
τους νέους
Στη χώρα μας παρατηρείται ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά νεανικής ανεργίας σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, ο
αγροδιατροφικός τομέας, ο οποίος αποτελεί
έναν από τους πιο κρίσιμους κλάδους και το
δεύτερο μεγαλύτερο τομέα απασχόλησης της
ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζει σημαντικές
ευκαιρίες ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε έντονα η ανάγκη
να αξιοποιηθεί το δυναμικό του κλάδου και να
ενισχυθεί η ανάπτυξή του, δίνοντας ταυτόχρονα
την ευκαιρία στη νέα γενιά να βρει απασχόληση
ή να υλοποιήσει επιχειρηματικές ιδέες στην
Ελλάδα.
Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»
υλοποιείται με την πρωτοβουλία και την ιδρυτική
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
και αποτελεί μέρος του προγράμματος
«Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων», το οποίο
έχει ως στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για τη
νέα γενιά της Ελλάδας.

€12.2
δις ανά έτος
Εκτιμώμενη συνολική εν δυνάμει
συνεισφορά του
αγροδιατροφικού τομέα στην
ελληνική οικονομία *

260.000
νέες θέσεις εργασίας
Η προοπτική για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας στον
αγροδιατροφικό τομέα μέχρι
το 2021 **

40,4%
Ποσοστό ανεργίας νέων
(κάτω των 25 ετών) ***
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* Εκτιμήσεις της Εθνικής Τράπεζας της
Ελάδος, “Unlocking The Potential Of The
Greek Agro-Food Industry”, Δεκέμβριος
2015
** Εκτιμήσεις της McKinsey & Company,
“Greece 10 Years Ahead”, 2012
*** Eurostat, 2019

Τι είναι το
πρόγραμμα
«Νέα Γεωργία για
τη Νέα Γενιά»

Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του
πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος,
σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά» είναι μια μη κερδοσκοπική
πρωτοβουλία που σκοπό έχει να
δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας για τους νέους στην
Ελλάδα και να υποστηρίξει την ανάπτυξη
και αναζωογόνηση του αγροδιατροφικού
κλάδου.

Αναπτύσσουμε το ανθρώπινο δυναμικό του
κλάδου, χτίζουμε δεξιότητες, καλλιεργούμε
την καινοτομία, υποστηρίζουμε την
επιχειρηματικότητα και ενισχύουμε τη
συνεργασία και το διάλογο μεταξύ όλων των
φορέων του αγροδιατροφικού τομέα.
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Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής
δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Τι προσφέρει
το πρόγραμμα
«Νέα Γεωργία για
τη Νέα Γενιά»
Το πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής
του, επικεντρώνεται στις εξής δράσεις:

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από
την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και
συμβουλευτικής για νέους (18 – 40 ετών) που
εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στον κλάδο.
Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων με τη
διοργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται
στους εκπαιδευτές του προγράμματος και
σκοπό έχουν να ενισχύσουν τις ήπιες και
σκληρές δεξιότητες τους ώστε να μεταφέρουν
τις γνώσεις τους στους εκπαιδευόμενους με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στήριξη της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας μέσα από το θεσμό του
Διαγωνισμού «Trophy – Τροφή Challenge» ο
οποίος επιβραβεύει με χρηματικά και μη έπαθλα
καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις που
αναπτύσσουν τεχνολογικές λύσεις για την
αντιμετώπιση των σύγχρονων διατροφικών
προκλήσεων. Σύντομα θα ξεκινήσουν
πρωτοβουλίες συγχρηματοδότησης καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών στον κλάδο της
αγροδιατροφής.

Αμειβόμενη απασχόληση και επαγγελματική
ανάπτυξη με ένα ειδικά σχεδιασμένο
πρόγραμμα που απευθύνεται σε ταλαντούχους
νέους πτυχιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται να
κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα
στην Ελλάδα.

Ενημέρωση και δικτύωση με την οργάνωση
εκδηλώσεων και ημερίδων σε αγροτικές
περιοχές της χώρας, γύρω από θεματικές που
ενδιαφέρουν τους νέους αγρότες και
επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου και
τους προσφέρουν πρακτικές γνώσεις και
σύγχρονα εργαλεία.

Καθοδήγηση (mentoring) και συμβουλευτική
σε νέους επιχειρηματίες ή ομάδες που θέλουν
να επεκτείνουν τις αγροδιατροφικές τους
επιχειρήσεις και να αναπτύξουν τις ιδέες τους.

Στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης με
πρωτοβουλίες που θα έχουν
μεσομακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις περιοχές
που υλοποιούνται οι δράσεις.

Ο μεγάλος τελικός του
Διαγωνισμού Trophy –
Τροφή Challenge

Πρόγραμμα εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων

Πρόγραμμα κατάρτισης
«Θερινό Σχολείο»
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Δημιουργία υποδομών καθώς ξεκίνησε ήδη ο
σχεδιασμός και η δημιουργία ενός κέντρου
καινοτομίας του τροφίμου, μια πρωτοβουλία
μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα που θα
προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης σε εταιρείες
τροφίμων. Παράλληλα σχεδιάζεται η δημιουργία
θερμοκοιτίδων αγροδιατροφικής
επιχειρηματικότητας.

To πρόγραμμα εν δράσει

Κατσικίσιο αριάνι σε γεύσεις
σύκο και φράουλα που
αναπτύχθηκε σε συνεργασία
με την Αμερικανική Γεωργική
Σχολή.

Προγράμματα κατάρτισης
και συμβουλευτικής

Επιχειρηματική καθοδήγηση
και υποστήριξη

1ος ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2019 – 2020
Τα προγράμματα επεκτείνονται και σε άλλες
περιοχές της χώρας, ξεκινώντας πιλοτικά από
την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

2

Εναλλακτικός Τουρισμός

εκπαιδευτικοί κύκλοι

Μελισσοκομία

Δημιουργία νέων προϊόντων
Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη νέων και
καινοτόμων προϊόντων δίνοντας στους
ωφελούμενούς μας προστιθέμενη αξία στις
επιχειρήσεις τους. Τα πρώτα προϊόντα που
αναπτύχθηκαν είναι μια σειρά αφεψημάτων
σε κάψουλες συμβατές σε μηχανές τύπου
espresso και κατσικίσιο αριάνι σε γεύσεις
σύκο και φράουλα.

Πειραματικός αγρός
Θερινό Σχολείο: Θεμελιώδεις Αρχές στον

1500

Αγροδιατροφικό Κλάδο – Αρχές και
Πρακτική Εφαρμογή

ωφελούμενοι
Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά
Αιγοπροβατοτροφία: Αναδεικνύοντας τα

9600
ώρες κατάρτισης τόσο στην
τάξη όσο και στο πεδίο

Ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα
Αιγοπροβατοτροφία & Γαλακτοκομία
Τυροκομία
Υιοθετώντας μικρά οικογενειακά
αγροκτήματα

40
διαφορετικά σημεία στην
κεντρική και βόρεια Ελλάδα

Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων
Στηρίζουμε επιχειρηματίες δημιουργώντας
business plan για ωφελούμενους του
προγράμματος με την καθοδήγηση των
εκπαιδευτών μας. Την πρώτη χρονιά,
καταρτίστηκαν 24 επιχειρηματικά σχέδια τα
οποία ενίσχυσαν τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες νέων παραγωγών και
επιχειρηματιών-δημιουργών.
Δημιουργία τυπικών και άτυπων ομάδων
παραγωγών
Βοηθήσαμε στη σύσταση ομάδων
παραγωγών με παράλληλη στήριξη και
ενδυνάμωση του επιχειρηματικού τους
μοντέλου και της βιωσιμότητάς τους.

Κατάρτιση στο πολλαπλασιαστικό υλικό
Επιχειρηματικότητα στην αγροδιατροφή
Ευφυής γεωργία: νέες τεχνολογίες για
βιώσιμες καλλιέργειες
Πτηνοτροφία
Ελληνική βραχυκερατική φυλή βοοειδών
Θρησκευτικές κουζίνες: Πιστοποίηση
Χαλάλ

Σειρά αφεψημάτων σε
κάψουλες συμβατές με
μηχανές τύπου espresso που
αναπτύχθηκε σε συνεργασία
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.

To πρόγραμμα εν δράσει
Διαγωνισμός καινοτομίας
Trophy – Τροφή Challenge
2019

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός καινοτομίας
στην αγροδιατροφή σε συνεργασία με τους
σημαντικότερους παίκτες του
αγροδιατροφικού οικοσυστήματος.

Κλαδικές
μελέτες

Ενημερωτικές
εκδηλώσεις “Toolkit”
1ος ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
1

Agritech

ΕΠΑΘΛΑ
2

Foodtech

25.000 €
Πρόγραμμα επιχειρηματικής
επιτάχυνσης διάρκειας 1 έτους

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

50

επιχειρηματικές ιδέες

90

άτομα

28 Foodtech, 22 Agritech

73% άντρες
27% γυναίκες

5

νικήτριες
εταιρίες

Απευθείας πρόσβαση στους τελικούς
του Future Agro Challenge 2019

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

φορείς

κριτές

7

450

μελέτες διαθέσιμες
στο www.generationag.org

εκδηλώσεις

Συμμετέχοντες

Σύντομα θα δημοσιευθεί μελέτη για την
εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα των
αγροδιατροφικών προϊόντων. Το επόμενο
διάστημα θα εκπονηθούν μελέτες που
αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη.

Εκπαιδευτική επίσκεψη
στο Πανεπιστήμιο Rutgers

25 44

20

9

4

μέντορες

ομιλητές

Ο επόμενος διαγωνισμός Trophy - Τροφή
Challenge θα λάβει χώρα την άνοιξη του 2020.

Θεματικές αγροδιατροφικής
επιχειρηματικότητας
Μικροπιστώσεις
Branding
Αγροτουρισμός
Social media
Πόλεις
Βόλος
Γρεβενά
Θεσσαλονίκη
Καρδίτσα
Τρίκαλα
Λάρισα

Η σειρά Toolkit events συνεχίζεται με
ενδιαφέρουσες μηνιαίες εκδηλώσεις και
εργαστήρια σε πόλεις της περιφέρειας.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος.

Τι λένε
για εμάς

"Ο κύκλος μαθημάτων εναλλακτικού
τουρισμού που παρακολουθήσαμε μας
βοήθησε να αναπτύξουμε δεξιότητες, να
συμπληρώσουμε τις γνώσεις μας και μας
έδωσε την ώθηση να ξεκινήσουμε μια νέα
επαγγελματική δραστηριότητα συστήνοντας
στην πόλη της Θεσσαλονίκης την εταιρεία
OurWay"

"Θέλουμε να ακολουθήσουμε έναν δρόμο ο
οποίος περνά από τη γνώση, τη συνεργασία
και την τεχνολογία. Το Θερινό σχολείο μας
έδειξε τον τρόπο, δίνοντάς μας χρήσιμες
ιδέες και εργαλεία που πλέον ξεκινήσαμε να
εφαρμόζουμε στην οικογενειακή μας
επιχείρηση για να την εκσυγχρονίσουμε."
Ιωάννα Καρρά, Ζωή Καρρά, Αθανασία Καρρά
– κτηνοτρόφοι

Γεράσιμος Μαζαράκης – Σταύρος
Παπαδόπουλος, ιδρυτές εταιρείας
εναλλακτικού τουρισμού

"Η ομάδα μας κέρδισε πολλά από τη
συμμετοχή και τη νίκη μας στο Trophy Τροφή Challenge. Πέρα από το χρηματικό
βραβείο, λάβαμε σημαντική στήριξη για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας ιδέας. Η
πρώτη θέση μας εξασφάλισε μια πολύ
σημαντική εκπαιδευτική επίσκεψη διάρκειας 5
ημερών, στο Πανεπιστήμιο Rutgers στις
Η.Π.Α., μια θέση στο παγκόσμιο διαγωνισμό
αγροδιατροφής και τεχνολογίας Future Agro
challenge και συμμετοχή σε ένα
εξατομικευμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής
ανάπτυξης διάρκειας ενός έτους, που θα
υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Endeavor
Greece.

Νίκος Μάρτος, Ιωάννης Καπούλιας,
Γιώργος Σεχτανίδης, Σταυρούλα
Σκαρτούλη - κτηνοτρόφοι, ομάδα
παραγωγών «Παγγαίο».
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Κατερίνα Κανδυλιάρη, Ομάδα Prosper,
1ο βραβείο Foodtech, στον Διαγωνισμό
Trophy - Τροφή Challenge

"To πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά» και οι συνεργάτες μας από την
Αμερικανική Γεωργική Σχολή μας
βοήθησαν να βελτιώσουμε τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των γαλακτοκομικών μας
προϊόντων και να βγάλουμε στην αγορά
ένα καινοτόμο προϊόν, απολαμβάνοντας
έτσι τα οφέλη της προστιθέμενης αξίας
που εξασφαλίσαμε για την ομάδα μας".

Διαμορφώνοντας
το μέλλον
Tο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά» φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο
υπόδειγμα στον αγροδιατροφικό τομέα της
Ελλάδας. Έχουν τεθεί οι βάσεις
προκειμένου να δοθεί ώθηση και ενίσχυση
στην προοπτική απασχόλησης των νέων
στην Ελλάδα καθώς και στην αγροτική
οικονομία και στα συστήματα τροφίμων.

Το όραμά μας είναι να εξασφαλίσουμε
οφέλη για την ελληνική κοινωνία και να
δημιουργήσουμε μια βιώσιμη πρωτοβουλία
η οποία θα έχει θετική επίδραση και στις
επόμενες γενεές στην Ελλάδα.
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FU
TU

Σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε ή να
υποστηρίξετε το πρόγραμμα;
Έχετε ιδέες που θα θέλατε να μοιραστείτε;
Επικοινωνήστε μαζί μας
info@generationag.org

RE
Εγγραφείτε στο newsletter μας και
ακολουθήστε μας στα social media
FACEBOOK / generationaggreece
INSTAGRAM / generationaggreece
YOUTUBE / generationaggreece
LINKEDIN / company/new-agriculture-fora-new-generation

generationag.org

Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Ιωάννη Κρανιδιώτη 2, Κτίριο Λάμδα
Θέρμη, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη
T. 2310 471292
E. info@generationag.org
generationag.org

Το πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ υλοποιείται

Υπό την καθοδήγηση του:

Σε συνεργασία με:

Με αποκλειστική δωρεά από το:

