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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Μέχρι την Παρασκευή 5/8 θα παραμείνουν ανοικτές οι αιτήσεις για το πρόγραμμα 

«Αγροανέλιξη - Βόρεια Εύβοια» 
 
Ανοικτές παραμένουν μέχρι την Παρασκευή 5/8 οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 
«Αγροανέλιξη - Βόρεια Εύβοια» του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά». Στόχος της 
δράσης είναι η υποστήριξη της δημιουργίας μεταποιημένων προϊόντων τροφίμων στην 
περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και, συγκεκριμένα, στο Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 
Άννας. Το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί και στον Δήμο Ιστιαίας-
Αιδηψού. 
 
Μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που θα συγκεντρωθούν, 10 παραγωγοί-
κτηνοτρόφοι-μελισσοκόμοι θα επιλεγούν για να συμμετέχουν σε ένα κλειστό πρόγραμμα 
υποστήριξης, το οποίο θα περιλαμβάνει: 
 

• Εκπαιδευτικά εργαστήρια για τους τομείς της ανάπτυξης προϊόντων τροφίμων, του 
marketing, των πωλήσεων και των εξαγωγών. 
 

• Εξειδικευμένη επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring), βασισμένη στις ιδιαίτερες 
ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα. 
 

• Επιδότηση ανά συμμετέχοντα. Το ποσό της επιδότησης δύναται να φτάσει έως και 
τις 5.000€ ανά συμμετέχοντα, συνδέεται με την απόδοσή του κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος και μπορεί να αξιοποιηθεί για την αγορά εξοπλισμού ή/και 
υπηρεσιών. 
 

Δήλωση συμμετοχών έως την Παρασκευή 05/08. 
 
Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο σύνολο δράσεων που υλοποιεί ο οργανισμός «Νέα 
Γεωργία Νέα Γενιά» στην περιοχή,  στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ActionAid για τη 
δημιουργία του Ανοιχτού Κέντρου Στήριξης Κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας. 
 
Το έργο υλοποιείται από την ActionAid σε συνεργασία με τους οργανισμούς ΑΡΓΩ 
Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας, «Νέα Γεωργία 
Νέα Γενιά» και Science Communication (SciCo) με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Στήριξη της Βόρειας Εύβοιας 
του ΙΣΝ. 
 

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στο: 697 219 52 79 και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  
https://www.generationag.org/nea  

https://www.generationag.org/nea


 

 

Επικοινωνία για τα ΜΜΕ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 
Γιώτα Μπουγά 
Communication Manager 
Νέα Γεωργία Νέα Γενιά 
Τηλ: +30 210 6917986 
email: giota@generationag.org 
 
Σημειώσεις για τον εκδότη 
 
ActionAid 
Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη διεθνής οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, που 
αγωνίζεται κατά της φτώχειας και της αδικίας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Από το 
1972 εκπαιδεύει ανθρώπους και στηρίζει ολόκληρες κοινότητες για να διεκδικούν μια ζωή με 
αξιοπρέπεια και έναν κόσμο πιο δίκαιο για όλες και όλους. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να δουλεύει 
το 1998 με το Πρόγραμμα Αναδοχής, ενώ το 2000 ξεκίνησε το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα 
και από το 2014 στηρίζει και ευάλωτους ανθρώπους στην Ελλάδα. 
 
Νέα Γεωργία Νέα Γενιά 
Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης 
και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον κλάδο της αγροδιατροφής στην Ελλάδα. 
Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο του 
προγράμματος Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων. 
 
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2018, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Rutgers (το κρατικό 
πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϋ), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τον Οκτώβριο του 2020, η πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και 
το δίκτυο συνεργατών της, διατηρώντας παράλληλα τη στενή συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Rutgers ως στρατηγικό και τεχνικό σύμβουλο. 
 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος [(ΙΣΝ) (www.SNF.org)] είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της 
υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει 
συνολικά άνω των $3.4 δισεκατομμυρίων, μέσω 5.100 και πλέον δωρεών σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε περισσότερες από 135 χώρες ανά τον κόσμο. Το ΙΣΝ 
ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν 
αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και επιδεικνύουν 
αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση.  
 
Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.   
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