
 

 

   

 

CAPSELLA Acceleration Programme: Δήλωσε συμμετοχή έως την 

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 

Ολοκληρώνονται την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό CAPSELLA 

Acceleration Programme, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 6-7 Οκτωβρίου 2017 στο Αμερικανικό Κολλέγιο 

Ελλάδος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τη χορηγία της 

Eurobank και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της TP Organics. 

Στο CAPSELLA Acceleration Programme μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να δημιουργήσουν 

καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα με έμφαση στη γεωργική βιοποικιλότητα 

άτομα άνω των 18 ετών χωρίς κανένα περιορισμό στο επίπεδο εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός 

απευθύνεται σε φοιτητές, νέους επιστήμονες, προγραμματιστές, μηχανικούς, οικονομολόγους, 

γεωπόνους, γεωργούς, δασοπόνους/δασολόγους, γεωγράφους, στελέχη επικοινωνίας, marketing, 

entrepreneurs-to-be κ.ά. καθώς και σε λάτρεις της καινοτομίας. 

Οι διαγωνιζόμενοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν να δημιουργήσουν ομάδες των 2-5 ατόμων και να 

επιλέξουν μία από τις προκλήσεις αιχμής και με την καθοδήγηση διακεκριμένων μεντόρων θα 

μπορέσουν να δημιουργήσουν το δικό τους προϊόν, λύση, εφαρμογή ή/και επιχειρηματική ιδέα 

διεκδικώντας μεταξύ άλλων το χρηματικό βραβείο των 3.000 ευρώ καθώς και υποστήριξη για τη 

δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.  

Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι διαγωνιζόμενοι αφορούν τις παρακάτω θεματικές: 

• προστασία του κλίματος και διατήρηση των φυσικών πόρων 

• προστασία της υγείας του εδάφους με χρήση δεδομένων τηλεπισκόπησης (remote sensing) 

• επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην αμπελοκαλλιέργεια 

• σύνδεση των τοπικών οργανικών παραγωγών με τις επιχειρήσεις καταναλωτών και 

τροφίμων 

• διαχείριση δεδομένων σχετικά με τις ποικιλίες φυτών που ευδοκιμούν σε συγκεκριμένους 

τόπους 

• επέκταση των υπηρεσιών της πλατφόρμας προς όφελος της ευρύτερης γεωργικής 

κοινότητας 

• διάδοση της πληροφορίας σχετικά με τη σημασία της αγροδιατροφικής ποικιλίας και τα 

οφέλη της για τον πλανήτη και την υγεία 

To CAPSELLA Acceleration Programme υλοποιείται από το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά σε 

συνεργασία με τους Sant’ Anna – School of Advanced Studies, Aston University, AgroKnow, Rete Semi 

Rurali, Zephyr, We Deliver Taste, και ZLTO.  

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τον ιστότοπο του διαγωνισμού 

http://contest.capsella.eu/. 

 

Σχετικά με το CAPSELLA Acceleration Programme 

Δελτίο Τύπου 
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Press Release 

 

 

CAPSELLA has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 
under grant agreement No 688813. 

 

Το έργο CAPSELLA εστιάζει σε δύο συμπληρωματικούς τομείς: την αγρο-βιοποικιλότητα και την 

εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Σκοπός του έργου είναι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για 

τη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων ICT λύσεων για την προστασία του 

αγροδιατροφικού τομέα και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αγρο-διατροφής. Το έργο 

συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας τεχνολογικής πλατφόρμας, η οποία αποτελεί σημείο συνάντησης για 

καινοτομία και πρόσβασης σε μεγάλα δεδομένα (big data), cloud computing, ανοιχτά δεδομένα (open 

data), λογισμικό ανοιχτής πρόσβασης και πιλοτικές εφαρμογές. Το έργο έχει μια ισχυρή εστίαση στην 

κοινωνία και τη στήριξη των επιχειρήσεων υλοποιώντας δραστηριότητες επιχειρηματικής επώασης 

για συγκεκριμένες πιλοτικές εφαρμογές. Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο “Horizon 2020 – the 

Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)” και έχει διάρκεια 30 μήνες. 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.capsella.eu/  
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Konstantina Neofotistou, RC Athena/ Corallia,  E: capsella@corallia.org 
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