إبريل
2021

فتح التسجيل

جائزة  MILKEN-MOTSEPEفي
مجال تكنولوجيا الزراعة AGRITECH
نظرة عامة على البرنامج

قام معهد  Milkenومؤسسة  Motsepeبالمشاركة في مبادرة لسنوات متعددة للتركيز على
المبتكرين ورواد األعمال العالميين لتطوير الحلول التكنولوجية التي تسرع التقدم نحو أهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة ( .)SDGsبرنامج جائزة  Milken-Motsepeلإلبداع عبارة عن سلسلة
من مسابقات جوائز التكنولوجيا التي تتناول بعض التحديات األكثر إلحا ًحا في العالم  -مثل الوصول
إلى الغذاء والطاقة واإلسكان والتعليم  -مع تسليط الضوء على القارة األفريقية.

جائزة  MILKEN-MOTSEPEفي AGRITECH

ديسمبر
2021

فبراير
2022

تقديم متطلبات جولة التصميم Design Round

َم ْنح جوائز جولة التصميم Design Round
يحصل ما يصل إلى  25فريقًا على
 10000دوالر لكل منهم

ستقوم جائزة  Milken-Motsepeبالتركيز على  :1تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة
و  :2القضاء على الفقر والقضاء على الجوع .تم تصميم جائزة Milken-Motsepe
في الـ  AgriTechإللهام الحلول المبتكرة التي تزيد من القيمة االقتصادية للمزارع الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،من البذور وحتى البيع .التسجيل مجاني ومفتوح للجميع ،في أي مكان ،مع جائزة
كبرى بقيمة مليون دوالر متاحة للفريق الفائز.

الجدول الزمني للمسابقة والجوائز

تتكون جائزة  Milken-Motsepeفي الـ  AgriTechمن جولتين:

أغسطس
2022

تقديم ملف الفريق
ونموذج عرض المستثمر

oفي جولة تقديم التصميم  ،Design Roundتقوم الف َِرق بتقديم تصميمها ونموذج عملها.
ستقوم لجنة مستقلة من المحكمين الخبراء باختيار ما يصل إلى  25فريقًا للحصول على
 10000دوالر لكل فريق والتقدم في المنافسة.
oفي الجولة النهائية  ،Finalist Roundف َِرق تطوير النماذج األولية وإجراء االختبارات
الميدانية على المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم في أفريقيا .سيقدم الحكام جائزة كبرى
بقيمة مليون دوالر أمريكي ،مع توزيع جوائز مالية إضافية على الفائزين بالمركز الثاني
والثالث ،وجائزة لالستخدام األكثر إبداعًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ( ،)4IRوجائزة
اختيار الجمهور.

إبريل
2023

َمنح جوائز الجولة النهائية Finalist Round
الجائزة الكبرى :مليون دوالر
المركز الثاني 300 :ألف دوالر
المركز الثالث 150 :ألف دوالر
االستخدام األكثر إبداعًا للـ  4IR: 100ألف دوالر
جائزة اختيار الجمهور 100 :ألف دوالر

للمزيد من المعلومات
قم بزيارة milkenmotsepeprize.org

يتم تشغيل البرنامج باللغة اإلنجليزية.

