Abril
2021

Registro aberto

O PRÊMIO MILKEN-MOTSEPE
NA AGRITECH
VISÃO GERAL DO PROGRAMA

O Milken Institute e a Motsepe Foundation formaram uma parceria
em uma iniciativa de vários anos para enfocar inovadores e
empreendedores globais no desenvolvimento de soluções
tecnológicas que aceleram o progresso em direção aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).
O programa Milken-Motsepe Innovation Prize é uma série de
competições de prêmios de tecnologia que abordam alguns dos
desafios mais urgentes do mundo, como acesso a alimentos,
energia, habitação e educação, com destaque no continente
africano.

Dezembro
2021

Fevereiro
2022

Projeto da Rodada de inscrições

Prêmios da Rodada de Design
concedidos
Até 25 equipes os obtêm
US $ 10.000 cada

PRÊMIO MILKEN-MOTSEPE NA AGRITECH

O Prêmio Milken-Motsepe inaugural se concentrará na aceleração
do progresso em direção aos ODS 1 e 2: sem pobreza e fome zero.
O Prêmio Milken-Motsepe em AgriTech visa inspirar soluções
inovadoras que aumentem o valor econômico para pequenas e
médias propriedades, da semente à venda. O registro é gratuito
e aberto a qualquer pessoa, em qualquer lugar, com um grande
prêmio de US $ 1 milhão disponível para a equipe vencedora.

Agosto
2022

CRONOGRAMA DA COMPETIÇÃO E PRÊMIOS

O Prêmio Milken-Motsepe em AgriTech consiste de duas rodadas:
o

Na Rodada de Design, as equipes enviam seus designs e
modelos de negócios. Um painel independente de jurados
especialistas selecionará até 25 equipes para receber US $
10.000 cada e avançar na competição.

o

Na Rodada Finalista, as equipes desenvolvem seus
protótipos e conduzem testes de campo em fazendas de
pequeno e médio portes na África. Os jurados concederão
um Grande Prêmio de US $ 1 milhão, com prêmios adicionais
em dinheiro distribuídos entre os vencedores do segundo
e terceiro lugares, um prêmio pelo uso mais criativo das
tecnologias da Quarta Revolução Industrial (4IR) e um Prêmio
Escolha do Público.

Abril
2023

Reunião da Equipe e
Apresentação do Investidor

Prêmios da Rodada Finalista
concedidos
Grande Prêmio: US $ 1 milhão
2º lugar: US $ 300.000
3º lugar: US $ 150.000
Uso Mais Criativo de 4IR: US $ 100.000
Prêmio Popular: US $ 100.000

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Visite milkenmotsepeprize.org

O programa é operado em inglês.

