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Drawing on the extensive experience of its partners in the agri-food sector and rural 
development, IDEAS' overall objective is to identify, support and launch new 
businesses in the agri-food sector that have innovation potential and can become 
multipliers of the region's benefits. Based on identified needs and priorities, IDEAS 
will focus on smart agriculture in both countries and Food Health and Safety in the 
Republic of North Macedonia. IDEAS will support highly educated entrepreneurs to 
acquire the necessary skills and knowledge not only in agriculture, but also in 
business, and will provide the most innovative and promising support.

The main results of the project will be the following:
communication campaign to inform young qualified professionals about 
career and development opportunities and possibilities in the agri-food 
sector, in order to seek and selectively support business ideas for the next 
stages

training in the two identified agro-food sectors

participation in a business tools workshop

selection and promotion of ten (10) innovative and mature ideas, which 
will be further supported through business mentoring in order to estab-
lish themselves in the field, thus ensuring the creation of new jobs.
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Η αγροδιατροφή αποτελεί έναν παραδοσιακά ισχυρό οικονομικό πυλώνα της 
διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας που 
παράλληλα επιδεικνύει διαρκώς αυξανόμενη δυναμική. Το έργο "IDEAS - Καινοτομία, 
Ανάπτυξη και Απασχόληση στον Αγροδιατροφικό Τομέα" στοχεύει να συνεισφέρει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της Γεωργίας και Τροφίμων της διασυνοριακής 
περιοχής, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του και θεραπεύοντας τις 
παθογένειές του.

Στις τελευταίες συμπεριλαμβάνεται η σημαντική υστέρηση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 
Η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, η μεταβλητότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και οι επιπτώσεις που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις προκλήσεις που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι επιχειρηματίες της αγροδιατροφής πέρα του 
αμιγώς καλλιεργητικού επιπέδου.

Συνεπώς, νέοι επαγγελματίες υψηλής γεωπονικής ειδίκευσης ενδέχεται να 
αδυνατούν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους εξαιτίας ελλείψεων στην 
απαραίτητη τεχνολογική και επιχειρηματική εκπαίδευση. Ως εκ τούτου σημαντικές 
δυνατότητες παραμένουν αναξιοποίητες και ο κλάδος σταδιακά χάνει τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του.

Το IDEAS φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες αυτές, προωθώντας την 
επιχειρηματικότητα για νέους επαγγελματίες υψηλής μόρφωσης με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία νέων βιώσιμων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, 
επιδιώκει να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλα εργαλεία πολιτικής, όπως το 
IPARD II Programme 2014-2020, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το 
RIS3 Κεντρικής Μακεδονίας και να καλύψει εντοπισμένες, αλλά ανεκπλήρωτες 
ανάγκες.

Βασιζόμενο στην εκτεταμένη εμπειρία των εταίρων του στον αγροδιατροφικό τομέα 
και την αγροτική ανάπτυξη, ο γενικός στόχος του IDEAS είναι ο εντοπισμός, η 
υποστήριξη και η έναρξη νέων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίες 
έχουν δυνατότητες καινοτομίας και μπορούν να γίνουν πολλαπλασιαστές των 
πλεονεκτημάτων της περιοχής. 

Με βάση τις προσδιορισμένες ανάγκες και προτεραιότητες, το IDEAS θα 
επικεντρώνεται στην έξυπνη γεωργία και στις δύο χώρες και στην Υγεία και 
Ασφάλεια των Τροφίμων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Το IDEAS θα 
υποστηρίξει επιχειρηματίες με υψηλή μόρφωση ώστε να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις όχι μόνο στη γεωργία, αλλά και στις 
επιχειρήσεις, και θα παρέχει καινοτόμο και πολλά υποσχόμενη υποστήριξη.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι τα ακόλουθα:
εκστρατεία επικοινωνίας για την ενημέρωση νέων ειδικευμένων 
επαγγελματιών σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες 
σταδιοδρομίας και εξέλιξης στον αγροδιατροφικό τομέα, προκει- 
μένου να αναζητηθούν και επιλεκτικά να υποστηριχθούν 
επιχειρηματικές ιδέες για τα επόμενα στάδια

κατάρτιση στους δύο προσδιορισμένους τομείς αγροδιατροφής

συμμετοχή σε εργαστήριο επιχειρηματικών εργαλείων 
(business tools)

επιλογή και ανάδειξη δέκα (10) καινοτόμων και ώριμων ιδεών, οι 
οποίες θα υποστηριχθούν περαιτέρω μέσω επιχειρηματικής 
καθοδήγησης προκειμένου να εδραιωθούν στο χώρο, διασφα- 
λίζοντας έτσι τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Agri-food is a traditionally strong economic pillar of the cross-border region of 
Greece - Republic of North Macedonia, which at the same time shows an ever- 
increasing dynamic. The project "IDEAS - Innovation, Development and Employment 
in the Agri-Food Sector" aims to contribute to the further development of the 
Agriculture and Food sector of the cross-border region, exploiting its competitive 
advantages and curing its pathogens.

The latter include the significant lag in human capital. The rapid technological devel-
opment, the variability of the business environment and the effects of climate 
change increase the challenges that young agribusinesses have to face beyond the 
pure cultivation level.

Consequently, young highly skilled agricultural professionals may be unable to 
reach their full potential due to deficiencies in the necessary technological and 
business education. As a result, important potential remains untapped and the 
sector is gradually losing its competitive advantages.

IDEAS aspires to address these deficiencies by promoting entrepreneurship for 
highly educated young professionals with the ultimate goal of creating new sustai- 
nable agri-food businesses. In particular, it seeks to complement other policy instru-
ments, such as the North Macedonia Rural Development Program 2014-2020, the 
Central Macedonia Regional Operational Program and RIS3 and to cover identified, 
but unmet, needs.
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