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11 Οκτωβρίου, 2022 

Νέο πρόγραμμα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα – 
Empowering Women in Agrifood (EWA) 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του νέου προγράμματος Empowering 
Women in Agrifood (EWA) το οποίο αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.   
 
Το νέο πρόγραμμα προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας – 
Τομέας Τροφίμων (EIT Food) σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
στόχος του είναι η υποστήριξη γυναικών επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν 
την δική τους επιχείρηση ή ιδέα στον αγροδιατροφικό τομέα.   
 
Μέσω του εντατικού προγράμματος οι γυναίκες επιχειρηματίες, θα έχουν την ευκαιρία: 
 

• Να λάβουν εντατική καθοδήγηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, από ειδικούς του 
τομέα των επιχειρήσεων και της αγροδιατροφής. 

• Να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας. 
• Να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας και δικτύωσης τόσο σε εθνικό όσο 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Τα κριτήρια συμμετοχής είναι: 
 
Γυναίκες μόνιμες κάτοικοι Κύπρου: 
 

• Με επιχειρηματική δράση ή ενδιαφέρον για τον αγροδιατροφικό τομέα ή με εταιρεία 
που λειτουργεί όχι περισσότερο από 2 χρόνια. 

• Που δεν έχουν λάβει περισσότερα από 30.000 ευρώ σε δημόσια ή ιδιωτική 
χρηματοδότηση. 

• Που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα του 
προγράμματος. 

 
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 2 μήνες (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022) και περιλαμβάνει: 
 

• Καλωσόρισμα στο Πρόγραμμα και Σύνδεση με τους/τις μέντορες (24 Οκτωβρίου 2022) 
• Εκπαίδευση Masterclass (θεματική θα ανακοινωθεί αργότερα) (24 Οκτωβρίου 2022) 
• Δέκα (10) διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα (τέλη Οκτωβρίου – Νοέμβριος, 2-3 

φορές την εβδομάδα) 
• Ειδική εκδήλωση με διαγωνιστική διαδικασία (Pitching Event) – (συγκεκριμένη 

ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο) 
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Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ΕΔΩ μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2022. 
Να σημειωθεί ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων (10).   
 
Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 96912277 
ή να αποστείλετε μήνυμα στο fv.papamichail@edu.cut.ac.cy 
 
Ευχαριστούμε. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Στάλω Δημοσθένους 
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ  
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων  
Συντονίστρια Enterprise Europe Network Κύπρου  
Τηλ. 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy  
https://een.ec.europa.eu/  
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