
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

OLIVE CHALLENGE 2022 
3ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο τρίτος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, αποκλειστικά για τον 

ελαιοκομικό τομέα, OLIVE CHALLENGE 2022, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε, μέχρι και την 

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, με καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, διεκδικώντας τη διάκρισή σας 

στο Διαγωνισμό και μια θέση στην Επώαση.  

Κύριος στόχος του Διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη και η αναβάθμιση του ελαιοκομικού τομέα, 

μέσω της εισαγωγής της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά οι ιδέες – προτάσεις μπορούν να καλύπτουν θεματικές 

σχετικές με τις παρακάτω κατηγορίες: 

▪ Ελαιοκαλλιέργεια – Περιβάλλον 
▪ Ελαιοποίηση – Μεταποίηση 
▪ Υποδομή – Εξοπλισμός – Υλικά Συσκευασίας 
▪ Τυποποίηση – Διακίνηση 
▪ Marketing – Branding – Προβολή –Προώθηση 
▪ Εμπορία – Εξαγωγές 
▪ Εκπαίδευση στον ελαιοκομικό τομέα 

Εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένοι επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι κοινωνικών 
φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή – Advisory Committee, θα 
αξιολογήσουν τις συμμετοχές και θα εκπαιδεύσουν τις ομάδες που θα διακριθούν για την 
είσοδό τους στον επιχειρηματικό στίβο. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι διακρίνονται, 
διασφαλίζουν επίσης αναγνώριση, εκπαίδευση, εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση 
και υποστήριξη στην υλοποίηση της ιδέας τους. 

Δεκτές γίνονται πρωτότυπες παραγωγικές ιδέες, βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, ιδέες για 
βελτίωση ή/ και εξέλιξη του κλάδου της ελαιοκαλλιέργειας, ελαιοποίησης, τυποποίησης, 
προώθησης, διακίνησης, διανομής, εξαγωγών, προστασίας περιβάλλοντος, στρατηγικής 
μάρκετινγκ, υλικών συσκευασίας, τεχνολογικών βελτιώσεων, νέων χρήσεων των προϊόντων, 
καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη φάση της παραγωγής ή των υπηρεσιών που αναπτύσσονται 
γύρω από τον ελαιοκομικό τομέα. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ OLIVE CHALLENGE 

• Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ  και η ΕΝΙΣΧΥΣΗ της καινοτομίας στον ελαιοκομικό τομέα. 
• Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ νέων υπηρεσιών και προϊόντων από την ανάπτυξη τεχνολογικών 
λύσεων και εφαρμογών για το ελαιόλαδο, την ελιά και τα άλλα ελαιοκομικά προϊόντα. 
• Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενός ενδιάμεσου κρίκου της οικονομίας που θα συνδέει την παραγωγή 
του ελαιολάδου και της ελιάς με τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις της αγοράς. 
• Η ΑΥΞΗΣΗ των θέσεων εργασίας στον τομέα. 
• Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ευκαιριών για την αξιοποίηση της έρευνας στην παραγωγή. 
Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ της αγοράς των προϊόντων του ελαιοκομικού τομέα με την ερευνητική 
κοινότητα. 
• Η ΔΙΑΔΟΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον κλάδο της 
ελληνικής αγροδιατροφής, ξεκινώντας από το εμβληματικό προϊόν του ελαιολάδου και της 
επιτραπέζιας ελιάς. 
• Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ του brand του ελαιολάδου και της ελιάς ως βιώσιμων και σύγχρονων 
προϊόντων βασικών συστατικών της μεσογειακής διατροφής με διεθνείς προδιαγραφές σε 
ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία. 
• Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της εξωστρέφειας του ελαιολάδου & της επιτραπέζιας ελιάς. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού προβλέπει την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής έως 

18/7/2022, την αξιολόγηση των προτάσεων 19/7 – 29/7/2022 και την επώαση 1/9/2022-

15/12/2022. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://filaios.org/draseis/olive-challenge/ οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον Κανονισμό του Διαγωνισμού, τα στοιχεία 

που απαιτούνται για την αίτηση υποβολής πρότασης, τα Μέλη της Advisory Committee και 

άλλες σχετικές λεπτομέρειες του Διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, στο email: 

info@filaios.org και στο τηλέφωνο 2103238092. 
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