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On behalf of the German Government,  
GIZ Egypt and Arab Women’s Enterprise Fund Launch  

the Agri-Digital Startup Competition with Ain Shams University’s IHub   
 

Cairo, Saturday, May 29th 2021 

On behalf of the German Government, The Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH through the Agriculture Innovation Project (AIP) in a collaboration 

with Arab Women’s Enterprise Fund (AWEF), a women’s economic empowerment development 

programme, are officially launching the Agri-Digital Startup Competition with Ain Shams 

University’s Innovation, Entrepreneurship, and Creativity Hub (IHub) as the strategic 

implementing partner.  

The Agri-Digital Startup Competition aims to enhance and support the digital agriculture 

ecosystem in Egypt to empower existing and potential entrepreneurs, particularly youth and 

women. The main streams of the competition are facilitating farmers' entry into the market, 

strengthening institutional support, and working towards sustainable productivity and innovation.  

The competition targets individuals or teams with solutions in the areas of electronic markets, 

extension services, or the use of digital applications to acquire other services such as (logistics, 

payments, and access to finance). These start-ups can be in the idea stage, matured or harvest 

stages that have a minimum viable product (MVP) or at the proof-of-concept stage (PoC). The 

winners of the Agri-Digital Startup Competition will receive funds up to EGP 150,000 and will be 

incubated for business assistance services in areas such as marketing, accounting, financing, 

management, government contracting, and technical development.  

Ms. Yomna Mustafa, Country Director at AWEF said "AWEF is proud to support forward-

thinking and collaborative startups in the digital agricultural space in Egypt, with agriculture 

being one of the major contributors to the Egyptian economy. By spreading awareness on 

gender inclusivity and building digital financial service ecosystems around women 

entrepreneurs and value chains, we aim to stimulate sustainable systemic change toward 

women’s economic inclusion. We hope that interventions like these will spur further innovations 

among entrepreneurial minds in the digital finance space willing to develop gender-smart 

strategies and tap into one of Egypt’s most underutilized resources: women.” 

Ms. Myriam Fernando, Project Manager of AIP at GIZ Egypt said “The Agriculture Innovation 

Project (AIP) aims to strengthen the power of digital solutions and technologies in the agriculture 

sector.  Through this competition, we aim to extend our support to entrepreneurs to pilot, 

accelerate and scale innovative ideas with high potential for impact in the horticulture sector.”  

For more information and to register, follow this link.   
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https://www.giz.de/en/worldwide/92509.html
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2Fagriculture&trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2Finnovation&trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2Fhorticulture&trk=public_post_share-update_update-text
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WCmCgScpH0mFp-3rEsLfMNhzFmtLRThNi3DOBQFJrB5UQU9XQjFSVDBNSE4zOUxXVE1KVFVDT1VDOS4u


 
In Collaboration with Sponsored by Powered by 

 

 

 صندوق مشاريع المرأة العربية و الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )جي آي زد(  ،ابة عن الحكومة األلمانيةني

 (اي هاب) جامعة عين شمس االبتكارمركز مع    اكةبالشر مسابقة الزراعة الرقمية انطلق ي

 

 ٢٠٢١ مايو ٢٩ - القاهرة

مشروع اإلبتكار الزراعي  من خالل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )جي آي زد(   تم قا ،نيابة عن الحكومة األلمانية

طالق مسابقة الزراعة  بإ ،اقتصاديابرنامج تنموي هدفه تمكين المرأة وهو  ،صندوق مشاريع المرأة العربية معون اوبالتع

 . مركز لالبتكار وريادة االعمال واالبداع في جامعة عين شمس ،بالشراكة مع الشريك االستراتيجي المنفذ اي هابالرقمية 

الحاليين عمال في مجال الزراعة الرقمية في مصر من أجل تمكين رواد األعمال تهدف المسابقة الي تعزيز ودعم ريادة اال

الدعم   تعزيزوتسهيل دخول المزارعين إلى السوق،  م،والمحتملين، باالخص الشباب والنساء. المجاالت الرئيسية للمنافسة ه

 . المؤسسي، والعمل من أجل اإلنتاجية المستدامة واالبتكار

واستخدام  أوالخدمات اإلرشادية، أاألسواق اإللكترونية،  يع أوحلول في خدماتمشارذو والفرق أألفراد ا تستهدف المسابقة
يمكن (. الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية ودفع إلكتروني(للحصول على خدمات إلكترونية أخرى مثل التطبيقات الرقمية 

يمتلكون نموذج اولي للمنتج الذين من وأوالنمو أومرحلة النضج  أمرحلة انشاء الفكرة، لهذه االفراد أو الفرق ان تكون في 
(MVP) أو إثبات لمفهوم المنتج(POC)  . إلى جانب احتضانهم لتقديم   ج م ألف  ١٥٠ صل إلىيل يموتيحصل الفائزون على

 .الدعم في مجاالت مثل التسويق والمحاسبة والتمويل واإلدارة والتعاقد الحكومي

"يفتخر صندوق مشاريع المرأة العربية بدعم   ،مشروع صندوق مشاريع المرأة العربية ةقالت السيدة يمنى مصطفى، مدير
الذي يعد أحد المكونات الرئيسية في  والتفكير المستقبلي والشركات الناشئة التعاونية في المجال الزراعي الرقمي في مصر، 

من خالل نشر الوعي حول  ج االقتصادي للمرأة نهدف إلى تحفيز التغيير المنهجي المستدام نحو اإلدمااالقتصاد المصري. 
الشمولية بين الجنسين، وبناء نظم للخدمات التمويل الرقمي حول رائدات األعمال وسالسل القيمة. ونأمل أن تشجع مثل هذه 

بين  التدخالت مزيًدا من االبتكارات بين رواد األعمال في مجال التمويل الرقمي الراغبين في تطوير استراتيجيات ذكية
 " .الجنسين مع إدماج واحدة من أكثر الموارد الغير مستغلة في مصر: المرأة

اإلبتكار   مشروع يهدف" بالوكالة األلمانية للتعاون الدولي،  اإلبتكار الزراعيمشروع ة قالت السيدة ميريام فرناندو، مدير
نتاج نموذج  الرواد األعمال دعم ننحن من خالل هذه المسابقة،  .ة الزراع في قطاع الي دعم الحلول والتقنيات الرقمية الزراعي

اولي وتسريع وتوسيع نطاق األفكار المبتكرة ذات االمكانية العالية للتأثير في قطاع البستنة وتحويل الحلول والخدمات الرقمية  
 ." إلى سلع عامة عالمية

 .الرابطوللتسجيل، اتبع هذا  مسابقةمزيد من المعلومات حول الل

 - انتهي-
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