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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن عن الفائز في الجولة الثالثة من مسابقة  GROW-NYلألعمال التجارية في الغذاء الزراعة

حصلت شركة  Every Body Eatعلى الجائزة الكبرى وقيمتها مليون دوالر
أكثر من  3ماليين دوالر من الجوائز المالية الممنوحة لثماني شركات ناشئة بعد يومين من مسابقة العروض التقديمية
بالحضور الشخصي واالفتراضي في سيراكيوز
يأتي تمويل المسابقة من خالل مبادرات تنشيط المناطق الريفية :نهضة  ،CNYومشروع Finger Lakes
 ،Forwardوصعود المنطقة الجنوبية  -االستراتيجيات اإلقليمية الشاملة
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن فوز شركة  Every Body Eatبالجائزة الكبرى البالغة مليون دوالر في الجولة
الثالثة من مسابقة  Grow-NYلألعمال التجارية في االبتكار الغذائي وتكنولوجيا الزراعة ،والتي تركز على تعزيز مجموعة
االبتكار في مجال األغذية والمشروبات والزراعة الناشئة في وسط نيويورك والبحيرات اإلصبعية والمنطقة الجنوبية .اجتذبت
المنافسة المبتكرة مرة أخرى مجموعة من الشركات الناشئة االستثنائية والمواهب الريادية من جميع أنحاء العالم للتنافس في
مسابقة العروض التقديمية التي تستمر يومين والندوة المرتقبة بشغف .لقد كانت شركة  Every Body Eatواحدة من
المتنافسين الثمانية في التصفيات النهائية للحصول على جائزة الوطن النقدية خالل حفل توزيع الجوائز على هامش مؤتمر قمة
مسابقة  Grow-NYلألعمال الغذائية والزراعية الذي أقيم في قصر مؤتمرات  Oncenterفي وسط مدينة سيراكيوز .يجب
على الفرق الفائزة ان تلتزم بالعمل في مناطق وسط نيويورك أو البحيرات اإلصبعية أو المنطقة الجنوبية لمدة عام واحد على
األقل ،وعليها تزويد مسابقة  Grow-NYبحصة استثمارية صغيرة من رأس المال في كل تواجد .يتم توفير تمويل المسابقة،
التي يديرها مركز التقدم االقتصادي اإلقليمي التابع لجامعة كورنيل ،من خالل مبادرة تنشيط المناطق الريفية في الوالية.
"أود أن أهنئ جميع الشركات التي شاركت في الجولة الثالثة من مسابقة  "،Grow-NYقالت الحاكمة كاثي هوكول" .هذه
المنافسة ال تساعد هذه الشركات على مواصلة االبتكار فحسب ،بل إنها ستدعم أيضًا االقتصادات اإلقليمية لوالية نيويورك
من خالل جذب المزيد من االهتمام في جميع أنحاء العالم إلى صناعتنا الغذائية والزراعية المشهورة عالميًا".
وتسوق وتبيع طعا ًما لذي ًذا وخاليًا من الذرة والسكر وأكثر  14مادة
 ،Every Body Eatمن شيكاغو ،إلينوي ،تصنع
ِّ
عا ،حتى يتمكن الناس من االستمتاع بها معًا ،بغض النظر عن القيود أو التفضيالت الغذائية.
مسببة للحساسية شيو ً
"يشرفنا تما ًما أن يتم اختيارنا —من بين مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة في األغذية والزراعة — للفوز بالجائزة
األولى هذا العام في مسابقة  Grow-NYالتي تبلغ قيمتها مليون دوالر ،قالت نيكول ويلسون ،الشريكة المؤسسة ورئيسة
شركة " ".Every Body Eatنتطلع إلى االستفادة من هذه الجائزة وجميع االتصاالت التي أجريناها في المنطقة لالرتقاء
بشركتنا إلى المستوى التالي ،وتوسيع سوقنا ،وتوظيف المزيد من المواهب".
للسنة الثالثة في مؤتمر قمة مسابقة  Grow-NYللغذاء والزراعة ،تم تسجيل أكثر من  1200شخص في الحدث و ُمنح
الجمهور خيار الحضور إما شخصيًا أو افتراضيًا .تضمن الحدث الشخصي مناقشات جماعية حول أكبر القضايا التي تواجه
صناعة األغذية والزراعة ،وعرض للبائعين والمنظمات التي تدعم مجتمع الشركات الناشئة خالل القمة ،ومسابقة بالعروض
التقديمية قدمت خاللها أفضل  20شركة متأهلة للتصفيات النهائية أفكارها التجارية للجمهور بالبث المباشر .استمعت لجنة

مؤلفة من خمسة حكام مستقلين  -تعكس عمق واتساع اإلنتاج الزراعي والغذائي والخبرة في ريادة األعمال  -إلى كل عرض
تقديمي وقدمت أسئلة قبل تحديد أوائل الفائزين.
باإلضافة إلى الجائزة الكبرى البالغة مليون دوالر ،تم أيضًا منح جائزتين بقيمة  500,000دوالر وأربع جوائز بقيمة
 250,000دوالر في حدث التصفيات النهائية:
الفائزة بجائزة  ،Ascribe Bioscience :$500,000من إثاكا ،نيويورك ،تستخدم جزيئات التأشير التي تظهر بشكل
طبيعي من ميكروبيوم التربة إلنتاج فئة جديدة من مبيدات اآلفات الحيوية غير السامة واسعة الطيف التي تعمل على تنشيط
أنظمة المناعة في النباتات لتعزيز المقاومة لمسببات األمراض وزيادة غلة المحاصيل.
الفائزة بجائزة  ،Neupeak Robotics :$500,000من سوري ،كندا ،تنتج حصادات التوت ذاتية التشغيل تما ًما والتي
تم تصميمها للعمل في جميع ظروف الطقس واإلضاءة ،جنبًا إلى جنب مع العمال من بني البشر ،لتوفير أموال المزارعين عن
طريق فرض سعر ثابت لكل رطل من التوت يتم جمعه.
الفائزة بجائزة  ،DraughtLab :$250,000من ويبستر ،نيويورك ،تنتج أدوات حسية عالية الجودة لكل مستوى من
مستويات الخبرة الحسية ،وتقدم حلول تحليل حسي عملية ويسهل الوصول إليها ،والتي تقدم قيمة حقيقية للشركات من أي
حجم.
الفائزة بجائزة  ،EmGenisys :$250,000من هيوستن ،تكساس ،هي عبارة عن منصة حديثة لتقييم صحة األجنة،
توفر نظام تقييم األجنة األكثر شموالً ،مما يحسن نتائج الحمل لتقنيات المساعدة على اإلنجاب في الثروة الحيوانية.
الفائزة بجائزة  ،Nordetect :$250,000من كوبنهاغن ،الدنمارك ،تقدم التحليل الكيميائي السريع للمغذيات في صناعة
األغذية الزراعية .المنتج األول للشركة هو اختبار معملي على رقاقة للمغذيات الموجودة في عينات التربة والمياه واألوراق،
بهدف تحسين كمية األسمدة المستخدمة في زراعة المحاصيل.
الفائزة بجائزة  ،WeRadiate :$250,000من بوفالو ،نيويورك ،لديها حل جاهز لتحسين جودة التربة باستخدام
األجهزة والبرامج وتكنولوجيا البيانات ،مما يوفر مجموعة كاملة من األدوات إلنشاء منتجات نهائية عالية الكفاءة وعالية
الجودة في جميع مواقع التسميد.
استندت األحكام في قرارات التحكيم إلى المعايير الخمسة التالية:
•
•
•
•
•

جدوى التسويق ونموذج األعمال  -توليد اإليرادات والحفاظ على هيكل التكلفة الذي يسمح بعمل تنافسي ومستدام؛
إثبات االستعداد لتقنية مقدم الطلب أو ابتكاره لتحقيق عرض القيمة المطلوب.
الفريق  -إظهار مستوى من التماسك واالكتمال واالستعداد في الداخل ،والتنوع والشمول بين مؤسسي الشركة
وموظفيها ومستشاريها مما سيسمح للفريق بتحقيق إمكاناته.
قيمة العمالء  -توفير قيمة كبيرة للعمالء الذين هم على استعداد للدفع مقابلها؛ التعامل مع سوق كبير.
االبتكار الزراعي والغذائي  -دفع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال األغذية والزراعة والمساهمة في
تحويل نيويورك الريفية إلى مناطق رائدة عالميًا في مجال الزراعة واالبتكار الغذائي.
خلق فرص عمل إقليمية  -إمكانية خلق وظائف عالية الجودة في منطقة  Grow-NYوارتباطها بالنظام البيئي
الحالي لألغذية والزراعة.

تضمنت المسابقة أيضًا جائزة " "Audience Choiceللشركة الناشئة ،التي صوت عليها الجمهور ،للحصول على
العرض التقديمي الواعد والمبتكر ،Agri-Trak .من ويليامسون ،نيويورك
ستتلقى  10,000دوالر نقدًا برعاية شركة  Wegmansو 5,000دوالر في خدمات التسويق من مجموعة مارتن ( The
صا لصناعة التفاح .يشتمل
 Agri-Trak .)Martin Groupهي مجموعة تطبيقات إلدارة المزارع ،تم تطويرها خصي ً

الجناح على وحدات قابلة للتخصيص ،توفر معلومات في الوقت الفعلي في أدوات سهلة القراءة تسمح للمزارعين باتخاذ
قرارات مستنيرة بالبيانات يوميًا.
سيُطلب من الفرق الفائزة إحداث تأثير اقتصادي إيجابي في منطقة  ،Grow-NYالتي تضم مقاطعات داخل مناطق وسط
نيويورك والبحيرات اإلصبعية والمنطقة الجنوبية للوالية حيث توجد أراضي زراعية نابضة بالحياة والعديد من المراكز
الحضرية الرئيسية ،بما في ذلك روتشستر وسيراكيوز وبينغامتون.
"من خالل خلق وظائف جديدة ومشاركة األفكار الجديدة ،حقق الفائزون في الجولتين األولين من مسابقة  Grow-NYلألغذية
ً
بارزا في النظام البيئي لألغذية والزراعة في منطقتنا في أقل من عامين "،قالت جين سميث ،مديرة مسابقة
والزراعة فرقًا
" .Grow-NYنحن على ثقة بأن الفائزين لهذا العام سيواصلون هذا النمو .لقد كانت جودة الشركات الناشئة التي تنافست على
الجوائز هذا العام مذهلة  -تهانينا لجميع الفائزين!"
باإلجمالي ،تقدمت  330شركة ناشئة من  32دولة من بينها سنغافورة وإسرائيل وسويسرا .مثلت الواليات المتحدة في المسابقة
 23والية ،منها  138مشاركة من نيويورك %44 .من المتقدمين كانوا من النساء المؤسسات و %51من المؤسسين المنتمين
لمجموعة أقلية متدنية التمثيل ،وهي زيادة كبيرة مقارنة بمجموعة المتقدمين في العام الماضي .تلقى المتأهلون البالغ عددهم
صا من مستشاري أعمال إقليميين تم اختيارهم قبل المسابقة.
 20متسابقًا إرشادًا مخص ً
القائم بأعمال مفوض إمباير ستيت للتطوير والمرشح لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي هول نايت قال" :تهانينا للفائزين
اليوم ولكل من شارك في الجولة الثالثة من مسابقة  .Grow-NYتعكس مسابقة األعمال التجارية القائمة على الزراعة دعم
والية نيويورك المستمر لبناء أنظمة بيئية لريادة األعمال بهدف تعزيز النمو االقتصادي المبتكر في المناطق الزراعية الغنية
في البحيرات اإلصبعية والمنطقة الجنوبية".
قال ريتشارد أ .بول ،مفوض وزارة الزراعة بالوالية" :تسلط مسابقة  Grow-NYالضوء على قوة نيويورك وتنوعها في
أعمال الزراعة واألغذية ،وتجذب الشركات المثيرة لإلعجاب والمتطورة التي تخلق التقنيات الزراعية ووظائف المستقبل مع
دعم مزارعنا المحلية .نبارك للفائزين وجميع الشركات الناشئة ورجال األعمال الذين شاركوا في المسابقة .تثبت مسابقة
 Grow-NYاآلن في جولتها الثالثة أنها برنامج أساسي لتنمية وتعزيز االقتصاد الزراعي في نيويورك".
قال الرئيسان المشاركان لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي لوسط نيويورك ،يورك راندي وولكن ،الرئيس والمدير
التنفيذي التحاد المصنّعين في وسط نيويورك ( ،)MACNYوديبورا ستانلي ،رئيس جامعة والية نيويورك في أوسويغو:
"يسعدنا أن نقدم العديد من التهاني لجميع الفائزين اليوم ولكل من شارك في الجولة الثالثة من مسابقة  Grow-NYالتي
أقيمت هذا العام في وسط مدينة سيراكيوز .تواصل والية نيويورك تحقيق نمو غير مسبوق في الزراعة والصناعات الغذائية.
مثيرا آخر في مجتمعنا من شأنه أن يعزز نمو الوظائف اإلقليمية ويزيد من دعم قاعدتنا
استثمارا
تمثل مسابقة Grow-NY
ً
ً
الزراعية في جميع أنحاء وسط نيويورك لضمان استمرار المنطقة في االرتقاء".
قال الرئيسان المشاركان للجنة التنمية االقتصادية اإلقليمية في البحيرات اإلصبعية ،بوب دافي ،الرئيس والمدير التنفيذي
لغرفة تجارة روتشستر الكبرى ،وجينيسيو دينيس باتلز ،رئيس جامعة والية نيويورك" :نحن فخورون للغاية بكل من
ً
تركيزا دقيقًا على تنمية الصناعات الزراعية
شارك في الجولة الثالثة من هذه المسابقة المبتكرة .يركز المجلس اإلقليمي
والغذائية في الوالية .يعمل استثمارنا المستمر في مسابقة  Grow-NYعلى ربط شركاء الصناعة المحليين باألفكار
المتطورة لرواد األعمال هؤالء ،مما يدعم نهجنا متعدد الجوانب في خلق اقتصاد إقليمي مزدهر".
قالت جودي ماكيني شيري ،الرئيسة المشاركة لمجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية من المنطقة الجنوبية ،والمديرة
التنفيذية لشراكة مقاطعة شويلر للتنمية االقتصادية ( )SCOPEDوالدكتور كيفن درام ،رئيس كلية المجتمع في بروم:
"نود أن نتقدم بخالص التهاني للفرق الفائزة ولكل المتنافسين في الجولة الثالثة من مسابقة  .Grow-NYاالبتكار وريادة
عا ورونقًا في
األعمال هما مفتاح مستقبلنا االقتصادي .تعد صناعة الزراعة في نيويورك واحدة من أكثر الصناعات تنو ً
العالم ،وهذه المبادرة تميز نيويورك عن الواليات األخرى ،مما يضيف لمنطقتنا النجاح االقتصادي المستمر دون أدنى
شك".

لمعرفة المزيد حول مسابقة  ،Grown-NYتفضل بزيارة .https://www.grow-ny.com
لمعرفة المزيد عن مركز جامعة كورنيل للتقدم االقتصادي اإلقليمي ،تفضل بزيارة/https://crea.cornell.edu :
تسريع مشروع Finger Lakes Forward
يكمل إعالن اليوم عن " "Finger Lakes Forwardالمخطط الشامل للمنطقة لتحقيق نمو اقتصادي قوي وتنمية مجتمعية.
تركز الخطة المصممة إقليميا ً على االستثمار في الصناعات الرئيسية بما في ذلك الضوئيات والزراعة وإنتاج الغذاء والتصنيع
المتقدم .اآلن ،تعمل المنطقة على تسريع مشروع  Finger Lakes Forwardباستثمار حكومي قيمته  500مليون دوالر
من خالل مبادرة تنشيط شمال والية نيويورك .إن استثمار الوالية البالغ  500مليون دوالر سيحفز الشركات الخاصة على
استثمار ما يزيد عن  2.5مليار دوالر  -وخطة المنطقة ،كما قُدمت ،وتوفر ما يصل إلى  8.200وظيفة جديدة .تتوفر المزيد
من المعلومات هنا.
تسريع نهضة CNY
يكمل هذا التطوير خطة "نهضة  "CNYالشاملة للمنطقة لتوليد نمو اقتصادي قوي وتنمية المجتمع .تركز الخطة المصممة
إقليميا ً على االستفادة من فرص السوق العالمية ،وتعزيز ريادة األعمال وخلق اقتصاد شامل .تعمل المنطقة اآلن على تسريع
نهضة  CNYباستثمار حكومي قيمته  500مليون دوالر من خالل مبادرة تنشيط المناطق الشمالية .إن استثمار الوالية البالغ
 500مليون دوالر سيحفز الشركات الخاصة على استثمار ما يزيد عن  2.5مليار دوالر  -وخطة المنطقة ،كما قُدمت ،توفر
ما يصل إلى  5,900وظيفة جديدة .تتوفر المزيد من المعلومات هنا.
تسريع صعود المنطقة الجنوبية
يكمل إعالن اليوم "صعود المنطقة الجنوبية" المخطط الشامل للمنطقة لتوليد نمو اقتصادي قوي وتنمية المجتمع .تركز الخطة
المصممة إقليميا ً على جذب القوى العاملة الموهوبة وتنمية األعمال ودفع االبتكار .اآلن ،تعمل المنطقة على تسريع مشروع
صعود المنطقة الجنوبية باستثمار حكومي قيمته  500مليون دوالر من خالل مبادرة تنشيط شمال والية نيويورك .إن استثمار
الوالية بقيمة  500مليون دوالر سيحفز الشركات الخاصة على استثمار ما يزيد عن  2.5مليار دوالر  -وخطة المنطقة ،كما
قُدمت ،ويوفر ما يصل إلى  10,200وظيفة جديدة .تتوفر المزيد من المعلومات هنا.
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