Питання та відповіді щодо Молодіжного
аграрного саміту 2021 року
ПРО МОЛОДІЖНИЙ АГРАРНИЙ САМІТ
Що таке Молодіжний аграрний саміт?
Молодіжний аграрний саміт (YAS) – це глобальний форум та конференція, що проводиться раз на два роки,
де молоді лідери співпрацюють для розробки стійких рішень щодо безпеки продуктів харчування та
глобального сільського господарства, а також працюють над тим, щоб стати глобальними рушіями змін.
Чи присвячений Молодіжний аграрний саміт якійсь певній темі?
Загальна тема Молодіжного аграрного саміту – «Годування голодної планети».
Чому ця тема актуальна?
За прогнозами Організації Об'єднаних Націй (ООН), до 2050 року населення планети досягне 9,7 мільярдів
людей. Це означає, що нам доведеться виробляти більше продуктів харчування, використовуючи менше
ресурсів та менше орних земель. Пошук рішень, що дозволяють робити це стійко, вимагає стратегічного
мислення, сміливості та креативності.
Скільки вже було проведено Молодіжних аграрних самітів?
Саміт проводиться раз на два роки, наразі було проведено чотири саміти. Перший саміт був проведений в
2013 році в Калгарі, Канада, разом з організацією з питань розвитку та розширення можливостей молоді 4 -H
Canada. Другий саміт відбувся в 2015 році в Канберрі, Австралія, у партнерстві з Мережею майбутніх
фермерів Австралії (FFN). Третій Молодіжний аграрний саміт був проведений в Брюсселі, Бельгія, у 2017
році, у співпраці з місцевими молодими організаціями молодих фермерів: «Федерація молодих фермерів» та
«Груне Крінг». Останній Молодіжний аграрний саміт відбувся у Бразиліа, Бразилія, у 2019 році, його
організаторами стали «Наффілд Бразіл» та «АЙСЕК Бразіл».
Які основні ідеї Молодіжного аграрного саміту?
1. З'ЄДНУЄМО ТОЧКИ
Забезпечення більш глибокого розуміння та обізнаності про сучасне сільське господарство:
його проблеми; та про те, як воно може прогодувати зростаюче населення нашої планети.
• Сучасні технології та методи ведення сільського господарства можуть допомогти
прогодувати зростаюче населення світу, але більшість людей ставляться до сучасного
сільського господарства насторожено, також вони недостатньо інформовані про нього.
• Нам потрібно подолати розрив у цьому розумінні та відновити зв’язок між тими, хто
виробляє нашу їжу, та тими, хто її споживає.
2. ПОШИРЮЄМО ІНФОРМАЦІЮ
Надання молодим лідерам можливості для висловлення необхідності захисту сучасного
сільського господарства.
• Створюючи мережу Адвокатів сільського господарства, ми даємо їм можливості та
платформу для розвитку. Вони будуть обговорювати перспективи, працювати разом та
приймати рішення для забезпечення сталого розвитку сільського господарства.
• Під час саміту «Байєр» допоможе зв’язати делегатів та випускників через соціальні
мережі, щоб вони могли ділитися своїм прогресом, надихати та інформувати інших,
розробляти нові шляхи для змін.
3. ЗАОХОЧЕННЯ ДО ЗМІН
Заохочення молоді по всьому світ до дій спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку
ООН (ЦСР)
• Щоб визначені цілі були досягнуті, кожен повинен бути причетним. Тільки заохочуючи
нашу молодь займатися наукою та сучасним сільським господарством та будувати кар'єру у
Питання та відповіді щодо Молодіжного аграрного саміту 2021 року
///1

ОБМЕЖЕНО

•

цій сфері, ми зможемо продовжувати розвивати передові методи сталого розвитку,
необхідні для того, щоб прогодувати зростаюче населення та захистити нашу планету.
Ми заохочуємо делегатів не тільки думати, але й ДІЯТИ. Саміт також є своєрідним
інкубатором; кожен делегат, який отримує натхнення від основних ідей та нові ділові
навички, почне розробку свого власного Проєкту «YAS: Прагнення до змін» з оглядом на
найбільш актуальні проблеми сільського господарства. Кожен делегат також має зробити
свої власні «3 Маленькі речі» після повернення до своїх місцевих громад, зобов'язуючись
виконати невеликі, конкретні кроки щодо вирішення проблеми відсутності безпеки для
продуктів харчування.

Коли та де відбудеться наступний Молодіжний аграрний саміт?
У світлі триваючої пандемії COVID-19 наступний молодіжний аграрний саміт відбудеться онлайн, 16-17
листопада 2021 року. Після цього з січня по березень 2022 року відбудеться десятитижневий онлайнінкубатор ідей під назвою «Університет YAS».
Хто є організаціями-партнерами?
Молодіжний аграний саміт, організований Командою з питань зв’язків з громадськістю, наукових
досліджень та стійкості (PASS) Аграрного підрозділу компанії «Байєр». Мережа для розробки рішень у
сфері сталого розвитку ООН (SDSN) та компанія «Бабеле» є офіційними партнерами Молодіжного
аграрного саміту в 2021 році.
Які очікувані результати Молодіжного аграрного саміту?
За підсумками Саміту можна виділити два напрямки діяльності:
• «3 Маленькі речі:» Кожний делегат розробляє набір особистих цілей, над досягненням яких він
зобов'язується працювати в своїх домашніх спільнотах.
• «Проекти YAS: Прагнення до змін»: Кожний делегат працює над індивідуальною ідеєю проєкту,
пов’язаною з Цілями сталого розвитку ООН (ЦСР), розробляючи конкретний план реалізації для
втілення своєї ідеї в життя.
Чи буде обрано один або кілька проектів-переможців?
Молодіжний аграрний саміт – це не про виграш призу. Він скоріше є інкубатором ідей, підтримує учасників
на шляху здійснення їх ідей в реальному житті та надає їм навички, необхідні для просування своїх проектів
після завершення Саміту. Делегати отримають цінний досвід та приєднаються до мережі однодумців, які
захоплені майбутнім нашої глобальної системи харчування. Університет YAS також виступає в якості
допоміжної онлайн-платформи, яка забезпечує можливість отримати важливе онлайн-навчання від компанії
«Байєр» та інших лідерів га лузі, а також взаємну підтримку та співпрацю між випускниками та делегатами
YAS.
З огляду на це, делегати матимуть можливість презентувати ідеї своїх проєктів перед колегією суддів.
Автори проєктів з найкращими результатами матимуть можливість отримати призи. Результати будуть
публічно оголошені в березні 2022 року.
Що входить до програми наступного Саміту?
Програма Молодіжного аграрного саміту 2021 року буде оголошена на початку осені 2021 року. До неї
увійдуть надихаючі основні доповіді експертів та світових лідерів галузі, щоденні сесії для делегатів з
розробки власних проектів, а також розважальні заходи зі створення тісних зв'язків між учасниками та
міжкультурного навчання.
Де я можу дізнатися більше інформації?
Відвідайте наш веб-сайт: youthagsummit.com і слідкуйте за @youthagsummit в Instagram.

ДЕЛЕГАТИ
Хто може взяти участь у Молодіжному аграрному саміті?
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100 молодих лідерів віком від 18 до 25 років, які цікавляться сільським господарством, міжнародним
розвитком, екологічним управлінням, продовольчою безпекою, біотехнологіями або фермерством, будуть
обрані для участі у Молодіжному аграрному саміті 2021 року. Очікується, що вони протягом Саміту
продемонструють бажання захищати інтереси сільського господарства, ідею конкретного проекту та
прагнення надати тривалий вплив на безпеку продуктів харчування. Протягом усього Саміту делегатам
надаватимуть підтримку як наставники від «Байєр», так і ментори від інших організацій, а також
випускники Молодіжного аграрного саміту.
Хто є наставниками?
Наставниками є місцеві працівники «Байєр» з країн-учасниць, члени молодіжних аграрних організацій або
випускники попередніх Молодіжних аграрних самітів.
Які умови участі делегатів?
Делегати повинні:
• Бути віком від 18 до 25 років станом на 16 листопада 2021 року
• Мати достатньо високий рівень англійської мови та вміти усно спілкуватися англійською мовою
• Підтримувати культурне різноманіття
• Володіти сильними лідерськими якостями (наприклад, вмінням виступати на публіці,
співпрацювати, доброчесність)
• Мати цифрову грамотність (наприклад, бути здатними знаходити, оцінювати, використовувати,
ділитися та створювати контент за допомогою інформаційних технологій та Інтернету)
• Демонструвати пристрасть до сільського господарства, охорони навколишнього середовища,
сталого розвитку, забезпечення продуктами харчування, вирішення проблеми голоду у світі,
біотехнологій, та/або землеробства та/або тваринництва
• НЕ бути працівником організації «Байєр» або близьким родичем такого працівника (наприклад,
дружиною, сином або дочкою) або проживати разом з працівником, консультантом або членом
Комітету з відбору заявок «Байєр»
• НЕ бути особою, яка вже була делегатом на YAS у 2013, 2015, 2017 або 2019 роках; заявки осіб,
яки подавали заявки на попередні Саміти, але не були обрані, приймаються
• Внести заявку, яка є виключно оригінальною роботою учасника; плагіат призведе до
дискваліфікації
• Не повинні порушувати права третіх осіб або інтелектуальну власність будь-якої особи, компанії
або організації
• Пам'ятайте, що компанія «Байєр» залишає за собою право припинити, змінити або призупинити
розгляд заявки з будь-якої причини
Що таке мова конференції?
Конференція відбуватиметься англійською мовою. Делегати повинні вільно володіти письмовою та усною
англійською мовою.

ЗАЯВКА
Який термін подання заявки?
Період подання заявок починається 17 травня 2021 року та закінчується 30 червня 2021 року о 23:59 (GMT).
Як можна подати заявку на Молодіжний аграрний саміт?
Кандидатам необхідно подати заявку через портал заявок на нашому веб-сайті. Для цього необхідно
заповнити анкету (де кандидати відповідають на кілька запитань про свій досвід та мотивацію) та надіслати
3-хвилинне відео з поясненням своєї ідеї конкретного проєкту на тему: «Як нагодувати голодну планету».

ВІДБІР
Як відбираються учасники Молодіжного аграрного саміту?
Ми створюємо комісію з відбору в кожній країні. В комісію входять до п’яти членів журі від «Байєр»,
місцевої молодіжної аграрної організації, університету чи інших партнерів та організацій. Відбір базується
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на конкретних критеріях та системі балів, при цьому кожна країна обирає своїх делегатів для участі в Саміті.
Коли будуть оголошені обрані делегати?
Обрані делегати отримають повідомлені електронною поштою наприкінці літа 2021 року.

ПРО «БАЙЄР»
Чому компанія «Байєр» прагне навчати молодь в галузі сільського господарства та науки?
Як компанія, орієнтована на дослідження, «Байєр» прагне забезпечити визнання суспільством інновацій в
галузі сільського господарства, а також сприяти формуванню майбутнього кадрового ресурсу вчених та
інших фахівців, що зможуть вирішити потенційні проблеми. Навчання в галузі сільського господарства та
розширення можливостей молоді є ключем для досягнення цих амбіцій.
Які цілі переслідує «Байєр» при проведенні Молодіжного аграрного саміту?
• Підвищити обізнаність і розуміння проблем сучасного сільського господарства та його ролі в
забезпеченні сталого розвитку вирощування продуктів харчування для всього світу.
• Збільшення можливостей молодих лідерів шляхом надання переданих навичок та знань для стійкого
ведення агробізнесу (наприклад, ведення переговорів, обґрунтування своєї думки, комунікативні
навички).
• Заохочення молодих лідерів до створення професійних мереж та вжиття заходів щодо ЦСР ООН у
контексті сучасного сільського господарства.
• Створення обізнаного та пов'язаного товариства молодих лідерів та активістів, які будуть
відстоювати рішення, необхідні для того, щоб нагодувати голодну планету.
Чи завжди компанія «Байєр» співпрацює з різними молодіжними аграрними організаціями для цієї
події?
В межах кожного Молодіжного аграрного саміту «Байєр» співпрацює з місцевими та/або глобальними
молодіжними або аграрними організаціями. Це дозволяє делегатам отримати більш широке уявлення про
перспективи та розширити можливості для налагодження контактів.
Контактна особа для подальших питань:
Тетяна Мозгова
Менеджерка з комунікацій ТОВ «Байєр»
Адреса електронної пошти: tetiana.mozgova@bayer.com
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