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ΠτΔ: Σύντομα και η κατάθεση νομοσχεδίου για διευκόλυνση της δημιουργίας
εταιρειών μέσα από Πανεπιστήμια
Ιστορική ημέρα όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά για όλη την
Κύπρο, την Ευρώπη και την περιοχή, χαρακτηρίστηκε η σημερινή, αφού
ξεκίνησαν οι δραστηριότητες μετεξέλιξης του Ερευνητικού Κέντρου "ΚΟΙΟΣ"
σε Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, είπε ότι “πέρα από
εξαιρετική είναι και απολύτως επίκαιρη η νέα πρωτοβουλία που σήμερα
εγκαινιάζουμε σε ένα τομέα, που δύναται να συνδράμει θετικά στην
οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του
Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ των τόσων άλλων που καταγράφονται στα
επιτεύγματα του Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύματος της πατρίδας μας”.
“Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και του Imperial College
London, σε αυτή σας την προσπάθεια είναι πολύτιμη, γιατί μας παρέχει τόσο
την αναγκαία οικονομική στήριξη όσο και το απαραίτητο επιστημονικό
υπόβαθρο και για αυτό θερμά σας συγχαίρω” είπε.
Το κέντρο που σήμερα εγκαινιάζουμε, είπε, χρηματοδοτείται με 15
εκατομμύρια ευρώ ως αρχικό ποσόν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ
μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Teaming, το ερευνητικό κέντρο
«ΚΟΙΟΣ» θα λάβει συνολική χρηματοδότηση πέραν των 40 εκ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και σημαντική συγχρηματοδότηση από
εθνικούς πόρους σε χρονικό ορίζοντα δεκαπενταετίας.
“Η τιμητική επιλογή του «ΚΟΙΟΣ» για χρηματοδότηση αποτελεί το
αποτέλεσμα μίας άκρως ανταγωνιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που στόχο έχει τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ιδιαίτερα
ανεπτυγμένων χωρών σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας και των χωρών
όπως η Κύπρος, που οφείλουμε να το ομολογήσουμε υστερεί στους
σχετικούς διεθνείς δείκτες” είπε.
Σημείωσε ότι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα αποτελεί η μακροχρόνια και ουσιαστική συνεργασία με
πανεπιστήμια από χώρες που πρωτοστατούν στον τομέα έρευνας και
καινοτομίας.
“Σε αυτήν την προσπάθεια το «ΚΟΙΟΣ» έχει ως πολύτιμο συνεργάτη το
Imperial College London, το οποίο θα παράσχει στήριξη και καθοδήγηση
όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για ανάπτυξη του Κέντρου, τόσο σε θέματα
βασικής έρευνας, όσο και σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και
επιχειρηματικότητας”, ανέφερε ο Πρόεδρος.
Εξήρε την προσήλωση του Πανεπιστημίου στην αριστεία λέγοντας ότι αυτή
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός πως για δεύτερη συνεχή χρονιά
καθιερώνεται ανάμεσα στα 400 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, μεταξύ
των χιλιάδων που λειτουργούν και προσπαθούν να ανεβάσουν το επίπεδο
μόρφωσης που προσφέρουν, “πράγμα που αποτελεί ένα πραγματικό άθλο
εάν λάβει κανείς υπόψη πως ανταγωνίζεται ιδρύματα με πολλαπλάσιο χρόνο
ζωής και οικονομικούς πόρους”.
Ο Πρόεδρος είπε ότι η Κύπρος εναποθέτει τις ελπίδες της για ένα καλύτερο
αύριο στην ποιότητα των Κύπριων επιστημόνων και είπε ότι πρέπει να
δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις για να μπορέσουν να
επαναπατριστούν όσοι Κύπριοι επιστήμονες βρίσκονται στο εξωτερικό.
“Ως μικρή χώρα, σε ένα κρίσιμο γεωγραφικό σταυροδρόμι χρειαζόμαστε την
καινοτόμο γνώση για να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες μας.
Ο ρόλος σας σε αυτή την προσπάθεια θα είναι πρωτοπόρος και
καθοριστικός”, είπε αναφερόμενος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στον τομέα νεοφυών επιχειρήσεων
σημειώνοντας την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των φορολογικών
κινήτρων για επένδυση σε νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις, “ένα μέτρο το
οποίο αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις επενδύσεις που γίνονται στον τομέα
της έρευνας και της καινοτομίας τόσο από ιδιώτες επενδυτές, αλλά και από
επενδυτικά ταμεία”.
Ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει σύντομα και η κατάθεση νομοσχεδίου για
διευκόλυνση της δημιουργίας εταιρειών μέσα από Πανεπιστήμια (University
spin-offs), καθώς η διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματική
δραστηριότητα είναι το ζητούμενο, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να
δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην πραγματική οικονομία του τόπου.
“Για να έχει συνέχεια και αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια, κρίσιμο και
καθοριστικό είναι και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την ανάπτυξη της
έρευνας και καινοτομίας”, ανέφερε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο
αυτό εντάσσεται και η πρόταση για δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Ενός Υφυπουργείου για θέματα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αρωγού
και υποστηρικτή όλων όσων φιλοδοξούν και εργάζονται πάνω σε νέα
πρότυπα με νέες και καινοτόμες ιδέες, κατέληξε.
Στον δικό του χαιρετισμό, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης είπε ότι “είμαστε το μεγάλο επιστημονικό
παράθυρο της πατρίδας μας προς τα έξω και θέλουμε να δημιουργήσουμε
ένα οργανισμό πρότυπο ως προς τη λειτουργία του, την εφευρετικότητα και
την επινοητικότητα των μελών του”.
Ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην σημερινή επιτυχία λέγοντας ότι “μέσα
από αυτό το πρόγραμμα το ΚΟΙΟΣ μετατρέπεται επίσης σε κέντρο έρευνας
και ανάπτυξης για πολλούς ημικρατικούς και κρατικούς οργανισμούς”
πρόκειται για μια συνέργεια που θα εξοικονομήσει στον τόπο δεκάδες
εκατομμύρια”.
Το ΚΟΙΟΣ, σημείωσε, “είναι σημαντικό όχι μόνο για την Κύπρο και την
Ευρώπη αλλά και την περιοχή καθώς κάποτε οι πόλεμοι θα τελειώσουν και θα
πρέπει να κτίσουμε μαζί τους με τους γύρω μας με τους γείτονές μας την
επόμενη ημέρα”.
Αναφερόμενος στον Διευθυντή του ΚΟΙΟΣ Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου,
είπε ότι επέστρεψε από το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και ότι έχουν
εντοπιστεί ακόμη 200 επιστήμονες της διασποράς που θέλουμε να φέρουμε
πίσω, εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου” μαζί τους μπορούμε πραγματικά να
εκτοξεύσουμε το εθνικό εισόδημα της χώρας, είναι η μεγαλύτερη επένδυση
που μπορούμε να κάνουμε”.
Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Γενικός Διευθυντής Ερευνας και Καινοτομίας στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρομπερτ Γιάν Σμιτς, είπε ότι όταν ένας οργανισμός
επιλεγεί από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (που είναι το μεγαλύτερο
πρόγραμμα στον κόσμο για έρευνα και καινοτομία) σημαίνει ότι ανήκει
πραγματικά στους καλύτερους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
Πρόσθεσε ότι `είναι μια αναγνώριση αριστείας, στην οποία εμείς, στην
Κομισιόν, είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε”.

Το ΚΟΙΟΣ, είπε, αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα μιας άριστης ευρωπαϊκής
συνεργασίας με ένα από τα ηγετικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Imperial
College of London.
“Σήμερα έχουμε ένα καλό λόγο για να γιορτάσουμε, είναι μια μεγάλη μέρα όχι
μόνο για την Κύπρο αλλά για την Ευρώπη στο σύνολό της”, κατέληξε.
Στην δική του ομιλία, ο Διευθυντής του ΚΟΙΟΣ Καθηγητής Μάριος
Πολυκάρπου, χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική όχι μόνο για το ΚΟΙΟΣ και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά για όλη τη χώρα.
Για την Κομισιόν, είπε, το Κέντρο θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, για
το πώς με αφοσίωση, μια μικρή χώρα, χωρίς παράδοση στην έρευνα και την
καινοτομία, μπορεί να οικοδομήσει ένα κέντρο αριστείας, που θα
ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο.
Το επίκεντρο, είπε, του Κέντρου, είναι στον τομέα της τεχνολογίας της
πληροφορικής και της επικοινωνίας και ειδικότερα στην ανάπτυξη έξυπνων
συστημάτων και δικτύων.
Ο Καθηγητής Νικ Τζένιγκς, Αντιπρύτανης για Θέματα Ερευνας στο Imperial
College, είπε ότι η συνεργασία αυτή είναι μοναδική στο είδος της για το
Imperial College και ανεβάζει το επίπεδο του βρετανικού αυτού ιδρύματος
αφού στοχεύει στην αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων όπως η
κυβερνοασφάλεια, τα έξυπνα συστήματα. Επιπλέον, είπε, θα συμβάλει ενεργά
σε τομείς της οικονομικής ανάπτυξης.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Imperial έχουν υψηλές προσδοκίες οι οποίες
είναι εφικτές.
“Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ηγετικό κέντρο έρευνας”, κατέληξε.
Εξάλλου, στον δικό του χαιρετισμό, ο Καθηγητής Jan van Schuppen του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Delft University of Technology, Πρόεδρος της
Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΚΟΙΟΣ, είπε ότι εταιρείες, αλλά και
κυβερνητικοί οργανισμοί στην Κύπρο και στην Ευρώπη θα επωφεληθούν
σημαντικά από την τεχνογνωσία του ΚΟΙΟΣ.
Πηγή: Κυπέ

