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Γερά θεμέλια με στόχο την καινοτομία
ε την συμβολή της ΕΕ το ερευνητικό κέντρο «
Σ» στο ανεπιστήμιο
ύπρου μετεξελίσσεσαι σε έντρο Αριστείας και αινοτομίας
στορική ημέρα όχι μόνο για το α
νεπιστήμιο ύπρου αλλά για όλη
την ύπρο, την Ευρώπη και την πε
ριοχή, χαρακτηρίστηκε η χθεσινή ημέ
ρα, αφού ξεκίνησαν οι δραστηριότητες
μετεξέλιξης του Ερευνητικού έντρου
"
Σ" σε έντρο Αριστείας για Έρευ
να και αινοτομία. Το κέντρο χρημα
τοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ
ως αρχικό ποσόν από την ομισιόν
ενώ μέσω του ευρωπαϊκού προγράμ
ματος Teaming, το ερευνητικό κέντρο
«
Σ» θα λάβει συνολική χρηματο
δότηση 40 εκατ. ευρώ από την Ευρω
παϊκή Επιτροπή, καθώς και σημαντική
συγχρηματοδότηση από εθνικούς πό
ρους σε χρονικό ορίζοντα δεκαπεντα
ετίας.

ερευνάς με την επιχειρηματική δρα ταία χρονιά και σημείωσε οτι «έχουν

εντοπιστεί ακόμη 200 επιστήμονες της
διασποράς που θέλουμε να φέρουμε
πίσω, εδώ στο ανεπιστήμιο ύπρου
μαζί τους μπορούμε πραγματικά να
εκτοξεύσουμε το εθνικό εισόδημα της
Γ Α ΥΦΥ
Υ ΓΕ Α Α ΤΥ ΗΣ. «Για
χώρας, είναι η μεγαλύτερη επένδυση
να έχει συνέχεια και αποτέλεσμα αυτή που μπορούμε να κάνουμε».
η προσπάθεια, κρίσιμο και καθοριστικό
είναι και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο Α Α ΕΣΑ ΣΤ ΥΣ Α ΥΤΕ ΥΣ. αμ
διέπει την ανάπτυξη της έρευνας και
καινοτομίας», ανέφερε ο πρόεδρος, βάνοντας τον λόγο, ο Γενικός Διευ
σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο αυτό θυντής Ερευνας και αινοτομίας στην
εντάσσεται και η πρόταση για δημι Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομπερτ άν
ουργία υφυπουργείου Ανάπτυξης και Σμιτς, είπε ότι όταν ένας οργανισμός
Ανταγωνιστικότητας. Ενός υφυπουρ επιλεγεί από το πρόγραμμα ρίζοντας
γείου για θέματα Ανάπτυξης και Αν 2020 (που είναι το μεγαλύτερο πρό
ταγωνιστικότητας, αρωγού και υπο γραμμα στον κόσμο για έρευνα και
στηρικτή όλων όσων φιλοδοξούν και καινοτομία) σημαίνει ότι ανήκει πραγ
εργάζονται πάνω σε νέα πρότυπα με ματικά στους καλύτερους στον τομέα
ΕΔ Σ. πρόεδρος της Δημο
της έρευνας και της καινοτομίας.
κρατίας σε χαιρετισμό του εξήρε την νέες και καινοτόμες ιδέες, κατέληξε.
προσήλωση του πανεπιστημίου στην
αριστεία λέγοντας ότι αυτή επιβεβαι
ΥΤΑ ΗΣ. Στον δικό του χαιρετισμό, « Α ΑΔΕ Γ Α
Σ
ΗΣΗ». Από
ώνεται και από το γεγονός πως για ο ρύτανης του ανεπιστημίου ύπρου την πλευρά του ο Διευθυντής του
δεύτερη συνεχή χρονιά καθιερώνεται ωνσταντίνος Χριστοφίδης είπε ότι «εί
Σ καθηγητής άριος ολυκάρ
ανάμεσα στα 400 κορυφαία πανεπι μαστε το μεγάλο επιστημονικό παρά που, χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική
στήμια του κόσμου, μεταξύ των χιλιά θυρο της πατρίδας μας προς τα έξω και όχι μόνο για το
Σ και το ανεπι
δων που λειτουργούν και προσπαθούν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ορ στήμιο ύπρου αλλά για όλη τη χώρα.
να ανεβάσουν το επίπεδο μόρφωσης γανισμό πρότυπο ωςπροςτη λειτουργία Για την ομισιόν, είπε, το έντρο θα
που προσφέρουν, «πράγμα που απο του, την εφευρετικότητα και την επι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση,
Σ, για το πώς με αφοσίωση, μια μικρή
τελεί ένα πραγματικό άθλο εάν λάβει νοητικότητα των μελών του». Το
σημείωσε,
«είναι
σημαντικό
όχι
μόνο
χώρα, χωρίς παράδοση στην έρευνα
κανείς υπόψη πως ανταγωνίζεται ιδρύ
για
την
ύπρο
και
την
Ευρώπη
αλλά
και
και την καινοτομία, μπορεί να οικο
ματα με πολλαπλάσιο χρόνο ζωής και
οικονομικούς πόρους». αράλληλα την περιοχή καθώς κάποτε οι πόλεμοι δομήσει ένα κέντρο αριστείας, που
ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει σύν θα τελειώσουν και θα πρέπει να κτίσουμε θα ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο.
τομα και η κατάθεση νομοσχεδίου για μαζί τους με τους γύρω μας με τους Το επίκεντρο, είπε, του έντρου, είναι
διευκόλυνση της δημιουργίας εταιρειών γείτονες μας την επόμενη ημέρα». Ανα στον τομέα της τεχνολογίας της πλη
φερόμενος στον Διευθυντή του «
Σ» ροφορικής και της επικοινωνίας και
μέσα από ανεπιστήμια (University
καθηγητή άριο ολυκάρπου, είπε ότι ειδικότερα στην ανάπτυξη έξυπνων
spinoffs), καθώς η διασύνδεση της
επέστρεψε από το εξωτερικό τα τελευ συστημάτων και δικτύων.

στηριότητα είναι το ζητούμενο, έτσι
ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας
να δημιουργούν προστιθέμενη αξία
στην πραγματική οικονομία του τόπου.
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