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Ξεκίνησε η μετεξέλιξη του ερευνητικού κέντρου «ΚΟΙΟΣ» σε Κέντρο Αριστείου

Ιστορική ήμερα για την ερευνά
Σύντομα θα κατατεθούν νομοσχέδια για διευκόλυνση ms orpoupvias επιχειρήσεων εντόΞ του Πανεπιστημίου

Ιστορική ημέρα όχι μόνο για το Πανεπι
στήμιο Κύπρου, αλλά για όλη την Κύπρο,
την Ευρώπη και την περιοχή, χαρακτη
ρίστηκε η χθεσινή, αφού ξεκίνησαν οι
δραστηριότητες μετεξέλιξης του Ερευνητικού
Κέντρου «ΚΟΙΟΣ» σε Κέντρο Αριστείας για
Έρευνα και Καινοτομία.
Σε χαιρετισμό του στη χθεσινή τελετή
έναρξης, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Πρό
εδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
είπε ότι «η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής, καθώς και του Imperial College London,
σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύτιμη,
γιατί παρέχει τόσο την αναγκαία οικονομική
στήριξη όσο και το απαραίτητο επιστημονικό
υπόβαθρο».
Πέραν των 40 εκατομμυρίων

Σημειώνεται ότιτο κέντρο χρηματοδοτείται
με 15 εκατομμύρια ευρώ ως αρχικό ποσό από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ μέσω του ευ
ρωπαϊκού προγράμματος Teaming, το ερευ
νητικό 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.
Εξήρε την προσήλωση του Πανεπιστημίου
στην αριστεία, λέγοντας ότι αυτή επιβεβαι
ώνεται και από το γεγονός πως για δεύτερη
συνεχή χρονιά καθιερώνεται ανάμεσα στα
4ΟΟ κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου,
μεταξύ των χιλιάδων που λειτουργούν και

προσπαθούν να ανεβάσουν το επίπεδο μόρ
φωσης που προσφέρουν, «πράγμα που απο
τελεί έναν πραγματικό άθλο, εάν λάβει
κανείς υπ' όψιν πως ανταγωνίζεται ιδρύματα
με πολλαπλάσιο χρόνο ζωής και οικονομικούς
πόρους».

θα εξοικονομήσει για τον τόπο δεκάδες εκα
τομμύρια».
Ανήκει στους καλύτερους

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Γενικός Διευθυντής
Έρευνας και Καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Επι
τροπή Ρόμπερτ Γιαν Σμιτς είπε ότι, όταν ένας
οργανισμός επιλεγεί από το πρόγραμμα Ορί
ζοντας 2Ο2Ο (που είναι το μεγαλύτερο πρό
γραμμα στον κόσμο για έρευνα και καινοτομία),
ΟΤΑΝ
σημαίνει ότι ανήκει πραγματικά στους καλύ
έναΞ οργανισμόΞ επιλεγεί από το
τερους στον τομέα της έρευνας και της καινο
πρόγραμμα ΟρίζονταΞ 2020,
τομίας. Πρόσθεσε ότι «είναι μια αναγνώριση
σημαίνει ότι ανήκει orous καλύτερουΞ αριστείας, στην οποία εμείς, στην Κομισιόν,
είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε». Το ΚΟΙΟΣ,
στον τομέα ms έρευναε
είπε, αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα μιας
Κατάθεση νομοσχεδίου
άριστης ευρωπαϊκής συνεργασίας με ένα από
Ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει σύντομα τα ηγετικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Im
και η κατάθεση νομοσχεδίου για διευκόλυνση perial College of London.
της δημιουργίας εταιρειών μέσα από Πανεπι
Στη δική του ομιλία, ο Διευθυντής του
στήμια, καθώς η διασύνδεση της έρευνας με ΚΟΙΟΣ Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου χα
την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι το ρακτήρισε την ημέρα ιστορική όχι μόνο για το
ζητούμενο, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της ΚΟΙΟΣ καιτο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά για
έρευνας να δημιουργούν προστιθέμενη αξία όλη τη χώρα. Για την Κομισιόν, είπε, το Κέντρο
στην πραγματική οικονομία του τόπου.
θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, για το
Στον δικό του χαιρετισμό, ο Πρύτανης του πώς με αφοσίωση, μια μικρή χώρα, χωρίς πα
Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος Χριστο ράδοση στην έρευνα και την καινοτομία,

§9

φίδης ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στη δη μπορεί να οικοδομήσει ένα κέντρο αριστείας,
μιουργία του κέντρου, λέγοντας ότι «μέσα που θα ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο. Το
από αυτό το πρόγραμμα το ΚΟΙΟΣ μετατρέπεται επίκεντρο, είπε, του Κέντρου είναι στον τομέα
επίσης σε κέντρο έρευνας και ανάπτυξης για της τεχνολογίας της πληροφορικής και της
πολλούς ημικρατικούς και κρατικούς οργανι επικοινωνίας, και ειδικότερα στην ανάπτυξη
σμούς, ενώ πρόκειται για μια συνεργεία που έξυπνων συστημάτων και δικτύων.
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