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ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Στήριξη καινοτόμας έρευνας στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Κύπρου
Το Πανεπιστήμιο Κύπρο διοργάνωσε εκδήλωση για την ανακοίνωση της νέας μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας,
“Cyprus Seeds”, που θα στηρίξει την εμπορευματοποίηση της καινοτόμας έρευνας στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Κέντρα της Κύπρου. Στην εκδήλωση μίλησε ο Δρ Κώστας Μαρκίδης, ένας από τους παγκοσμίως αναγνωρισμένους
ειδικούς σε θέματα στρατηγικής και καινοτομίας, τον οποίο ανυπομονούμε να ακούσουμε στην ομιλία του.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος
του Cyprus Seeds, Jeremy Downward και ο Peter Poulos, co-Executive Director, του Hellenic Initiative.
Για το ρόλο του Cyprus Seeds μίλησε η Μαρία Γεωργιάδου, Ειδική Επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και
υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος.
Η κα Γεωργιάδου ανέφερε αρχικά ότι το νομοσχέδιο για δημιουργία «τεχνοβλαστών» που εγκρίθηκε από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων τον Ιούνιο του 2018, άνοιξε ουσιαστικά μια νέα σελίδα στην ιστορία της έρευνας και του
επιχειρείν στην Κύπρο. Σύμφωνα με τη νέα αυτή νομοθεσία, τα κρατικά πανεπιστήμια είναι θεσμοθετημένα να
ιδρύουν, να συστήνουν και να συμμετέχουν σε εταιρείες κάτι που μέχρι πρόσφατα δεν επιτρεπόταν. Αναφέρθηκε
στα οφέλη που προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη και ενημέρωσε για ένα καινούργιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το
Cyprus Seeds. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να αξιοποιήσει και να στηρίξει την ακαδημαϊκή καινοτόμα
έρευνα από όλα τα Κυπριακά Πανεπιστήμια και Κέντρα Έρευνας (Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, το Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής και το Ινστιτούτο Κύπρου), με δυνατότητα εμπορευματοποίησης και διείσδυσης στην αγορά.
Η Γενική Διευθύντρια του Cyprus Seeds Ltd αναφέρθηκε σε επιτυχημένους Έλληνες και Κύπριους της διασποράς
στην Αμερική κυρίως, αλλά και σε Κύπριους δωρητές που συμβάλλουν ενεργά στην όλη προσπάθεια. Ιδιαίτερα
σημαντική στην προώθηση του Cyprus Seeds είναι η συμβολή της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας», “The Hellenic
Initiative” στην Νέα Υόρκη, η οποία προσφέρει δωρεά και δικτύωση για στήριξη της καινοτόμας ακαδημαϊκής
έρευνας που διεξάγεται στην Κύπρο. Το Cyprus Seeds προσφέρει τη δυνατότητα σε ερευνητικές ομάδες των
Πανεπιστημίων της Κύπρου να ξεκινήσουν ένα παραγωγικό διάλογο με ειδικούς του χώρου από το εξωτερικό,
προκειμένου να λάβουν χρήσιμες συμβουλές (mentoring) σχετικά με την εξέλιξη της έρευνάς τους και την
προώθησή της στην αγορά.
Μεταξύ άλλων, η κα Γεωργιάδου τοποθετήθηκε για τη σημασία της υποστήριξης της καινοτόμου έρευνας στην
Κύπρο από τη διασπορά, αναφέρθηκε στους τομείς που υπάρχει προοπτική δημιουργία νεοφυών εταιρειών στον
τόπο μας, αλλά και τι χρειάζεται για να μεγαλώσουν οι σπόροι της καινοτόμου δημιουργίας. Εξήγησε επίσης ποιοι
μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον διαγωνισμό που θα προκηρύξει το Cyprus Seeds αρχές Μαρτίου 2019.
Τελειώνοντας έδωσε το θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα ότι τα μυαλά της μικρής μας πατρίδας είναι μεγάλα και
μπορούν να στεριώσουν στον τόπο τους.
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