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Κέντρο Αριστείας το «Κοίος»
Ξεκίνησαν χθες και επίσημα οι δρα φέρθηκε χθες και στον τομέα νεοφυων του «Κοιος», καθηγητή Μάριο Πολυ
στηριότητες μετεξέλιξης του Ερευνητι
κού Κέντρου «Κοίος» σε Κέντρο Αρι
στείας για Έρευνα και Καινοτομία. Σε
χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο ΠτΔ Νίκος Ανα
στασιάδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι
«η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
καθώς και του Imperial College London,
σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύτιμη,
γιατί μας παρέχει τόσο την αναγκαία
οικονομική στήριξη, όσο και το απα
ραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο». Υπο
γράμμισε ακόμη ότι το Κέντρο χρημα
τοδοτείται με 15 εκατ. ευρώ ως αρχικό
ποσό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ
μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος
Teaming, το ερευνητικό κέντρο «Κοίος»
θα λάβει συνολική χρηματοδότηση πε
ράν των 40 εκατ. ευρώ από την Ευρω
παϊκή Επιτροπή, καθώς και σημαντική
συγχρηματοδότηση από εθνικούς πό
ρους σε χρονικό ορίζοντα δεκαπενταε
τίας. 0 Πρόεδρος Αναστασιάδης ανα

επιχειρήσεων σημειώνοντας την πρό
σφατη ψήφιση από τη Βουλή των φο
ρολογικών κινήτρων για επένδυση σε
νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις, ενώ
ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει σύ
ντομα και η κατάθεση νομοσχεδίου για
διευκόλυνση της δημιουργίας εταιρειών

κάρπου, είπε ότι επέστρεψε από το εξω
τερικό τα τελευταία χρόνια και ότι «έχουν
εντοπιστεί ακόμη 200 επιστήμονες της
διασποράς που θέλουμε να φέρουμε πί
σω, εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου». 0

ώστε τα αποτελέσματα της ερευνάς να
δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην
πραγματική οικονομία του τόπου. Στον
δικό του χαιρετισμό ο πρύτανης του Πα
νεπιστημίου Κωνσταντίνος Χριστοφί
δης επεσήμανε ότι το «Κοίος» «είναι ση
μαντικό όχι μόνο για την Κύπρο και την
Ευρώπη, αλλά και την περιοχή, καθώς
κάποτε οι πόλεμοι θα τελειώσουν και
θα πρέπει να κτίσουμε με τους γύρω
μας, με τους γείτονες μας την επόμενη
ημέρα». Αναφερόμενος στον διευθυντή

γραμμα στον κόσμο για ερευνά και και

γενικός διευθυντής Έρευνας και Και
νοτομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
μέσα από Πανεπιστήμια (University Ρομπερτ Γιάν Σμιτς, ανέφερε με τη σει
spinoffs), καθώς η διασύνδεση της ρά του πως όταν ένας οργανισμός επι
έρευνας με την επιχειρηματική δρα λεγεί από το πρόγραμμα Ορίζοντας
στηριότητα είναι το ζητούμενο, έτσι 2020, (που είναι το μεγαλύτερο πρό

νοτομία), σημαίνει ότι ανήκει πραγμα
τικά στους καλύτερους στον τομέα της
έρευνας και της καινοτομίας. «Είναι μια
αναγνώριση αριστείας, στην οποία
εμείς, στην Κομισιόν, είμαστε έτοιμοι
να επενδύσουμε», σημείωσε και πρό
σθεσε ότι το «Κοίος» αποτελεί ένα άρι
στο παράδειγμα μιας άριστης ευρωπαϊ
κής συνεργασίας με ένα από τα ηγετικά
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Imperial
College of London.
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