Ομιλία Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη
για το Ερευνητικό Κέντρο σε Διαδραστικά Μέσα, Έξυπνα Συστήματα και
Αναδυόμενη Τεχνολογία (RISE)

Στις 4 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη από το Δήμο
Λευκωσίας, στην οποία γνωστοποιήθηκε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
χορηγήσει, στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Προγράμματος της Ε.Ε “Teaming for
Excellence”, του «Ορίζοντα 2020», χρηματοδότηση ύψους €15 εκ. για τη δημιουργία
του Ερευνητικού Κέντρου σε Διαδραστικά Μέσα, Έξυπνα Συστήματα και
Αναδυόμενη Τεχνολογία (Research centre on Interactive media, Smart systems and
Emerging technologies – RISE). Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει το
RISE με το ίδιο ποσό, σε χρονικό ορίζοντα 15ετίας, ενώ ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου σε €50 εκ, συμπεριλαμβανομένων
και των πόρων που θα συνεισφέρουν οι εταίροι της κοινοπραξίας. Η κοινοπραξία
RISE αποτελείται από το Δήμο Λευκωσίας (συντονιστής έργου), το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
το Max Planck Institute της Γερμανίας και το University College London του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Πιο κάτω παρατίθεται αυτούσια η ομιλία του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ ΕΠΣΑ, κ.
Γιώργου Γεωργίου, στη δημοσιογραφική διάσκεψη:
«Η μεγάλη επιτυχία της Κύπρου, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στον τομέα της Έρευνας
και Καινοτομίας για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας RISE για τη διεξαγωγή
εφαρμοσμένης έρευνας, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη της καινοτομικής
επιχειρηματικότητας, αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη και συνάμα ένα μεγάλο
επίτευγμα για τη χώρα μας. Το γεγονός ότι το RISE αποτελεί το 2ο Κέντρο Αριστείας
που θα δημιουργηθεί στην Κύπρο, σε σύνολο 11 Κέντρων Αριστείας που εγκρίθηκαν
για υλοποίηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κάτω από το Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα της
Ε.Ε “Teaming for Excellence”, στα πλαίσια του «Ορίζοντα 2020», αποτελεί ένδειξη
για το υψηλότατο επίπεδο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην Κύπρο.
Όπως σίγουρα όλοι γνωρίζετε, έχει προηγηθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή της αναβάθμισης του Ερευνητικού Κέντρου ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου
Κύπρου, σε Κέντρο Αριστείας.
Η επιτυχία αυτή, αντανακλά πρώτιστα στην μεγάλη προσπάθεια και την εξαιρετική
δουλειά στη σύλληψη και την επεξεργασία της σχετικής Πρότασης από το Δήμο
Λευκωσίας, τα τρία Κρατικά Πανεπιστήμια και τους συνεργάτες τους.

Αποτελεί, επίσης, αποτέλεσμα της μεγάλης σημασίας που προσδίδει το κράτος στην
ανάπτυξη του τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας και στην στήριξη της περαιτέρω
ανάπτυξης της ερευνητικής υποδομής στην Κύπρο. Τέτοια Κέντρα αναμένεται να
συνεισφέρουν τα μέγιστα στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στην αναβάθμιση
της ελκυστικότητας της Κύπρου στον τομέα της Ε&Κ, στην προσέλκυση επενδύσεων,
στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου
και στην οικονομική ανάπτυξη προς όφελος ολόκληρης της Κύπρου. Θα
συνεισφέρουν επίσης στην προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου
Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.
Η Κυβέρνηση, αξιολογώντας εξαρχής τις θετικές προοπτικές που διανοίγονταν για
την Κύπρο με την δημιουργία Κέντρων Αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία, και
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της εξαιρετικά ανταγωνιστικής αυτής διαδικασίας
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρείχε στις Κυπριακές προτάσεις την απαραίτητη πολιτική
και οικονομική στήριξη, ώστε η πορεία τους, που άρχισε από το 2014, να έχει την
θετική κατάληξη που γνωστοποιείται σήμερα και για το RISE. Προς τον σκοπό αυτό,
το Υπουργικό Συμβούλιο, από το 2015, είχε αποφασίσει όπως οι Προτάσεις που θα
επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υλοποίηση, λάβουν και ισόποση
χρηματοδότηση από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε ορίζοντα 15ετίας. Με τον τρόπο
αυτό, η κρατική στήριξη προς τα Κέντρα Αριστείας θα τους δώσει τη δυνατότητα να
δημιουργηθούν και να εξελιχθούν μέσα σε ένα διαχρονικό πλαίσιο λειτουργίας,
επιτρέποντάς τους να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ικανούς και άριστα
καταρτισμένους ερευνητές, αποτελώντας ένα πυρήνα εξάπλωσης επιστημονικής
αριστείας και καινοτομίας και μια επένδυση με μεγάλη δυναμική.
Έχοντας υπόψη ότι στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων
του Προγράμματος «Teaming for Excellence», 9 από τις 30 Προτάσεις που έχουν
επιλεγεί για να διαγωνιστούν για την 2η φάση του Προγράμματος είναι Κυπριακές,
ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν και νέα επιτεύγματα της Κύπρου στον τομέα
αυτό.
Σαν Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης,
αρμόδια αρχή στην Κύπρο για θέματα Έρευνας, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Δήμο
Λευκωσίας και στα τρία δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου στην κοινή τους
προσπάθεια για υλοποίηση του RISE».
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