Το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας ενώνει δυνάμεις για αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), με τη συνεργασία και στήριξη του
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, έχει προχωρήσει στην
προκήρυξη ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλώντας τους φορείς του
κυπριακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να
συμβάλουν στην διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην δημόσια υγεία, την οικονομία
και την κοινωνία.
Μέσα από τη δημιουργία ενός ανοικτού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με το
εθνικό οικοσύστημα, ΙδΕΚ και Υφυπουργείο ενθαρρύνουν την εγχώρια ερευνητική και
επιχειρηματική κοινότητα να υποβάλει εισηγήσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων
προσεγγίσεων, λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που
σχετίζεται με τις προκλήσεις που επιφέρουν οι επιπτώσεις της πανδημίας, με απώτερο
σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης της κανονικότητας. Στο επίκεντρο
τίθενται τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ ο αριθμός
των προτάσεων που θα υλοποιηθούν καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης που θα
διατεθεί, θα αποφασιστεί κατόπιν σχετικής αξιολόγησης.
Ανάμεσα στους βασικότερους στόχους είναι ο συντονισμός όλων των προσπαθειών και η
ανάπτυξη συνεργειών σε εθνικό επίπεδο λαμβάνοντας παράλληλα, υπόψη τις
πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες καθώς και τις ανάγκες που προκύπτουν σε
περιφερειακή, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται
περισσότερες από 25 θεματικές ενότητες, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αξιοποίηση
τεχνολογιών για ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για συλλογή και διαχείριση
επιδημιολογικών πληροφοριών, την παραγωγή και δημιουργία εξοπλισμού για υποστήριξη
των εργαζομένων πρώτης γραμμής, την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, την
διευκόλυνση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, την προώθηση της σωματικής και της
ψυχικής υγείας των πολιτών εν μέσω περιοριστικών μέτρων και την ενίσχυση της
πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο οργανισμοί όσο και φυσικά πρόσωπα,
ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση
COVID EoI 04/2020 είναι η 18η Μαΐου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για
την υποβολή της σχετικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα του ΙδΕΚ: www.research.org.cy .

