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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ημερομηνία: 13/07/2014, από σελίδα 7

Διαγωνισμός καινοτομίας στην τεχνολογία
Αναζητώντας την καλύτερη επιχειρηματική ιδέα με δυνατότητα εφαρμογής και αξιοποίησης εκτός Κύπρου
Του ΜΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η ΜΤΝ ανακοίνωσε πρόσφατα τη χειρηματικά βιώσιμη θα υποστη vation Challenge, έναν διαγωνισμό

Platform, εργαλείο που επιτρέπει
τον συνδυασμό υποδομών IT και
Telecoms με απώτερο σκοπό την

ριχθεί από το δίκτυο του Ομίλου που δίνει πλούσια κίνητρα στην
μαε η αξιοποίηση nis και εκτό3 Κύ τεχνολογική κοινότητα και απο
πρου με προφανή ωφελήματα για τελεί μεγάλη ευκαιρία για φοιτητέε
όλουε» δηλώνει.
και αποφοίτουε μαε για προοπτικέε
συνεργασίαε με την ΜΤΝ. Ωε Πρό
Ψηφιακή εποχή
Η νέα πρωτοβουλία τηε ΜΤΝ εν εδροε του Τμήματο3 Πληροφορικά
τάσσεται στη στρατηγική τηβ για του Πανεπιστημίου Κύπρου θα
την ομαλή ένταξη των πολιτών στη συμμετάσχω στην Επιτροπή Αξιο
ψηφιακή εποχή. Πρώτη στην Κύπρο λόγησηε του ΜΤΝ Innovation Ch
πίστεψε axis απεριόριστεε δυνα allenge ευελπιστώνταε ότι θα ανα
τότητα των νέων Κυπρίων επιχει δειχθούν, από νεανικά, κυπριακά
ρηματιών και στήριξε μια σειρά μυαλά, μοναδικά και επιχειρημα
τικά βιώσιμα προϊόντα».
πρωτοβουλίεε για την τεχνολογική

ταχέα δημιουργία υπηρεσιών).

κοινότητα και τη νεανική επιχει

'Oncos μαε εξηγεί ο 0avos Χρονό
πουλοε Chief Marketing Officer
ras ΜΤΝ, το ΜΤΝ Innovation Ch
allenge πραγματοποιείται σε δυο
φάσειε: Κατά την πρώτη φάση οι
διαγωνιζόμενοι καταθέτουν την
επιχαρηματική ιδέα με παρουσίαση
xns ομάδαε. Οι ιδέεε των ομάδων
αξιολογούνται από εξειδικευμένη
κριτική επιτροπή για να προχωρή
σουν στην δεύτερη και τελική φάση

Ερωτηθείε για τα οφέλη που θα
έχει για την χώρα αλλά και για τιε
νεοφυείε ετπχαρήσεΐ3, ο καθηγητήβ
Δικαιάκοε τονίζει ότι «ότι πρωτο
βουλίεε auras ms μορφή$ δημι
ουργούν πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο
για τιε νεοφυείε επιχειρήσει. Κα
ταρχάε στο επίπεδο του υποδείγ
ματοε: δράσειε σαν κι αυτέε κινη
τοποιούν και ενεργοποιούν τον κό
σμο, σπάνε τη λογική tos a6pavaas
και nis παθητικότητας οι άνθρωποι
μαθαίνουν να σκέφτονται δημι
ουργικά και επιχειρηματικά. Κατά
δεύτερον, δημιουργούνται εμπρά
κτωε άτυπα δίκτυα συνεργασίαε
και εμπιστοσύνη για την διάχυση
νέων γνώσεων και τεχνογνωσίαε
σε θέματα τεχνολογιών αιχμήε,
σχεδιασμού και προώθησα και
νοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων,
ναμικέε επιχειρήσει που ακολου
προσέλκυσηε χρηματοδοτήσεων.
θεί το Πανεπιστήμιο, επιδιώκουμε
Παράλληλα,
το ΜΤΝ Innovation
να δημιουργήσουμε μια γέφυρα
με τεχνολογικούε ηγέτεβ, oncos η Challenge μπορεί να ανοίξει το
ΜΤΝ, και να υλοποιήσουμε από δρόμο για τη σύμπραξη μεγάλων,
κοινού καινοτόμεε δράσειε», δη εδραιωμένων επιχειρήσεων με μι
λώνει ο καθηγητήε Mapios Δ. Δι κρότερεε, νεοφυείε επιχειρήσει
που θα δώσουν διέξοδο καινοτομία^
καιάκοε Πρόεδρο$ του Τμήματο$
και nopous στη νέα γενιά να πα
Πληροφορικήε Πανεπιστημίου Κύ
ράγει και να παραμείνει στην Κύ
πρου. «Για τον σκοπό αυτό υπο
προ. Στο μέλλον, οι startup μπορεί
γράψαμε πρόσφατα Μνημόνιο Συ
να γίνουν tvas σημαντικό αντα
νεργασίαε με την ΜΤΝ, το οποίο
γωνιστικό πλεονέκτημα για την
καθορίζει θέματα και δράσει κοι
χώρα μέσα από τέτοιου είδουε συ
νού ενδιαφέροντοε με απώτερο
νεργασίεε. Μεγάλο βήμα προόδου
στόχο την ανάπτυξη ms υψηλήε
τόσο για τιε νεοφυείε επιχειρήσει
τεχνολογίαε στην Κύπρο. Σήμερα,
αλλά φυσικά και για τη στρατηγική
η συνεργασία ]ias διευρύνεται με
τοποθέτηση αλλά και τη μελλοντική
τη συμμετοχή μαε στο ΜΤΝ Inno
προοπτική τηε xcopas».

διεξαγωγή του ΜΤΝ Innovation
Challenge για την υποστήριξη xns
startup επιχειρηματικότηταε. Πρό
κειται για ένα διαγωνισμό καινο
τομίαε, ο onoios διεξάγεται υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Συγ
κοινωνιών και Έργων και προσκα
λεί ομάδεε να προτείνουν υπηρεσίεε
και εφαρμογέ3 που αξιοποιούν την

πλατφόρμα SDP (Service Delivery

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

ρηματικότητα με πλατφόρμεβ ontos
το Open Coffee Cyprus και το STAR
Tup LiVE Cyprus, το πρώτο πανευ
ρωπαϊκό τριήμερο για την εκπαί
δευση νέων επιχειρηματιών, καθώε
και το Startup Weekend Cyprus,
τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση
που αναδεικνύει την startup επι
χειρηματικότητα στην Κύπρο.
Την πρωτοβουλία τηε ΜΤΝ στη
ρίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
του διαγωνισμού, axis 1/9/2014, στο πλαίσιο τηε πολιτικήε του για
όπου οι xpeis καλύτερεε ομάδεε θα υποστήριξη κάθε σοβαρήε προ
κερδίσουν 5.000 ευρώ και θα έχουν σπάθειαε για την ενίσχυση του
την ευκαιρία να υλοποιήσουν την
καινοτομικού προσανατολισμού
ιδέα τουβ. Μια από αυτέε θα κερ τηβ Kunpiams οικονομίαε και την
δίσει και το μεγάλο έπαθλο των ανάπτυξη ενόε καινοτομικού οι
20.000 ευρώ καθώε και πιθανή συ κοσυστήματοε στην Κύπρο. «Στο
νεργασία με έναν αξιόπιστο συ
πλαίσιο τηβ εξωστρέφειαβ και τηε
νεργάτη: την ΜΤΝ. Ο διαγωνισμ03 αναζήτησηε συνεργασιών με δυ
απευθύνεται σε όλουε oaovs έχουν

μια επιχειρηματική ιδέα και θέλουν
να την μετατρέψουν σε πραγματική
επιχείρηση χρησιμοποιώνταε ερ
γαλεία τεχνολογίαε. Στο ΜΤΝ In
novation Challenge n startup επι
χειρηματικότητα xns Κύπρου αν
ταποκρίνεται θετικά. Μέχρι σήμερα
έχουν κατατεθεί πλήθοε προτάσεων
οι οποίεε οδεύουν στη δεύτερη φά
ση αξιολόγησηε από την Επιτροπή
Αξιολόγησηβ.
Σύμφωνα με τον κ. Χρονόπουλο
η ΜΤΝ δεν αρκείται στη στήριξη
xns τεχνολογικήβ κοινότηταε με
χρηματικά έπαθλα και γι' αυτό είναι
ανοικτό το περιθώριο διεύρυνση
ms συνεργασίαε με τον νικητή.
«Αν η ιδέα είναι μοναδική και επι
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Συμφωνά με τον κ. Δικαιακο, το
Τμήμα Πληροφορικήε Πανεπιστη
μίου Κύπρου έχει να επιδείξει μα
κροχρόνια ερευνητική δραστηριό
τητα, σημαντική ερευνητική εμ
πειρία και αξιόλογεε ερευνητικέε
υποδομέε axovs τομείε του κινητού
υπολογισμού, του προγραμματι

σμού κινητών συσκευών, διαδι
κτυακών υπηρεσιών κλπ. «Η ΜΤΝ
είναι ο πρώτοε τηλεπικοινωνιακό^
napoxos που ανοίγει την πλατφόρ
μα nis στουε Kunpious developers.
Προσδοκώ, λοιπόν, ότι μέσα από

vtous επιστημονεε να δοκιμάσουν διαστούν με εμπειρία, τεχνογνωσία
x\s γνώσειε και τιε ιδέεε tous στην και τη δυνατότητα να δοκιμάσουν
πράξη, δημιουργώνταε εφαρμογέε το ταλέντο tous στην αγορά. Πι
που αύριο ισωε φανούν χρησιμε$ στεύω και ελπίζω ότι το ΜΤΝ In

και εμπορικά αξιοποιήσιμεε στο
τεράστιο δίκτυο που διαθέτει η
το ΜΤΝ Innovation Challenge θα ΜΤΝ στο εξωτερικό. Είναι npos
δοθεί η ευκαιρία σε φοιτητέ$ και όφελοε όλων μαε οι νέοι να εφο

Ο κ. Θάνος Χρονόπουλος Chief
Marketing Officer της ΜΤΝ.

novation Challenge θα αποτελέσει
μια σημαντική ευκαιρία για την
προώθηση του κυπριακού τεχνο
λογικού οικοσυστήματοε».

Ο καθηγητής Μάριος Δ. Δικαιάκος
πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορι
κής Πανεπιστημίου Κύπρου.

Innovation Challenge
με πρωτοβουλία της
ΜΤΝ και του

Πανεπιστημίου Κύπρου,
με τη στήριξη του
Υπουργείου
Συγκοινωνιών.
Πρώτη στην Κύπρο η ΜΤΝ πίστεψε στις απεριόριστες δυνατότητες των νέων
Κυπρίων επιχειρηματιών και στήριξε μια σειρά πρωτοβουλίες για την
τεχνολογική κοινότητα.
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