PRESS RELEASE (ENGLISH) 10/05/2021
AGREEMENT BETWEEN
ERATOSTHENES CENTRE OF EXCELLENCE
AND CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION CENTER (CYRIC)

A Memorandum of Understanding was signed on Monday, 10th of May 2021 between the Cyprus
Research and Innovation Center (CyRIC, https://www.cyric.eu/) and the ERATOSTHENES Centre
of Excellence (ECoE) of the Cyprus University of Technology (https://eratosthenes.org.cy/)
Within the framework of cultivating the relations between the two research institutions and the
joint effort for mutual understanding and promotion of scientific and educational cooperation,
the Memorandum of Understanding aims to expand scientific, research, educational and other
cooperation between the two organisations.
The Memorandum of Understanding covers the following areas:
Faculty or student or other exchanges formally recognized by both, ECoE and CyRIC
Mutual promotion of Entrepreneurial and Innovation Culture including the creation of an
Open Innovation Ecosystem in Earth Observation (EO)
CyRIC will introduce ECoE and provide targeted access to the European Business Innovation
Center Network (EBN)
Facilitation of collaboration of ECoE, through CyRIC, with innovation-based incubators,
accelerators, clusters, start-ups and innovative enterprises.
Mutual participation in research projects and proposals
Promotion of entrepreneurial and innovation culture to ECoE by CyRIC through events and
coaching services, and Business support

Mutual technology and knowledge transfer
Establishing an Earth Observation (EO) and Remote Sensing Cluster within the Cyprus Digital
innovation Hub (CyDIHub)
Mutual exchange of information, scientific documentation and publications
IP and Innovation Diagnostics support by CYRIC
Mutual access to infrastructures
CyRIC is a fast growing company with a strategic aim to become an important regional Center
developing disruptive products for the world markets and providing unique, high quality services
to the industry. CyRIC offers Research and Innovation Services for its customers in the fields of
engineering design and prototyping, electronics and communications and software solutions. In
addition, a number of specialised consultancy and entrepreneurship services are offered to
startups and SMEs.
ERATOSTHENES Centre of Excellence (ECoE) of the Cyprus University of Technology (CUT) has
been established through the ‘EXCELSIOR’, H2020 Widespread Teaming Phase 2 project
(www.excelsior2020.eu). The newly established centre has been created as a result of upgrading
the existing Remote Sensing and Geo-Environment Lab, which has been operating within the
Department of Civil Engineering and Geomatics of the Cyprus University of Technology
(www.cut.ac.cy) since 2007. The ERATOSTHENΕS Centre of Excellence (ECoE) of the Cyprus
University of Technology provides the highest quality of Space, Earth Observation and
Geoinformatics services at National, Regional, European and international level. The aim of the
‘EXCELSIOR’ H2020 TEAMING project is to turn the Eratosthenes Centre of Excellence into a worldclass Digital Innovation Hub for Earth Observation, space technology and Geospatial Information
and to be the reference Centre in the Eastern Mediterranean, Middle East, and North Africa. The
ECoE is expected to employ over 150 researchers over the next 15 years.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ GREEK) 10/05/2021
Υπεγράφη τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Κυπριακού
Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (CyRIC) και του Κέντρου Αριστείας “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ” του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Μέσα στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο ερευνητικών οργανισμών και
την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής και
εκπαιδευτικής συνεργασίας, το πρωτόκολλο έχει ως στόχο τη διεύρυνση της επιστημονικής,
ερευνητικής, εκπαιδευτικής και άλλης συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων.
Η συνεργασία καλύπτει τους παρακάτω τομείς:
Ανταλλαγές φοιτητών/ριών ή σχολών ή άλλες ανταλλαγές που αναγνωρίζονται επίσημα και
από τους δυο οργανισμούς, ECoE και CyRIC
Αμοιβαία προώθηση του πολιτισμού επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος ανοικτής καινοτομίας στην
Παρατήρηση Γης (EO)
Η CyRIC θα εισαγάγει το ECoE και θα παρέχει στοχευμένη πρόσβαση στο Δίκτυο του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Καινοτομίας Επιχειρήσεων (EBN)
Διευκόλυνση της συνεργασίας του ECoE, μέσω της CyRIC, με θερμοκοιτίδες, επιταχυντές,
συμπλέγματα, νεοσύστατες επιχειρήσεις και καινοτόμες επιχειρήσεις που βασίζονται στην
καινοτομία
Αμοιβαία συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και προτάσεις
Προώθηση του πολιτισμού επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο ECoE από την CyRIC
μέσω εκδηλώσεων και υπηρεσιών καθοδήγησης και επιχειρηματικής υποστήριξης
Αμοιβαία μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης
Δημιουργία ενός συμπλέγματος Παρατήρησης Γης (EO) και Τηλεπισκόπησης στο Κέντρο
Ψηφιακής Καινοτομίας Κύπρου (CyDIHub)
Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, επιστημονική τεκμηρίωσης και δημοσιεύσεων
Υποστήριξη σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Διαγνωστικών Καινοτομίας από την
CyRIC
Αμοιβαία πρόσβαση σε υποδομές
Η CyRIC είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με στρατηγικό στόχο να γίνει ένα σημαντικό
περιφερειακό κέντρο που αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα για τις παγκόσμιες αγορές και

παρέχει μοναδικές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον κλάδο. Η CyRIC προσφέρει Υπηρεσίες
Έρευνας και Καινοτομίας για τους πελάτες της στους τομείς της σχεδίασης και της δημιουργίας
πρωτοτύπων, ηλεκτρονικών και επικοινωνιακών και λογισμικών λύσεων. Επιπλέον, προσφέρει
ένα αριθμό εξειδικευμένων συμβουλευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών σε νεοσύστατες
επιχειρήσεις και ΜΜΕ.
To Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
δημιουργήθηκε μέσα από το ερευνητικό έργο «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for
Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment» με το ακρωνύμιο:
«EXCELSIOR», Horizon 2020 Widespread Teaming Phase 2 (http://www.excelsior2020.eu). Το
νέο, αυτόνομο και βιώσιμο Κέντρο Αριστείας είναι αποτέλεσμα της αναβάθμισης του
υπάρχοντος Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος, που λειτουργεί στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών και Τεχνολογίας του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.cut.ac.cy) από το 2007. Το Κέντρο Αριστείας
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει την υψηλότερη
ποιότητα υπηρεσιών Διαστήματος, Παρατήρησης Γης και Γεωπληροφορικής σε Εθνικό,
Περιφερειακό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στόχος του έργου ‘EXCELSIOR’ H2020 TEAMING
είναι το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης να καταστεί σε ένα παγκοσμίου κλάσης κέντρο έρευνας
και καινοτομίας για την παρατήρηση της γης, ένα σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, την Μέση
Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (ECoE) αναμένεται να
εργοδοτήσει τα επόμενα 15 χρόνια πέραν των 150 ερευνητών.
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