
«Πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε την 
θαλάσσια βιοτεχνολογία ως πηγή τοπικής 

και βιώσιμης οικονομίας στην Κύπρο;»

Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Νερού Συμβουλίου 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας – Αίθουσα «Παλιά Αποθήκη»
Ημέρα και Ώρα: Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018, 09:00 με 18:00

21 Φεβρουαρίου, 2018
Αλληλεπιδραστικό εργαστήριο εκμάθησης και κινητοποίησης

(Mobilization & Mutual Learning Workshop)

Το έργο MARINA  έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας
 “Horizon 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας με αριθμό επιχορήγησης 710566
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Το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) σε συνεργασία με την 
XPRO Consulting σας προσκαλούν στο αλληλεπιδραστικό εργαστήρι με τίτλο

«Πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε την θαλάσσια 
βιοτεχνολογία ως πηγή τοπικής και βιώσιμης οικονομίας στην 

Κύπρο»
που διοργανώνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου MARINA. 
Το εργαστήρι θα εφαρμόσει τη μεθοδολογία του Δημοκρατικού Δομημένου Διαλόγου 
μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν προκειμένου να διερευνηθεί η 
δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικής θαλάσσιας βιοτεχνολογίας στην Κύπρο η οποία θα 
επιτρέψει στην χώρα να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να αποκτήσει παράλληλα ένα 
καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το εργαστήρι θα προωθήσει τη νέα επιστημονική προσέγγιση της Υπεύθυνης Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΥΕΚ) - Responsible Research and Innovation (RRI) η οποία παρέχει 
τη δυνατότητα σε όλους τους κοινωνικούς φορείς να αποκτήσουν ενεργό εμπλοκή στο 
σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση ερευνητικών και καινοτόμων έργων.
 
*Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποβάλουν διαδικτυακά τουλάχιστον δύο ιδέες για να απαντήσουν 
το βασικό ερώτημα του εργαστηρίου, οι οποίες θα συζητηθούν έπειτα διά ζώσης μέσω μίας δομημένης 
μεθοδολογίας επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ένα συλλογικό Χάρτη Επιρροής. 

Το αλληλεπιδραστικό εργαστήρι στην Κύπρο είναι ένα από τα 48 Ευρωπαϊκά Εργαστήρια 
που θα διεξαχθούν από τους εταίρους του έργου MARINA σε όλη την Ευρώπη καθώς και το 
δεύτερο τοπικό εργαστήρι που έχει προγραμματιστεί στην Κύπρο. Στόχος των εργαστηρίων 
είναι η δημιουργία πλάνων δράσης αναφορικά με το θέμα της θαλάσσιας και υδρόβιας 
ζωής με σκοπό να αξιοποιηθούν ως εισηγήσεις από τους αρμόδιους φορείς (λ.χ. Υπουργεία, 
Πανεπιστήμια, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το εργαστήρι, παρακαλώ 
επικοινωνήστε με τον Ανδρέα Ανδρέου – andreas@cnti.org.cy 
Ξένια Θεοδότου Schneider – xenia-schneider@xpro-consulting.com

Tα αποτελέσματα του εργαστηρίου θα τροφοδοτήσουν το διεθνές εργαστήρι με τίτλο 
“How can Cyprus become the regional catalyst for developing a common Marine 
Biotechnology strategy in the Levantine Sea?” το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 
Απριλίου 2018 στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας με τη συμμετοχή φορέων 
από την Κύπρο και το εξωτερικό.
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Με την υποστήριξη του 
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας

* Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα προσφερθεί καφές και φαγητό στους 
συμμετέχοντες όπως επίσης και ξενάγηση στο Μουσείο Νερού.


