يقدم برنامج  EXISTالتسهيﻼت للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في أزمة كورونا الحالية
يتلقى مشروع تأسيسي خاص بجامعة توبينغن اﻷلمانية أمواﻻً إضافية من قبل وزارة اﻻقتصاد اﻻتحادية من أجل تطوير
لقاح لكوفيد19 -
إن هناك حاليا ً جهود رامية إلى تطوير لقاح ضد مرض الرئة كوفيد 19-في شتى أنحاء العالم .وفي هذا الصدد يبشر
مشروع خاص بنقل نتائج اﻷبحاث باسم "قوة اللقاح" يجري حاليا ً في جامعة توبنغن في إطار برنامج  EXISTبحل المشكلة
حيث يعمل الفريق المؤسس في توبنغن ﻋلى إنشاء أسلوب واﻋد قائم ﻋلى نظام أساسي محوسب من أجل تطوير لقاح ضد
فيروسات كورونا هذه .ومن الميزات هنا هو النهج المستعمل والمسمى بنهج متعدد الناقلين الذي قد ينفع أيضا ً في تحييد
طفرات أخرى لفيروس كورونا وبالتالي يعد بحماية لقاحية أكثر استدامةً من الطرق اﻷخرى المقترحة حاليا ً .ومن أجل
زيادة تسريع العمل التطويري هذا فيحصل المشروع اﻵن ﻋلى أموال إضافية من قبل وزارة اﻻقتصاد اﻻتحادية.
ويقول توماس جارزومبيك ،مفوض وزارة اﻻقتصاد اﻻتحادية لﻼقتصاد الرقمي والشركات الناشئة" :إن البحث ﻋن لقاح
ضد فيروسات كورونا المستجدة هذه هو سباق مع الزمن .كلما طورنا اللقاح بشكل أسرع كلما زادت إمكانية إنقاذ
اﻷرواح .ﻻ يسعني إﻻ أن أسجل هنا أن هذه من أكثر الطرق فعالية ﻻستخدام اﻷموال التي نمنحها من خﻼل برنامجنا
" .EXIST
وباﻹضافة إلى تمويل هذا المشروع البحثي بعينه فقد مهدت وزارة اﻻقتصاد اﻻتحادية الطريق كي ﻻ تتعرض مشاريع
تأسيسية واﻋدة للخطر بسبب القيود المفروضة ﻋلى الحياة اﻻقتصادية جراء أزمة كورونا .وفي إطار برامج EXIST
تستطيع المشاريع المنبثقة ﻋن معاهد بحث التي قد وصلت إلى نهاية فترة تمويلها والتي تتعرض ﻋملية تأسيسها للخطر
بسبب القيود المفروضة حاليا ً ﻋلى التعامﻼت الشخصية أن تتوقع تمديد فترة التمويل لمدة ثﻼثة أشهر أخرى دون أية
بيروقراطية .وجميع المشاريع التي ستنتهي فترة تمويلها في  30أبريل  2020و 31مايو  2020أصبحت مؤهلة اﻵن
لتقديم مثل هذا الطلب.
توماس جارزومبيك مرة أخرى" :نهدف إلى أن المشاريع الناشئة الواﻋدة لن تفقد قدرتها ﻋلى بقاء وهي أصبحت في
الشوط اﻷخير .لذا نمدد فترة التمويل لمدة ثﻼثة أشهر إضافية دون أي بيروقراطية .ولو لم يكن ذلك كافيا ً فيمكننا إضافة
المزيد مرة أخرى”.
تجدون المزيد من المعلومات حول برامج  EXISTهنا.https://www.exist.de :

