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Αναγγελία έναρξης λειτουργίας co-working space Schoolab στην πόλη του Αγίου Φραγκίσκου
Το Γραφείο μας ενημερώθηκε μέσω επικοινωνίας του ευρωπαϊκού φορέα καινοτομίας
European Institute of Innovation and Technology EIT Digital – Silicon Valley Hub
(www.eitdigital.eu/about-us/locations/silicon-valley-hub/) για την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας
τοπικού παραρτήματος του γαλλικού «συνεργατικού» χώρου (co-working space) Schoolab
(www.theschoolab.com). Η υπογράφουσα επικοινώνησε με τους τοπικούς συντονιστές του Schoolab
και επισκέφθηκε τους χώρους του, στο κέντρο της πόλης (financial district). Από την επίσκεψη και την
συνάντηση με τον τοπικό επικεφαλής του Schoolab, κ. Mathieu Aguesse, συγκρατούνται τα εξής:
- To Schoolab εδρεύει στο Παρίσι και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα με έμφαση στην
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Παρουσιάζεται ως η πρώτη ευρωπαϊκή θερμοκοιτίδα
επιχειρηματικότητας που συγκέντρωσε στους κόλπους της φοιτητές, ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις
και μεγάλες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε μεγάλο εύρος αντικειμένων. Μέσω συνεργασιών
που προκύπτουν μεταξύ ατόμων και εταιρειών που ανήκουν σε φαινομενικά ασύνδετους μεταξύ τους
τομείς, συχνά αναδεικνύονται συμπληρωματικές ιδιότητες προϊόντων ή/και υπηρεσιών που οδηγούν
σε καινοτόμες ιδέες.
- Ιδρύθηκε πριν από 12 χρόνια και κατά τελευταία 5 χρόνια υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα
διασύνδεσης με τις ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Berkeley. Οι δράσεις αυτές οδήγησαν
στην απόφαση να δημιουργηθεί μια μόνιμη βάση στην πόλη του Αγίου Φραγκίσκου.
- Το νέο αυτό εγχείρημα του Schoolab φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο πανευρωπαϊκό κέντρο για
την υποδοχή startup εταιρειών, εκπροσώπων κρατικών φορέων και πανεπιστημίων από την Ευρώπη
που επιδιώκουν την δημιουργία δεσμών με την Silicon Valley.
- Οι χώροι γραφείων του Schoolab στο San Francisco καταλαμβάνουν τους πλήρως ανακαινισμένους
τελευταίους δύο ορόφους πολυώροφου κτηρίου στο εμπορικό κέντρο της πόλης, σε άμεση γειτνίαση
με τα γραφεία σημαντικών εταιρειών και τραπεζών. Στον χώρο προβλέπεται να υπάρχουν 130
ατομικοί σταθμοί εργασίας. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων. Η έναρξη λειτουργίας του έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Φεβρουαρίου 2019.
Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’

