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18 από τα 33 ερευνητικά έργα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ» που
θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
δημοσίευσε στις 04.04.2018 τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης των προτάσεων, που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων «ΔΙΔΑΚΤΩΡ», που αφορά
σε ένταξη νέων επιστημόνων μεταδιδακτορικού
επιπέδου στο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της Κύπρου
για
την
εκπόνηση
υψηλού
επιπέδου
ερευνητικών έργων. Το Πρόγραμμα ΔΙΔΑΚΤΩΡ
επιδιώκει την εμπλοκή των μεταδιδακτορικών
ερευνητών στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών
δραστηριοτήτων, τη δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών σε τομείς επιστημονικής αιχμής και τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης για την εργοδότηση νέων
επιστημόνων.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «ΔΙΔΑΚΤΩΡ», επιλέγονται για χρηματοδότηση οι
δέκα (10) πρώτες σε βαθμολογία επιλέξιμες προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση, ανεξαρτήτως
Επιστημονικής Περιοχής και οι υπόλοιπες προτάσεις κατά σειρά βαθμολογίας και μέχρι
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της κάθε επιστημονικής περιοχής. Συνολικά, θα
χρηματοδοτηθούν 33 ερευνητικά έργα, 10 εκ των οποίων θα έχουν ανάδοχο φορέα επιχείρηση.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε 18 από τα 33 χρηματοδοτούμενα έργα, 13 ως Συντονιστής και
5 ως εταίρος, με συνολικό προϋπολογισμό γύρω στα €2 εκατομμύρια. Σημειώνεται ότι, από τα 10
χρηματοδοτούμενα έργα που έχουν ανάδοχο φορέα επιχείρηση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου
συμμετέχει ως εταίρος στα 5. Από τα υπόλοιπα 23 έργα το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε 13 ως
Συντονιστής, το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστό περίπου 57% της χρηματοδότησης που
κατανέμεται σε ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς. Συνολικά, τα 18 χρηματοδοτούμενα έργα του
Πανεπιστημίου Κύπρου αντιστοιχούν σε περίπου 55% του συνόλου των χρηματοδοτούμενων έργων.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε 7 έργα στην επιστημονική περιοχή «Φυσικές
Επιστήμες και Μηχανική» (3 ως Συντονιστής), 6 έργα στις «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες» (5 ως Συντονιστής) και 5 έργα στις «Επιστήμες Ζωής» (5 ως Συντονιστής).
Αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Πληροφορίες: Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, τηλ. 22-894286, email:
rss@ucy.ac.cy

