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Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2017 
 

 

“TEAMING”: ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

Πρύτανης: H συνολική παρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα Teaming 
είναι εντυπωσιακή, αφού το ίδρυμα ξεπερνά σε επιτυχίες κάθε άλλο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

 
Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  προγράμματος 

Teaming. Τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής πρόσκλησης του στρατηγικού προγράμματος «Spreading 

Excellence and Widening Participation – Teaming» του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»  ανακοινώθηκαν 

σήμερα, 22 Μαρτίου 2017, στις Βρυξέλες, και η Κύπρος εξασφάλισε 9 από τα 30 προγράμματα TEAMING 

τα οποία πέρασαν από την πρώτη φάση αξιολόγησης, με προϋπολογισμό περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.   

 
«Το γεγονός ότι η Κύπρος υπέβαλε 9  επιτυχημένες προτάσεις ανάμεσα στις 30 που πέρασαν στο δεύτερο 
γύρο αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός για την έρευνα στον τόπο μας  και αναδεικνύει ξεκάθαρα το πού 
πρέπει να επικεντρωθεί η νέα αρχιτεκτονική της κυπριακής οικονομίας» δήλωσε ο Πρύτανης Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. «Αυτό που έχει, επίσης, τεράστια σημασία» πρόσθεσε «είναι οι θετικές 
εντυπώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο συμμετέχει 
ενεργά σε 4 από τις 9  νέες προτάσεις, συντονίζοντας τις 2». 
 

Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του εν λόγω προγράμματος, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου συντόνιζε, επίσης,  2 προτάσεις από τις οποίες η μία πέρασε στην τελική φάση της 

διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση  του «Κοίος» θα λάβει συνολική χρηματοδότηση πέραν των 40 

εκατομμυρίων Ευρώ, ενώ το Κέντρο μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 

Καινοτομία. Όπως σημείωσε ο κ. Χριστοφίδης, «η συνολική παρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι 

σήμερα στο πρόγραμμα Teaming είναι εντυπωσιακή.  Το ίδρυμα συμμετέχει σε 6 από τις 47 συνολικά 

προτάσεις που πρόκειται να αξιολογηθούν μέχρι το τέλος του έτους, ξεπερνώντας  σε επιτυχίες κάθε άλλο 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο».  

 

Το στρατηγικό πρόγραμμα TEAMING αφορά σε ανταγωνιστικές προτάσεις για το σχεδιασμό και 

λειτουργία κέντρων αριστείας και αξιολογείται σε δύο φάσεις, η πρώτη εκ των οποίων αφορά σε 

χρηματοδότηση για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου.  
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