
 

  

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
 
Εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €720.250 για δυο επιτυχείς 
προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Twinning” του Προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020»  
 

 
Δύο ερευνητικές προτάσεις που συντονίζει το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου πέτυχαν σημαντική διάκριση σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο, αφού κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση 
ύψους €720.250, για την υλοποίηση ερευνητικών έργων στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας «Twinning» του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Spreading Excellence and Widening 
Participation» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020» για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ. 

 
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Απριλίου 
2018, στις Βρυξέλλες, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση για δυο ερευνητικά έργα από 
τις 5 προτάσεις που υπέβαλε, καταγράφοντας ποσοστό επιτυχίας 40%. Αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία, 
δεδομένου ότι υποβλήθηκαν συνολικά 483 προτάσεις εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθούν μόνο οι 30, με το 
ποσοστό επιτυχίας στη συγκεκριμένη πρόσκληση να εκτιμάται γύρω στο 6% που είναι χαμηλότερο και από το 
ποσοστό επιτυχίας στις αιτήσεις χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).  
 
Συγκεκριμένα, χρηματοδότηση ύψους €329.500 εξασφάλισε το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Kύπρου, με επικεφαλής την Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Παπαδοπούλου, για την επιτυχή 
πρόταση- έργο με τίτλο «iBioGen - Twinning for European Excellence in Island Biodiversity Genomics», και 
χρηματοδότηση ύψους €390.750 εξασφάλισε το Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Καινοτόμων 
Εφαρμογών (ENAL) της  Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ με επικεφαλής τον Διευθυντή της, 
Καθηγητή Γιώργο Η. Γεωργίου, για την επιτυχή πρόταση- έργο με τίτλο «TImPANI - Twinning in Αtmospheric 
Plasma Science and Applications».  
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Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, χαρακτήρισε εντυπωσιακή τη 
συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της Δραστηριότητας «Twinning» του Προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», και συνεχάρη τους υπεύθυνους ακαδημαϊκούς των δύο ερευνητικών έργων για την 
εξασφάλιση σημαντικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. «Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέβαλε πέντε 
προτάσεις, εκ των οποίων οι δύο εγκρίθηκαν επιτυχώς για χρηματοδότηση αναδεικνύει την προσήλωση του 
Πανεπιστημίου στην αριστεία, στην επιστημονική έρευνα και τη διεθνή επιρροή του. Αυτό που έχει, επίσης, 
τεράστια σημασία είναι οι θετικές εντυπώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων σε σχέση με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το οποίο συμμετέχει ενεργά και συντονίζει με επιτυχία υφιστάμενα και νέα ερευνητικά προγράμματα», 
σημείωσε ο Πρύτανης. 
 
Το πρόγραμμα Twinning στοχεύει στην επίτευξη ερευνητικής αριστείας μέσα από τη συνεργασία με παγκοσμίου 
φήμης ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης. Αποσκοπεί στο να βοηθήσει στην ενδυνάμωση πανεπιστημίων και 
ερευνητικών κέντρων σε ερευνητικά αναπτυσσόμενες χώρες, όπως είναι η Κύπρος, μέσω της συνεργασίας τους 
με τουλάχιστον δύο διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα ερευνητικής αριστείας. Με τη σύνδεση αυτή, μέσω της 
δραστηριότητας «Twinning», οι εμπλεκόμενοι Φορείς αναμένεται να ενισχύσουν την ικανότητά τους σε θέματα 
Έρευνας και Καινοτομίας, με παράλληλη ενδυνάμωση του προφίλ των μελών του ερευνητικού δυναμικού που 
εμπλέκεται στην υλοποίηση των έργων. 
 


