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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Χρηματοδότηση από το ανταγωνιστικό Synergy Grant
Η Κύπρος έχει σημαντικές επιτυχίες

στην εξασφάλιση ανταγωνιστικών
χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά έργα

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας ERC Το Πανεπιστήμιο Κύπρου

με χαρά ανακοινώνει την εξασφάλιση

του εξαιρετικά ανταγωνιστικού
προγράμματος ERC Synergy Grant

για την ερευνητική πρόταση Water
Futures το οποίο επιχορηγείται για
πρώτη φορά σε ακαδημαϊκό ίδρυμα με
έδρα την Κύπρο Η επιχορήγηση της
έρευνας για την πρόταση Water
Futures από την Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι συνολικού ύψους 10 εκατ ευρώ
εκ των οποίων τα 2,7 εκατομμύρια
ευρώ θα κατανεμηθούν στο Πανεπιστήμιο

Κύπρου
Οι χορηγίες του Ευρωπαϊκού Συμ

βουλίου'Ερευνας European Research

Council θεωρούνται οι πιο ανταγωνιστικές
στον ευρωπαϊκό χώρο καθώς

τίθενται άκρως υψηλά κριτήρια αξιολόγησης

με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει
χρηματοδότηση ένα πολύ μικρό

ποσοστό μικρότερο του 10 των
υποβαλλόμενων προτάσεων από όλες
τις χώρες της Ευρώπης Μέχρι σήμερα

το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εξασφαλίσει
τα περισσότερα προγράμματα

του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΈρευνας
στην Κύπρο

Στο πρόγραμμα ERC Synergy για το
2020 από τις 440 προτάσεις που
υποβλήθηκαν επιλέχθηκαν για επιχορήγηση

34 ερευνητικές ομάδες για

ισάριθμα ερευνητικά έργα τα οποία
στοχεύουν στην αντιμετώπιση σημαντικών

προβλημάτων που απασχολούν
τον κόσμο και που επεκτείνονται σε
πολλούς επιστημονικούς κλάδους

Η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

για θέματα Καινοτομίας,Έρευ
νας Πολιτισμού Εκπαίδευσης και Νεολαίας

κ Mariya Gabriel σημείωσε ότι
τα επιλεγμένα έργα για επιχορήγηση

αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα
τολμηρής επιστημονικής σκέψης Πολλές

από αυτές τις προσπάθειες θα
αντιμετωπίσουν πιεστικά ζητήματα σε
συγκεκριμένους τομείς όπως η υγεία
το περιβάλλον και το κλίμα Άλλοι θα
ωθήσουν τα όρια της γνώσης δημιουργώντας

νέες ευκαιρίες με τρόπους
που δεν μπορούμε να προβλέψουμε
πλήρως σήμερα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού

ΣυμβουλίουΈρευνας ERC
καθηγητή Jean-Pierre Bourguignon
το Επιστημονικό Συμβούλιο του ERC

σχεδίασε τις επιχορηγήσεις ERC
Synergy Grants για να προσφέρει έναν
χώρο όπου φιλόδοξοι/ες ερευνητές
ριες θα μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις

τους για να αντιμετωπίσουν τις
πολύπλευρες επιστημονικές προκλήσεις

Κάθε μία από τις ερευνητικές
ομάδες που έχουν επιλεγεί στοχεύει
σε μια σημαντική ανακάλυψη

Το έργο Water-Futures θα λάβει
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
ΣυμβούλιοΈρευνας ERC στο πλαίσιο
του προγράμματος για'Ερευνα και Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 της Ευρω
παϊκής'Ενωσης Συμφωνία επιχορήγησης

αριθ 951424
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