Σημαντική χρηματοδότηση για έρευνα άντλησε το ΤΕΠΑΚ

Νέα σημαντική άντληση χρηματοδότησης κατέγραψε το διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο
Κοινωνικής Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο πρόσκλησης
του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το έργο Network for Social
Computing Research (NOTRE).
Σε ανακοίνωσή του, το ΤΕΠΑΚ αναφέρει πως ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1 εκ. ευρώ και το έργο έχει
διάρκεια 3 χρόνια.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχεται στις 450 χιλ. ευρώ.
Συντονιστής του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών Παναγιώτης
Ζαφείρης.
Στο έργο συμμετέχουν όλα τα μέλη του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής ως εξής: Αγγελική
Γαζή, Βασιλική Τρίγκα, Νικόλας Τσαπατσούλης και Γιώργος Ζώτος από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών
Διαδικτύου, Αντρέας Λανίτης, Άντρη Ιωάννου, Δέσποινα Μιχαήλ και Αντιγόνη Παρμαξή από το Τμήμα
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Μιχάλης Σιριβιανός και Φραγκίσκος Παπαδόπουλος από το Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Στο έργο Network for Social Computing Research (NOTRE) συμμετέχουν επίσης παγκοσμίου φήμης εταίροι:
IMDEA, Ισπανία, MIRALab του Universite de Geneve, Ελβετία, Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας FORTHICS, Ελλάδα, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του
Ντίσελντορφ UDUS, Γερμανία.
Η ερευνητική πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο πρόκλησης του προγράμματος “Spreading Excellence and
Widening Participation” του HORIZON2020 και έτυχε άριστης αξιολόγησης (με βαθμολογία 14.5/15) μετά από
μια μακρά και ανταγωνιστική διαδικασία.
Κύριος στόχος του ευρωπαϊκού έργου NOTRE είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου, που θα ενισχύσει το δυναμικό
του νεοσύστατου Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και θα
τονώσει την επιστημονική του αριστεία και καινοτομία στους τομείς των κοινωνικών επιστημών και της
πληροφορικής.
Το Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής, μέσω του έργου NOTRE, αποσκοπεί να δικτυωθεί με

ερευνητές που ασκούν πρωταγωνιστικό ρόλο στους προαναφερθέντες τομείς ενδιαφέροντος.
Το δίκτυο θα ακολουθήσει μια σειρά από αλληλένδετες δραστηριότητες, όπως βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές
προσωπικού, επισκέψεις εμπειρογνωμόνων και βραχυπρόθεσμες επιτόπου εκπαιδεύσεις, εργαστήρια,
συμμετοχή σε ερευνητικά συνέδρια και οργάνωση καλοκαιρινών σχολείων.
Η αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων και η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μέσω του δικτύου NOTRE θα
προωθήσει επίσης την έρευνα που συνδέεται με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Κύπρου, όπως
αυτή έχει καθοριστεί από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.
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