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Αθρόα συµµετοχή νέων εταίρων στην εµβληµατική
πρωτοβουλία για το γραφένιο, ανακοίνωσε η Επιτροπή
Κλήθηκε να συµµετάσχει το Πανεπιστήµιο Κρήτης
Ενώ
η Εβδοµάδα
του
Γραφενίου
(http://grapheneflagship.eu/?page_id=554) είναι σε εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σήµερα η Εµβληµατική
Πρωτοβουλία για το Γραφένιο (http://graphene-flagship.eu/), µία από τις
µεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τοµέα της έρευνας, έχει
διπλασιαστεί σε µέγεθος. Εξήντα έξι νέοι εταίροι καλούνται να
συµµετάσχουν στην κοινοπραξία µε βάση τα αποτελέσµατα πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων προϋπολογισµού 9 εκατ. ευρώ. Ενώ οι περισσότεροι
εταίροι είναι πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα, το µερίδιο των
επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, συνεχώς µεγαλώνει. Αυτό δείχνει ότι το
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το γραφένιο αυξάνεται συνεχώς. Η
κοινοπραξία περιλαµβάνει τώρα 140 και πλέον οργανώσεις από 23 χώρες
και είναι έτοιµη να µεταφέρει το γραφένιο, αυτό το «θαυµατουργό υλικό»,
και συναφή φυλλόµορφα υλικά, από το εργαστήριο στην καθηµερινή
χρήση.
Η Νέιλι Κρους @NeelieKroesEU, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και
επίτροπος
υπεύθυνη
για
την Ψηφιακή
Ατζέντα
(http://ec.europa.eu/digital-agenda/), εξέφρασε την ικανοποίησή της για
τη διεύρυνση της κοινοπραξίας: «Η Ευρώπη έχει ηγετικό ρόλο στην
επανάσταση του γραφενίου.

Αυτό το «θαυµατουργό» υλικό µπορεί να βελτιώσει ριζικά τη ζωή µας:
ανοίγει νέους ορίζοντες στην ιατρική τεχνολογία, όπως η δηµιουργία
τεχνητού αµφιβληστροειδούς, και δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη
φιλοπεριβαλλοντικών µεταφορών χάρη στη χρήση ελαφρών και
υπεραποδοτικών
µπαταριών.
Όσο
περισσότερο
αξιοποιούµε
τις
δυνατότητες του γραφενίου τόσο το καλύτερο!»
Αύξηση του αριθµού µικροµεσαίων επιχειρήσεων και εταίρων από
την Ιταλία
Οι 66 νέοι εταίροι προέρχονται από 19 χώρες, έξι από τις οποίες είναι νέες
στην κοινοπραξία: Βουλγαρία, Εσθονία, Ισραήλ, Λευκορωσία, Ουγγαρία
και Τσεχική ∆ηµοκρατία.
Με τους νέους 16 εταίρους, η Ιταλία έχει τώρα τον µεγαλύτερο αριθµό
εταίρων στην Εµβληµατική Πρωτοβουλία για το Γραφένιο µαζί µε τη
Γερµανία (23 εταίρους η καθεµιά), ενώ έπεται η Ισπανία (18), το Ηνωµένο
Βασίλειο (17) και η Γαλλία (13).
Οι 66 νέοι εταίροι θα προσθέσουν νέες ικανότητες στο επιστηµονικό και
τεχνολογικό σκέλος της πρωτοβουλίας. Πάνω από το ένα τρίτο των νέων
εταίρων είναι εταιρείες, κυρίως ΜΜΕ, που δείχνουν το ολοένα µεγαλύτερο
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το γραφένιο. Στην αρχική κοινοπραξία
το ποσοστό αυτό ήταν 20%.
Μεγάλο ενδιαφέρον για συµµετοχή στην πρωτοβουλία
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, προϋπολογισµού 9 εκατ. ευρώ, η
οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της περιόδου εκκίνησης προϋπολογισµού 54
εκατ. ευρώ (2014-2015), προσέλκυσε 218 συνολικά προτάσεις, τις οποίες
υπέβαλαν 738 οργανώσεις από 37 χώρες. Οι υποβληθείσες προτάσεις
αξιολογήθηκαν µε κριτήρια την επιστηµονική και τεχνολογική αρτιότητα,
την υλοποίηση και τον αντίκτυπο (περισσότερες πληροφορίες για την
πρόσκληση
υποβολής
προτάσεων:
http://www.graphenecall.esf.org/fileadmin/ressources_conferences/Grap
heneCall/user_ressources/Files/Call_Documents/604391_GRAPHENE_Gui
de_for_applicants_Final.pdf), και ταξινοµήθηκαν από ένα διεθνές πάνελ
καταξιωµένων επιστηµόνων, αποτελούµενο κυρίως από διακεκριµένους
καθηγητές απ’ όλο τον κόσµο. Επελέγησαν για χρηµατοδότηση 21
προτάσεις.
Ο Jari
Kinaret,
καθηγητής
Φυσικής
του Πολυτεχνείου Chalmers (http://www.chalmers.se/en/Pages/default.a
spx) της Σουηδίας και διευθυντής της Πρωτοβουλίας για το Γραφένιο,
δήλωσε σχετικά: "Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή, γεγονός που δείχνει
ότι η συγκεκριµένη πρωτοβουλία έχει κερδίσει αναγνώριση και
εµπιστοσύνη σε όλη την Ευρώπη. Ο ανταγωνισµός υπήρξε σκληρός.
Ευχαριστώ τους υποψηφίους για το ενδιαφέρον τους, καθώς και τους 60
περίπου ανεξάρτητους εξεταστές που µας βοήθησαν σε όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας.

Έχω εντυπωσιαστεί από το υψηλό επίπεδο των προτάσεων που λάβαµε και
χαίροµαι ιδιαίτερα που θα συνεργαστούµε µε όλους τους νέους εταίρους
για την υλοποίηση των στόχων της Πρωτοβουλίας για το Γραφένιο.”
Η Ευρώπη πρωτοπόρος
Το γραφένιο κατασκευάστηκε και δοκιµάστηκε στην Ευρώπη, γεγονός που
οδήγησε στο βραβείο Νόµπελ Φυσικής του 2010, το οποίο απέσπασαν
οι Andre
Geim και Konstantin
Novoselov του
Πανεπιστηµίου
του
Μάντσεστερ.
Χάρη στην Εµβληµατική Πρωτοβουλία για το Γραφένιο, για την οποία
διατίθεται 1 δισ. ευρώ, η Ευρώπη θα µπορέσει να µετατρέψει την
επιστηµονική έρευνα αιχµής σε εµπορεύσιµα προϊόντα. Αυτή η µείζονος
σηµασίας πρωτοβουλία δίνει στην Ευρώπη ηγετικό ρόλο στην παγκόσµια
κούρσα για την ανάπτυξη των τεχνολογιών του γραφενίου.
Ο καθηγητής Andrea Ferrari, διευθυντής του Cambridge Graphene Centre
(http://www.graphene.cam.ac.uk/) και
πρόεδρος
του
∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εµβληµατικής Πρωτοβουλίας για το Γραφένιο σχολίασε
σχετικά: "Είναι µια σηµαντική ενίσχυση των τεράστιων προσπαθειών που
καταβάλλουµε προκειµένου το γραφένιο και τα συναφή υλικά να
περάσουν από το εργαστήριο στο εργοστάσιο, έτσι ώστε η ηγετική θέση
που κατέχει παγκοσµίως η Ευρώπη στην επιστήµη του γραφενίου να
µεταφραστεί σε τεχνολογία και να δηµιουργηθεί ένας νέος κλάδος
γραφενίου µε οφέλη για την Ευρώπη από πλευράς τόσο
ανταγωνιστικότητας όσο και δηµιουργίας θέσεων εργασίας".
Ιστορικό
Η Εµβληµατική Πρωτοβουλία για το Γραφένιο @GrapheneCA συνιστά
ευρωπαϊκή επένδυση 1 δισ. ευρώ για τα προσεχή 10 χρόνια. Είναι µία από
τις Εµβληµατικές Πρωτοβουλίες για τις Μελλοντικές και Αναδυόµενες
Τεχνολογίες (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/fet-flagships)
@FETFlagships τις οποίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον
Ιανουάριο
του
2013
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-1354_el.htm). Στόχος του προγράµµατος των πρωτοβουλιών αυτών είναι να
δοθεί ώθηση στην πρωτοποριακή έρευνα που οδηγεί σε µεγάλες
ανακαλύψεις και σηµαντικά οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία και
βιοµηχανία. Πρόκειται για ιδιαίτερα φιλόδοξες πρωτοβουλίες που απαιτούν
στενή συνεργασία µε τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς
χρηµατοδότησης, τη βιοµηχανία και εταίρους εκτός ΕΕ.
Η έρευνα για τις τεχνολογίες νέας γενιάς έχει καθοριστική σηµασία για την
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Γι’ αυτό 2,7 δισ. ευρώ θα επενδυθούν
στις Μελλοντικές
και
Αναδυόµενες
Τεχνολογίες (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/future-emergingtechnologies-fet )στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος έρευνας Ορίζοντας
2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en )#H2020 (20142020), κάτι που σηµαίνει σχεδόν τριπλασιασµό του προϋπολογισµού σε
σχέση µε το προηγούµενο πρόγραµµα έρευνας, FP7.

Οι δράσεις στο πλαίσιο των Μελλοντικών και Αναδυόµενων Τεχνολογιών
αποτελούν
µέρος
του
πυλώνα Αριστεία
στην
Επιστήµη (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/excellent-science ) του προγράµµατος "Ορίζοντας 2020".
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