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1. Γενικά
Απφ ην 2011 φηαλ ην Γξαθείν ΟΔΤ Νηχζζειληνξθ πξνέβε ζε αξρηθή θαηαγξαθή ηνπ ελ
ιφγσ θιάδνπ, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ, θνξέσλ θιπ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηε Γεξκαλία, απμήζεθε εθζεηηθά απφ
1.800 ζε πεξίπνπ 2.300.
Απηή ε αλνδηθή ηάζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ζπλερή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
έξεπλαο απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή. Ο ηνκέαο λαλνηερλνινγίαο ζηε Γεξκαλία έρεη επξέσο εδξαησζεί ζε φινπο ηνπο
ηερλνινγηθνχο θιάδνπο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο. Η πιεηνςεθία ησλ ηδξπκάησλ
δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ζην πεδίν ησλ λαλνυιηθψλ θαη λαλνβηνηερλνινγίαο. Οη ηνκείο
εθαξκνγήο είλαη θπξίσο απηνί ησλ ρεκηθψλ θαη ησλ λέσλ πιηθψλ, ηεο κεραληθήο, ηεο πγείαο θαη
ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.
α)Πξωηνπόξεο ρώξεο ζηνλ ηνκέα έξεπλαο ηεο λαλνηερλνινγίαο
χκθσλα κε κειέηεο, ηφζν ε πνηφηεηα, φζν θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο έξεπλαο ηεο
λαλνηερλνινγίαο ηεο Γεξκαλίαο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλα. πγθεθξηκέλα
κφλν νη ΗΠΑ θαηαηάζζνληαη πςειφηεξα. Η Ιαπσλία βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε ζηελ θιίκαθα
βαζκνινγίαο, αθνινπζνχλ άιια επξσπατθά θξάηε θαη άιιεο ρψξεο ηεο Αζίαο.
Πξωηνπόξεο ρώξεο ζηνλ ηνκέα έξεπλαο ηεο λαλνηερλνινγίαο

Πεγή:Nano De Report 2013

Όζνλ αθνξά ζηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή, ην θξαηίδην ηεο Βφξεηαο ΡελαλίαοΒεζηθαιίαο έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ θιπ πνπ αζρνινχληαη
κε ζέκαηα λαλνηερλνινγίαο, αθνινπζνχκελν απφ ηε Βαπαξία, Βάδε-Βπξηεκβέξγε,
Έζζε θαη αμνλία. ε ζχγθξηζε κε ην 2011, ν αξηζκφο ησλ θνξέσλ λαλνηερλνινγίαο
πνπ θαηαγξάθεθε ζηε Γεξκαλία παξνπζίαζε αχμεζε ζε φια ηα νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα.
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2. Απαζχόληζη ζηον ηομέα νανοηεχνολογίας ζηη Γερμανία
ηελ Γεξκαλία ζήκεξα πθίζηαληαη πεξίπνπ 1.100 εηαηξείεο, νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηνλ
ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο (ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ζηελ εκπνξηθή
πξνψζεζε ησλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ). Απφ απηέο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
αληηπξνζσπεχνπλ ην 75%. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
λαλνηερλνινγία ζηε Γεξκαλία αλέξρεηαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ 70.000, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ην
1/3 είλαη ζηνλ ηνκέα λαλνειεθηξνληθήο, ην 1/4 ζηνλ ηνκέα λαλνεξγαιείσλ (nanotools
/Analytics) θαη πεξίπνπ 20% ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ πιηθψλ/ρεκηθψλ. Ο ζπλνιηθφο θχθινο
εξγαζηψλ ησλ γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ λαλνηερλνινγίαο εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 15 δηο €. Απηφ
απεηθνλίδεη κία ζεηηθή ηάζε, ζε ζρέζε κε ην 2010 (13 δηο €), ελψ ζεηηθέο είλαη νη εθηηκήζεηο θαη
γηα ην ηξέρνλ έηνο.
3. Πεδία εθαρμογής νανοηεχνολογίας
Πεξίπνπ 800 εξεπλεηηθά ηδξχκαηα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ηεο
λαλνηερλνινγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδξπκάησλ, παλεπηζηεκηαθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη
εξγαζηεξίσλ πνπ εληάζζνληαη ζε κεγάινπο εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο ε
Leibnitz Association, ε Helmholtz Association, ε Max-Planck Society θαη ε Fraunhofer Society.
Η ζεκαληηθφηεξε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο παξακέλεη ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο
Γεξκαλίαο. Απηή ε ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ζην - άλσ ηνπ - 85% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδξπκάησλ.
Όζνλ αθνξά ζηα πεδία εθαξκνγήο ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηε βηνκεραλία θαη ζηελ έξεπλα,
δελ έρνπλ πξνθχςεη ηδηαίηεξεο αιιαγέο απφ ην 2011. Δμαθνινπζεί λα θαηέρεη ηα πξσηεία ν
ηνκέαο ρεκηθψλ, έπεηαη ν ηνκέαο κεραληθήο θαη θαηαζθεπψλ, πγείαο, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
θιπ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηαηξεηψλ (439) αθνξά ηνλ ηνκέα κεραληθήο θαη εμνπιηζκνχ
θαηαζθεπψλ.
ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλνληαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηεο λαλνηερλνινγίαο απφ
ηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο (δίθηπα, εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνχηα παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο) θαη
ηεο βηνκεραλίαο (ΜΜΔ θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο).
Πεδία εθαξκνγήο ηνπ ηνκέα
λαλνηερλνινγίαο

Πεγή: www.nano-map.de
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ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ηαμηλφκεζε εηαηξεηψλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο λαλνηερλνινγίαο. Πεξίπνπ 2/3 ησλ εηαηξεηψλ εκπιέθνληαη ζηελ έξεπλα θαη
ζηελ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο, ελψ πεξίπνπ ην 20% ησλ εηαηξεηψλ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ λαλνυιηθψλ θαη λαλν-βειηηζηνπνηεκέλσλ
εμαξηεκάησλ.
Σαμηλόκεζε γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο λαλνηερλνινγίαο

Πεγή: Nano De Report 2013

4. Οκνζπνλδηαθό Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο & Δξεπλαο Bundesministerium fur
Bildung & Forschung (BMBF)
α) Γεληθά
Οξγαλσηηθφο κνριφο ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηελ Γεξκαλία είλαη ην Οκνζπνλδηαθφ
Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο & Δξεπλαο Bundesministerium fur Bildung & Forschung (BMBF), ην
νπνίν ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 90 ρξεκαηνδνηεί ηνλ ηνκέα. Σν αξκφδην Τπνπξγείν BMBF
ρνξεγεί πεξίπνπ € 220 εθ. εηεζίσο ζε ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ ηνκέα λαλνηερλνινγίαο ζην πιαίζην
θνηλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηφρνο ηνπ BMBF είλαη ε εθθίλεζε & επέθηαζε ηεο
έξεπλαο ζε ρξεζηηθά ζηνλ άλζξσπν πξνηφληα κε δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ εκπνξηθήο
εθκεηάιεπζεο. Μέζσ 7 θαηαγεγξακκέλσλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο (αλαγλψξηζε πξσηνπφξνπ
έξεπλαο, ρξήζε θαη κειέηε ηερλνινγηψλ αηρκήο θιπ) ην BMFM:





ρξεκαηνδνηεί εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε δηάθνξνπο θνξείο
επηδηψθεη ηελ δεκηνπξγία κνλίκνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα
εληζρχεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμπ επηζηήκεο & νηθνλνκίαο ψζηε ζηαδηαθά λα
κεηαηξέςεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ζε πξνηφληα θαηάιιεια γηα
ηελ αγνξά
ρξεκαηνδνηεί επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο φηαλ απηέο εκπιέθνληαη ζηελ
έξεπλα.
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Μέρξη θαη ζήκεξα ε Γεξκαλία παξακέλεη ζηελ θνξπθή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
ζηνλ ηνκέα απηφλ κε πεξ. 440 εθ €. Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 90 κάιηζηα ηα πνζά απηά
έρνπλ ηεηξαπιαζηαζηεί. Ωο ππνδνκή κάιηζηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημεο ησλ
θαηλνηνκηψλ πνπ ζπλαξηψληαη κε ηνλ ηνκέα δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα θέληξα
αξηζηείαο πνπ βξαβεχνπλ θνξείο ή επηρεηξήζεηο γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπο.
β). ρέδην Γξάζεο 2015 ηνπ BΜBF
Μία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο
Κπβέξλεζεο High-Tech Stategy 2020, είλαη ν ηνκέαο λαλνηερλνινγίαο.
Η πξνψζεζε ηεο λαλνηερλνινγίαο πξνσζείηαη κέζσ δξάζεσλ δηαθφξσλ ππνπξγείσλ
κέζσ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 2015.
ην πξνζρέδην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ ηνκέα αλαθέξεηαη φηη ε λαλνηερλνινγία
έρεη δπλαηφηεηεο γηα ζεκαληηθή ηερλνινγηθή ζπκβνιή ζηελ επίιπζε ησλ κεγάισλ
θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, φπσο πρ ην ελεξγεηαθφ. Με ηε ρξήζε λαλνδνκεκέλσλ πιηθψλ,
πρ, ζα ππάξμεη ζεκαληηθή πξφνδνο ζην ζχγρξνλν θηίξην, ή ζε ζρέζε κε ελεξγεηαθά
απνδνηηθέο ηερλνινγίεο θσηηζκνχ, θαζψο θαη πιείζηεο άιιεο εθαξκνγέο.
Απνηειεί ινηπφλ ζαθή ζηξαηεγηθφ ζηφρν ε έξεπλα πςειήο ηερλνινγίαο γηα ηε
Γεξκαλία, θαη κάιηζηα ε δπλεηηθή εκπνξηθή αμία ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο, πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηε λαλνηερλνινγία, ψζηε λα εληζρπζεί έηη πεξαηηέξσ ε ρψξα ψο ζεκείν
ηερλνινγηθήο ππεξνρήο.
Οη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ην 2015 είλαη:
 Η λαλνηερλνινγία αζθαιήο θαη βηψζηκε,
 Υξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο
θαη έξεπλαο,
 Η ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ζηε Γεξκαλία,
 Η ρξήζε ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηελ πγεία,
 Η αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηελ πεξηβαιινληηθή,
θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο θαη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα,
 Ο ζπλδπαζκφο ηεο λαλνηερλνινγίαο κε θαζαξφηεξα θαη ελεξγεηαθψο
απνδνηηθφηεξα νρήκαηα & κεραλήκαηα
5. Μεραληζκνί Γηθηύωζεο θαη πλεξγαζίαο
α) Leibniz Nano- Γίθηπν - Γίθηπν ηλζηηηνύηωλ ηνπ Leibniz κε δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο
λαλνηερλνινγίαο

Πνιιά απφ ηα 86 ηδξχκαηα ηνπ ηλζηηηνχηνπ Leibniz εξγάδνληαη ζε εξεπλεηηθά ζέκαηα
ζηνλ ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε ηνπ Νάλν Γηθηχνπ Leibniz
κε ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηελ ηερλνγλσζίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ ζηελ
Leibniz Association. Σν Γξαθείν πληνληζκνχ ηνπ Γηθηχνπ εδξεχεη ζην INM (ην Ιλζηηηνχην
Leibniz γηα Νέα Τιηθά) ζην ααξκπξχθελ.
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πλεξγαδόκελα ηδξύκαηα ζην Γίθηπν Leibniz Nano

β) Fraunhofer Nanotechnology Alliance

Η πλεξγαζία Fraunhofer ζηνλ ηνκέα λαλνηερλνινγίαο (Fraunhofer NANOTECH) δηνηθείηαη απφ
θνηλνχ σο κηα πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο 20 εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ Fraunhofer κε δηαθνξεηηθέο
αξκνδηφηεηεο.Σν Fraunhofer είλαη ν κεγαιχηεξνο νξγαληζκφο γηα εθαξκνγέο ζηελ Δπξψπε πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο ηνκείο: πγείαο, αζθάιεηαο, επηθνηλσληψλ, ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο.
γ)Πξωηνβνπιία “Nano in Germany”

Σν αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνλ ηνκέα λαλνηερλνινγίαο είλαη φηη εκπιέθεη έλαλ
αμηφινγν αξηζκφ ζπκβαηηθψλ θιάδσλ φπσο ηεο θπζηθήο, ηεο ρεκείαο, ηεο βηνινγίαο, θαζψο θαη
ηεο κεραληθήο. Απηφ ην πςειφ επίπεδν δηεπηζηεκνληθνχ ζπληνληζκνχ θαζηζηά ηε λαλνηερλνινγία
ζπλαξπαζηηθή, επεηδή λέεο εμειίμεηο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία θαη επίζεο επεηδή απαηηεί
κηα ηδηαίηεξα εληαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.
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Η πξσηνβνπιία «Νάλν ζηε Γεξκαλία» μεθίλεζε ην 2012 κε ζθνπφ λα θέξεη ζε επαθή ηηο
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θάησ απφ κηα νκπξέια ζε εζληθφ επίπεδν. ηφρνο ηεο είλαη λα δνζεί
ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζηε Γεξκαλία κηα νπδέηεξε θαη αληηθεηκεληθή πιαηθφξκα κέζσ ηεο
νπνίαο ζα επηηεπρζεί ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.
Ιδξπηηθά κέιε ηεο πξσηνβνπιίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ Beiersdorf GmbH θαη RunKom, ην
Ιλζηηηνχην Fraunhofer Ναλνηερλνινγίαο, ην δίθηπν κηθξνηερλνινγίαο IVAM, ηελ Έλσζε
Γεξκαλψλ
Μεραληθψλ/
ηκήκα
λαλνηερλνινγίαο,
ην
VDI
Technologiezentrum
GmbH θαη ην χλδεζκν Ναλνηερλνινγίαο ηεο Γεξκαλίαο. Η πξσηνβνπιία απηή βαζίδεηαη ζηελ
Έλσζε Γεξκαλψλ Μεραληθψλ θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη κέιε πεξηζζφηεξα απφ 100 απφ ηνπο
ηνκείο βηνκεραλίαο, έξεπλαο θαη επηζηεκψλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε
θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ απφ θνηλνχ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ, φπσο ην «World of Nano» πνπ
ιακβάλεη ρψξα ζηελ εκπνξηθή έθζεζε ηνπ Αλφβεξνπ.
δ)Έλωζε λαλνηερλνινγίαο Γεξκαλίαο –Deutscher Verband Nanotechnologie

ηε Γεξκαλία ζεσξείηαη φηη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο πθίζηαληαη ζηε αεηθφξα αλάπηπμε
κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο ζε νηθνινγηθφηεξε, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ κέζσ ηνπ ηνκέα λαλνηερλνινγίαο. Δμαηξεηηθή έξεπλα, απνηειεζκαηηθή
κεηαθνξά ηερλνινγίαο, νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνπο
ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο δηαζθαιίδνπλ ηηο ζεκεξηλέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη θξνληίδνπλ λα
δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην κέιινλ. Απηή ε αληίιεςε νδήγεζε ην 2011 ζηελ ίδξπζε
ζην ααξκπξχθελ ηεο Γεξκαληθήο Έλσζεο Ναλνηερλνινγίαο (DV Nano), ε νπνία είλαη ε
επαγγεικαηηθή έλσζε γηα φζνπο εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα λαλνηερλνινγίαο.
Η DV Nano είλαη ην ζεκείν επαθήο γηα φινπο ηνπο αξκνδίνπο θνξείο ζηα ππνπξγεία θαη
ζηηο αξρέο γηα ηε ζχληαμε νδεγηψλ θαη απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε λαλνηερλνινγία. Η Έλσζε
ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο επθαηξίεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ
λαλνεθαξκνγψλ- nanoapplications θαη ιακβάλεη κέξνο ζηε ζπδήηεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ γηα
λέα εζηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. www.dv-nano.de
6. Υξεκαηνδόηεζε λενεηζεξρόκελωλ επηρεηξήζεωλ επηρεηξήζεωλ θαη λέωλ
επηζηεκόλωλ
α)NanoMatFutur:Υξεκαηνδόηεζε λέωλ επηζηεκόλωλ ζε ζέκαηα λαλνηερλνινγίαο
Η πξσηνπνξηαθή εξγαζία πςειήο εηδίθεπζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο λέσλ
επηζηεκφλσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο. Απηφ ηζρχεη
ηδηαίηεξα γηα ηηο ηερλνινγίεο πνιιαπιήο εθαξκνγήο ζηνλ ηνκέα λαλνηερλνινγίαο θαη
ησλ επηζηεκψλ λέσλ πιηθψλ ηα νπνία, ιφγσ ηεο επξείαο εθαξκνγήο ηνπο θαη ησλ
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απνηειεζκάησλ ζηνπο λένπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο, είλαη ζεκαληηθέο ζε δηάθνξνπο
ηνκείο φπσο ηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία.
Σξόπνη ρξεκαηνδόηεζεο
Απφ ην 2002, ζηφρνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ BMBF ήηαλ λα πξνζειθχζεη ηνπο
θαιχηεξνπο λένπο επηζηήκνλεο. Σν βξαβείν αξηζηείαο 2011 «NanoMatFutur» πνπ
μεθίλεζε ην 2011 δηεχξπλε ην πεδίν ηεο «NanoFutur" -παιαηφηεξα ε ρξεκαηνδφηεζε
πεξηνξίδνηαλ κφλν ζηνλ ηνκέα λαλνηερλνινγίαο- ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνλ
ζεκαληηθφ ηνκέα ησλ λέσλ πιηθψλ. ηα ηξία ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, θάζε ρξφλν ην
BMBF ρξεκαηνδνηεί κέρξη 7 λένπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
δεκηνπξγήζνπλ κία εξεπλεηηθή νκάδα. Η ρξεκαηνδφηεζε θαιχπηεη κέρξη 4 ρξφληα θαη
κπνξεί λα θηάζεη ηα 6 ρξφληα αλάινγα κε ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ.
Σν κέηξν επηθεληξψλεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε δηαθεθξηκέλσλ λέσλ επηζηεκφλσλ
κε λέα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηνπο ηνκείο έξεπλαο ηεο λαλνηερλνινγίαο ή
ηερλνινγίαο λέσλ πιηθψλ. Δθηφο απφ ηηο βαζηθέο πηπρέο, ζρέδηα πνπ ζα
ρξεκαηνδνηεζνχλ πξέπεη επίζεο λα απνδείμνπλ κία ζαθψο αλαγλσξίζηκε ζρέζε κε ηε
βηνκεραληθή εθαξκνγή ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο / θιίκαηνο, ηνπο
ηνκείο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ / επηθνηλσληψλ ή θαη πγείαο.
Απνηέιεζκα ησλ δχν πξψησλ ζηαδίσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, ήηαλ απφ ηνπο 66
αηηνχληεο ζπλνιηθά 14 λένη επηζηήκνλεο λα πξνηαζνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε. Η BMBF
δηέζεζε ζπλνιηθά 22 εθ, € γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο νκάδαο εξγαζίαο ζε
γεξκαληθφ παλεπηζηήκην ή εξεπλεηηθφ ίδξπκα. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
ρξεκαηνδφηεζε δχλαηαη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα www.nanomatfutur.de
β)DaNa – πιαηθόξκα ελεκέξωζεο ζρεηηθά κε ηα λαλνϋιηθά
Η BMBF απφ ην 2009 ρξεκαηνδνηεί ην Dana Project, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νπνίνπ
αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εζληθήο θαη δηεζλνχο έξεπλαο απφ ηνλ ηνκέα ησλ ζπλζεηηθψλ
λαλνυιηθψλ, θαζψο θαη ηα πνξίζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηνμηθνινγία θαη ηνπο πθηζηάκελνπο
θηλδχλνπο.
7. Ναλνηερλνινγία – Κξαηίδην Βόξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο
Σν θξαηίδην ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο παξνπζηάδεη αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα
ζηνλ ηνκέα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, ηφζν ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα φζν θαη ζε εθαξκνγέο πνπ
αλαπηχζζνληαη απφ ηνπηθέο εηαηξείεο. Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο, πιήζνο
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ηφζν ζε αθαδεκατθά ηδξχκαηα φζν θαη ζε
εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε ΒΡΒ. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ
αληινχκε απφ ην δηθηπαθφ ηφπν www.nano-map.de ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ
Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο BMHF, ζηε Βφξεηα Ρελαλία Βεζηθαιία ιεηηνπξγνχλ 505 θνξείο,
ηδξχκαηα θαη εηαηξείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λαλνηερλνινγία. Πξφζβαζε ζε πιήξε ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο θαζελφο απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, παξέρεηαη κέζσ ηεο θάησζη
ηζηνζειίδαο: Β. Ρελαλία-Βεζηθαιία: http://www.nano-map.de/index.php?bl=NW#hide_2
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Σν Μάξηην ηνπ 2006 ην πηινηηθφ πξφγξακκα NanoCare εγθαηλίαζε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ. Σν Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν
Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο (BMBF) ρξεκαηνδφηεζε ην ελ ιφγσ έξγν κε 5 εθ € θαη νη εηαίξνη απφ
ηνλ ηνκέα παξαγσγήο ζπλεηζέθεξαλ κε 2,6 εθ.€. Σν έξγν δηαρεηξίδεηαη ε IUTA e.V.
(Νηνχηζκπνπξγθ), θαη ηα παλεπηζηήκηα ηνπ Bielefeld θαη ηνπ Münster, θαζψο θαη ε Bayer
MaterialScience AG.
Φνξείο ζηε ΒΡΒ πνπ ζρεηίδνληαη κε λαλνηερλνινγία
Κσβερνηηικές
Υπ ηρεζίες; 9

Χρημαηοδοηικοί
οργανιζμοί; 14

Μεγάλες
Επ ιτειρήζεις; 54

Μικρομεζαίες
Επ ιτειρηζεις; 160

ΜΜΕ; 2
Ενώζεις/ΜΚΟ; 7
Δίκησα; 35

Ερεσνηηικά Κένηρα;
45

Πανεπ ιζηημιακά
Ινζηιηούηα; 179

α) Παλεπηζηεκηαθή έξεπλα (Ιδξύκαηα – Φνξείο)
Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηε ΒΡΒ δηεμάγεηαη ζε δηάθνξα παλεπηζηήκηα.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παλεπηζηήκηα ησλ πφιεσλ:











Universität Bielefeld
(Fakultät für Physik - Dünne Schichten und Nanostrukturen)
Bielefeld
Universität Paderborn
(Ultrafast Nanophotonics Group)
Paderborn
Universität Paderborn
(Department Physik - Nanophotonic&Nanomaterials)
Paderborn
Universität Siegen
(Graphene-based Nanotechnology)Siegen
Ruhr-Universität Bochum
(Lehrstuhl für Werkstoffe und Nanoelektronik)
Bochum
Universität Paderborn
(Abteilung Physik - Optoelektronik und Spektroskopie an Nanostrukturen)
Paderborn
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Universität Duisburg-Essen
(Fakultät für Ingenieurwissenschaften - Nanostrukturtechnik (NST))
Duisburg
Fachhochschule Aachen Campus Jülich
(Institut für Nano- und Biotechnologien (INB))
Jülich
Γίθηπα













BINAS - Bielefeld Institute for Biophysics and Nanoscience
Bielefeld
BioNanoMedTech
(Biomolecular Regenerative Methods and Nanobiotechnology in Medical Technology)
Münster
Center of Nanoelectronic Systems for Information Technology - CNI
Jülich
CeNIDE
(Center for Nanointegration Duisburg-Essen)
Duisburg
Forschungsverbund Mikro- und Nanostrukturen
Dortmund
Nanotechnologie-Verbund NRW e. V.
Paderborn
NRW Nano-Cluster Informationstechnik
Aachen
NRW Nano-Cluster Nanobio
Münster
RWTH NanoClub
Aachen
β) Η πνιηηηθή ηωλ βηνκεραληθώλ ζπκπιεγκαηωλ (Clusters) ηνπ Κξαηηδίνπ Β.
Ρελαλίαο – Βεζηθαιίαο
Με ζηφρν ηελ κεηαηξνπή ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο ψο ηνλ πιένλ
αληαγσληζηηθφ θαη δπλακηθά βαζηζκέλν ζηε γλψζε νηθνλνκηθφ ρψξν ζηε Γεξκαλία, ε
ηνπηθή Κπβέξλεζε ζπλεξγάδεηαη κε αξκφδηα νκνζπνλδηαθά ππνπξγεία (LEADERS) θαη
έζεζε ζε ιεηηνπξγία 16 Clusters ζηνπο εμήο ηνκείο κε ηα αθφινπζα Τπνπξγεία:
1. Με ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Δλέξγεηαο








Automotive
Chemie
Energie
IKT
Logistik
Maschinenbau/Produktionstechnik (κεραληθή – κεραλνινγία)
Kultur- und Kreativwirtschaft

11



Kunststoff (θιάδνο πιαζηηθψλ πιψλ)
2. Με ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Καηλνηνκίαο, έξεπλαο θαη επηζηήκεο






Biotechnologie
Energieforschung
Medizinforschung (θαξκαθεπηηθή έξεπλα)
NanoMikro+Werkstoffe
3. Με ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Κιηκαηηθήο πξνζηαζίαο / Αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο





Ernährung (δηαηξνθή)
Energiewirtschaft (ελεξγεηαθή νηθνλνκία)
Umwelttechnologien (ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο)
4. Με ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Τγείαο

 Gesundheitswirtschaft (νηθνλνκία ηεο πγείαο)
Η ελ ιφγσ πνιηηηθή πνπ εγθαηληάζηεθε κε απφθαζε ηεο ηνπηθήο Κπβέξλεζεο ηνπ
Κξαηηδίνπ ηνλ Μάξηην 2007, πξνβιέπεη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλεξγηψλ απφ ηδησηηθά θαη
νκνζπνλδηαθά θεθάιαία κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 2007-2013 NRW-ΔΔ Ziel II (ηφρνο
II). Η πνιηηηθή πξνβιέπεη ηελ ζπλεξγαζία εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, επηρεηξήζεσλ θαη
δεκφζησλ θνξέσλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή έληαμε θαη ηε δηθηχσζε φισλ ησλ
παξαγφλησλ ζηελ αιπζίδα πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ
ζπλέξγηαο κεηαμχ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ. Η ρξεκαηνδφηεζε ππφθεηηαη ζε θξηηήξηα
φπσο είλαη νη ζαθείο, κεηξήζηκνη θαη δηαρεηξίζηκνη ζηφρνη πνπ ζα πξέπεη λα αληαλαθινχλ
ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, παλεπηζηεκίσλ ή άιισλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη.
γ) To Βηνκεραληθό Cluster Νanomicro -werkstoffe NMW ηνπ Κξαηηδίνπ
Β.Ρελαλίαο – Βεζηθαιίαο http://www.nmwp.nrw.de/en/home/
Σν βηνκεραληθφ ζχκπιεγκα NanoMicroWerkstoffe NRW (NMW) πεξηιακβάλεη
δηάθνξεο δηεπηζηεκνληθέο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζε ζρεδφλ θάζε
βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ αζθεί κηα θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ
πεξηνρή σο επηρεηξεκαηηθφο ρψξνο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα ησλ
λαλνηερλνινγηψλ, κηθξν-θαη νπηηθψλ, θαζψο θαη ζε αληίζηνηρα θαηλνηφκα πιηθά. Σν ελ
ιφγσ cluster είλαη δεκφζηνο θνξέαο κε έδξα ην Νηχζζειληνξθ θαη ηδξχζεθε ην 2009 σο
κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο ηεο ΒΡΒ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη
ηελ ζέζε ηεο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο. Σν ζχκπιεγκα NanoMicro Werkstoffe.NRW
(NMW) εθπξνζσπεί θαη εμππεξεηεί ζπκθέξνληα ησλ εηαηξεηψλ ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο, ζηνπο ηνκείο ηεο λαλνηερλνινγίαο, ηεο ηερλνινγίαο κηθξνζπζηεκάησλ θαη
λέσλ πιηθψλ. Με πεξηζζφηεξεο απφ 350 νξγαλψζεηο ζηε Γεξκαλία, ε Βφξεηα ΡελαλίαΒεζηθαιία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ κηθξνζπζηεκάησλ κεραληθήο. Σν 28%
ηνπ ζπλφινπ ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ
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αζρνινχληαη κε ηα κηθξνζπζηήκαηα κεραληθήο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε Βφξεηα
Ρελαλία-Βεζηθαιία. Σα θπξηφηεξα πεξηθεξεηαθά θέληξα είλαη ην Νηφξηκνπλη, ην Άαρελ,
ην Münster, ε Κνισλία θαη ε Βφλλε. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο εμαηξεηηθά κεγάινο
αξηζκφο εηαηξεηψλ έρνπλ ήδε ηδξπζεί ζηε Βφξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία είλαη ν ηαρχο
ξπζκφο κε ηνλ νπνίν νη θαηλνηνκίεο δπλαηφλ λα κεηαηξέπνληαη ζε ηειηθφ πξνηφλ αιιά θαη
ην ίδην ην κέγεζνο ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ ηεο.
ηε Γεξκαλία, ηα κηθξνζπζηήκαηα κεραληθήο θαηέρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, θαζψο πεξίπνπ 680.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζπλδένληαη
άκεζα κε ηα κηθξνζπζηήκαηα κεραληθήο - θαη ε ηάζε απηή βαίλεη δηαξθψο απμαλφκελε.
ΣΟΥΟΙ
Σν έξγν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Cluster επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηέζζεξα θχξησο
ζέκαηα:
 Σν πξψην βαζηθφ ζέκα είλαη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ππάξρνπζεο
ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ε πεξαηηέξσ πξφζβαζε θαη
αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ θαη δεζκεπηηθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
θνξέσλ αλάπηπμεο ηερλνινγίαο θαη βαζηθψλ βηνκεραληψλ ηνπ θξαηηδίνπ.
 Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, αθελφο, θαη ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο
βηνκεραλίαο, απφ ηελ άιιε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ γξήγνξα κάιηζηα
δε νηθνλνκηθά αμηνπνηήζηκσλ.
 Σν ηξίην βαζηθφ ζέκα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο βηνκεραλίεο ηνπ Κξαηηδίνπ είλαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ αγνξψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζηηο νπνίεο
ππάξρεη κηα θξίζηκε κάδα γηα ηελ εηαηξεία αιιά θαη ηερλνινγηθφ δπλακηθφ, νχησο
ψζηε δεκφζηεο επελδχζεηο λα επηθεληξσζνχλ ζηνπο ηνκείο απηνχο.
 Σν ηέηαξην βαζηθφ ζέκα, είλαη ε αλάπηπμε λέσλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ θαη
ζηνρεπκέλσλ πξνζθιήζεσλ πξνο επελδπηέο γηα αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη
παξαγσγή πιηθψλ / εθαξκνγψλ λαλνηερλνινγίαο.
δ. Λνηπά ζεκαληηθά Cluster & Γίθηπα ζην Κξαηίδίν Β.Ρελαλία – Βεζηθαιία

www.centech.de Μέιε κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ
ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.centech.de/index23.htm
www.bioanalytik-muenster.de Μέιε κπνξνχλ λα
αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.bioanalytikmuenster.de/_rubric/index.php?rubric=EN+aboutus+members
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www.cenide.de

www.matecnet.de

www.innozentowl.de Μέιε κπνξνχλ λα
αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.innozentowl.de/mitglieder/portraits/

www.photonaix.de

www.optech-net.de

www.ivam.de Μέιε κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ
ηζηνζειίδα: http://www.ivam.de/members

www.mst-factory.com
www.vditz.de
Δθ ησλ αλσηέξσ θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε ζεκαζία πνπ ε Οκνζπνλδηαθή αιιά
θαη νη ηνπηθέο Κπβεξλήζεηο ησλ Κξαηηδίσλ απνδίδνπλ ζην δήηεκα ησλ ηερλνινγηψλ
αηρκήο θαη ηελ αέλαε ηζρπξνπνίεζε ηεο ρψξαο ψο ηερλνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ πςειήο
αμίαο & θαηλνηνκίαο. Η πνιηηηθή απηή νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε ζπλεξγηψλ ηερλνινγηθψλ
δηθηχσλ, βηνκεραληθψλ clusters θαη επηρεηξήζεσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ αγνξψλ θαη νη ηερλνινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη κηα
θξίζηκε κάδα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Αθνινχζσο επηδηψθεηαη ε επηθέληξσζε
ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο απηνχο.
Γηα περαηηέρω εκβάζσλζε θαη επηπιέολ πιεροθορίες ζτεηηθά κε ηελ λαλοηετλοιογία ζηελ
Γερκαλία πιεροθορίες δσλαηόλ λα αλαδεηεζούλ ζηοσς θάηωζη ηζηόηοποσς:
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- Bundesministerium für Bildung und Forschung - Nanotechnologie
http://www.bmbf.de/de/nanotechnologie.php
- Nano in Germany
http://www.nanoingermany.com/
- cc-NanoBioNet
http://nanobionet.de/
-German Association of Nanotechnology (Saarbrucken)
http://www.dv-nano.de
8. NanoValley
Σέινο ζεκεηψλνπκε φηη ζην πξφηππν ηεο ακεξηθαληθήο Silicon Valley ηδξχζεθε ε
NanoValley κε έδξα ηελ Καξιζξνχε (Βάδε-Βπξηεκβέξγε), ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ
πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην ηνκέα ηεο κειέηεο πιηθψλ θαη ηεο λαλνηερλνινγίαο.
www.nanovalley.eu
9. πλέδξηα


ηηο 1-2 Γεθεκβξίνπ 2014 έιαβε ρψξα γηα 6ε θνξά ζην Dortmund ην πλέδξην
Ναλνηερλνινγίαο Βφξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο. Σν Ναλν-πλέδξην ηεο ΒΡΒ νξγαλψλεηαη
απφ ην Τπνπξγείν Καηλνηνκίαο, Δπηζηεκψλ θαη Έξεπλαο ηεο ΒΡΒ, ην cluster Nano-Micro
Materials-Photonics NRW θαη ηελ Τπεξεζία Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Dortmund.
Σν ζπλέδξην απαζρφιεζαλ νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε ζέκαηα λαλνηερλνινγίαο κε έκθαζε
ζηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: “λέα πιηθά”, “πγεία”, “ελέξγεηα”, “αξρηηεθηνληθή θαη κεραληθή”,
“αζθάιεηα θαη θνηλσλία”, θαη “ηνκέαο ειεθηξνληθήο”. Σν ζπλέδξην θαη ε παξάιιεια
ιακβάλνπζα ρψξα έθζεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ελδπλάκσζε αιιά θαη δεκηνπξγία
λέσλ ζπλεξγαζηψλ θαη επαθψλ. http://www.nmwp.nrw.de/nanokonferenz/

ηηο 25-26 Ννεκβξίνπ 2015 πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ην 8ν πκπφζην Ναλνηερλνινγίαο θαη
πιηθψλ Niedersachsen ζην Salzgitter. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζπκκεηνρήο δχλαηαη λα
αλαδεηεζνχλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.nmn-ev.de/symposium/early-bird-2015/
10. Γηεζλείο Δθζεζεηο λαλνηερλνινγίαο ζηε Γεξκαλία


5-8.10.2015, ηνπηγάξδε www.microsys-messe.de

6-8.10.2015,Γξέζδε, http://www.semiconeuropa.org
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6-8.10.2015 Αλνβεξν http://www.biotechnica.de/
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