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Názov akcie: 

3rd Strategic Innovation Network Workshop for substitution of Critical Raw 

Materials 

Dátum: 11.2.2015 Miesto konania: 
Diamant Conference & Business 
Centre 

Účastníci: Lenka Múdra 

Program:  
 

Time  Presentation / Activities  Speakers  
 

10:30-10:50  The CRM_InnoNet project 
activities and main outputs  
 

Project Coordinator: Claire 
Claessen-KTN  

EU projects related to substitution in Catalysis, Electronics and Photonics 
 

10:50-11:15  NOVACAM project: Developing 
catalysts using non-critical 
elements designed to unlock the 
potential of biomass  

Project coordinator : Prof. Emiel 
Hensen - Eindhoven University of 
Technology  

11:15-11:40  FREECATS project: Doped carbon 
nanostructures as metal-free 
catalysts  

Project coordinator: Prof. Magnus 
Rønning- Norwegian University of 
Science and Technology  

11:40-12:05  HARFIR project: Heusler Alloy 
Replacement for Iridium  

Project coordinator: Dr. Atsufumi 
Hirohata- University of York  

12:05-12:30  IRENA project: Indium 
replacement by single-walled 
carbon nanotube thin films  
 

Project coordinator: Prof. Esko 
Kauppinen- Aalto University  

12:30-13:30  Lunch and Networking  
 

EU projects related to substitution in Permanent Magnets 
 

13:30-13:55  VENUS project: 
Switched/Synchronous Reluctance 
Magnet-free Motors for Electric 
Vehicles  

Project coordinator: Dr. Jon 
Madariaga - Tekniker  

13:55-14:20  ROMEO project: Replacement and 
original Engineering Options  

Project coordinator: Prof. 
Spomenka Kobe-  
Jožef Stefan Institute  

14:20-14:45  REFREEPERMAG project: Rare-
Earth Free Permanent Magnets  

Project coordinator: Prof. Dimitris 
Niarchos- NCSR "Demokritos" 
  

14:45-15:15  Coffee break and Networking  
 

15:15-15:45  EIP on Raw Materials-
opportunities fr engagement  

Mr. Mattia Pellegrini- Head of Unit 
for Raw Materials, Metals, 

http://www.diamant.be/images/downloads/route_eng.pdf
http://www.diamant.be/images/downloads/route_eng.pdf
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Minerals and Forest-based 
Industries, DG GROW (Internal 
Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs).  

15:45-16:15  KIC RawMatTERS-opportunities 
for engagement  

Dr. Michael Popall- Fraunhofer ISC 
(náhrada: Karl Vrancken)  

16:15-16:30  Wrap-up and Meeting Closure  Project Coordinator: Claire 
Claessen  
 

16:30-18:00  Poster Exhibition of existing projects and initiatives 
related to CRM substitution  
Drinks and Networking  

 
 
 

 

Ako prvá v rámci prvého panelu vystúpila Claire Claessen, ktorá uviedla a predstavila The CRM_InnoNet 
projekt. Tento projekt zahŕňa konzorcium, ktoré tvorí 18 organizácií. Zameriava sa na riadenie networkingu, 
politík a inovácií v oblasti nahrádzania kritických materiálov. Projekt nevidí „náhradu za náhradu“ (materiál 
za materiál) ako jediné riešenie. Pod substitúciou si predstavuje totiž aj náhradu služby za produkt, náhradu 
novej technológie za látku či náhradu procesu za proces. Očakávaný dopad projektu je prispieť k úspešnej 
implementácii Iniciatívy EÚ o kritických materiáloch. Viac o celom projekte je možné nájsť na jeho 
internetových stránkach. Odkaz na oficiálnu stránku obsahujúci aj prezentáciu o projekte, je dostupný na 
konci správy.   
 
Prof. Emiel Hensen hovoril o projekte NOVACAM. Ide o projekt, na ktorom spolupracuje EÚ spolu 
s Japonskom. Cieľom projektu je vyvinúť nové katalyzátory bez použitia kritických materiálov pre uvoľnenie 
potenciálu biomasy. Podrobné informácie o projekte ako aj konkrétnejšie ciele sú dostupné na internetovej 
stránke projektu. Odkaz na stránku je k dispozícii na konci správy. 
 
Prof. Magnus Ronning sa venoval projektu FREECATS, ktorého cieľom je vyvinúť nové bezmetálové  
katalyzátory. Nové materiály eliminujú použitie platinových a iných vzácnych prvkov, ako je napríklad 
cérium, ktoré sa využíva v automobilovom priemysle alebo napríklad v rámci technológii na čistenie vody. 
Všetky informácie o projektu sú dostupné na internetovej stránke. Odkaz na ňu je priložený na konci 
správy.  
 
Dr. Atsufumi Hirohata hovoril o projekte HARFIR, ktorý odštartoval  v septembri 2013. Japonsko-európsky 
projekt má za cieľ objaviť antiferomagnetickú zliatinu, ktorá bude schopná nahradiť irídium. To sa totiž stále 
viac používa pri výrobe elektronických zariadení pre ukladanie dát. Cena tohto prvku preto na trhu neustále 
stúpa. Odkaz na internetovú stránku s podrobnými informáciami je priložený na konci správy.  
 
Ďalším prednášajúcim bol Prof. Esko Kauppinen, ktorý predstavil projekt IRENA, ktorý taktiež prebieha od 
roku 2013 a na ktorom sa podieľajú európski a japonskí partneri. Cieľom projektu je vývoj vysoko odolného 
materiálu ako kovové a polovodičové jednostenné uhlíkové nanotuby (SWCNT) vo forme tenkých vrstiev, 
aby sa eliminovalo používanie kritických kovov v elektronických zariadeniach. Viac informácii obsahuje 
internetová stránka projektu. Odkaz na ňu je dostupný na konci správy. 
 
Druhý panel otvoril Dr. Jon Madariaga, ktorý predstavil projekt VENUS, ktorý bol spustený začiatkom 
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novembra 2013 a jeho plánované trvanie sú 3 roky. Projekt sa zaoberá elektrickými vozidlami a motormi, 
ktoré sú do nich vkladané. V súčasnej dobe, najvýkonnejšie stroje používajú permanentné magnety, ktoré 
sa skladajú zo vzácnych prvkov, napríklad neodýmium alebo disprózium. Navyše, 95% zásob takýchto 
prvkov je dovážaných z Číny, čo by mohlo ohroziť masové zavádzanie týchto vozidiel v EÚ. Preto sa projekt 
zameriava na nájdenie silných a efektívnych alternatív k permanentným magnetom vyrábaným zo vzácnych 
materiálov, ktoré sa do motorov vkladajú. Viac informácii a podrobné ciele projektu sú dostupné na 
internetovej stránke (odkaz na konci správy).  
 
Prof. Spomenka Kobe hovorila o projekte ROMEO, ktorý má podobný cieľ ako projekt Venus, a síce, venuje 
sa odstráneniu alebo výraznému zníženiu ťažkých vzácnych prvkov  v permanentných magnetoch. Projekt 
ROMEO sa preto snaží o rozvíjanie nových mikroštruktúr alebo technických stratégii, ktoré by výrazne 
zlepšili vlastnosti magnetov zložených len z ľahkých vzácnych prvkov a taktiež, projekt si kladie ďalší 
ambiciózny cieľ – vytvorenie magnetov bez využitia vzácnych prvkov. Podľa S. Kobe, prvý cieľ už projekt 
dosiahol. Podrobné informácie sú dostupné na internetovej stránke (odkaz na konci správy). 
 
Prof. Dimitris Niarchos predstavil projekt REFREEPERMAG, ktorý bol v apríly 2014 ocenený ako najlepší 
projekt v rámci 7. rámcového programu. Tento projekt má rovnaké ciele ako predošlé dva – nahradiť čo 
najviac vzácnych a kritických prvkov v permanentných magnetoch tak, aby si zachovali svoje vlastnosti. Viac 
o projekte sa dozviete na jeho internetovej stránke. Odkaz nájdete na konci správy.  
 
Posledný panel otvoril Mattia Pellegrini, ktorý prezentoval na tému European Innovation partnership (EIP) 
on Raw Materials,  ktoré očakáva nahradenie najmenej troch kritických a vzácnych surovín. V rámci svojej 
prezentácie predstavil iniciatívu EÚ o surovinových materiáloch, ktorá v roku 2011 zaviedla zoznam 
kritických materiálov. Zoznam bol aktualizovaný v roku 2014 a jeho ďalšia  aktualizácia je plánovaná na rok 
2017.  
Vo všeobecnosti je cieľom iniciatívy prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020. Ďalej má iniciatíva 
tieto špecifické ciele: 
 

 Zredukovať závislosť  na dovoze surovín 

 Zlepšiť dodávacie podmienky z európskych a iných zdrojov  

 Dostať Európu na čelo v sektore surovinových materiálov 

 Poskytnúť alternatívy v rámci dodávky materiálov 

 Zmierniť negatívne environmentálne a sociálne dopady  
 
Ďalej predstavil výzvy v rámci Horizontu 2020 s termínom podania do 21. apríla 2015 na nasledujúce témy: 
 

 SC5 11 – Nové riešenia pre udržateľnú produkciu surovinových materiálov (48 miliónov Eur) 
- Nové technológie ťažby a geomodelov  
- Hlboká ťažba na kontinente alebo pod morom  
- Nové metalurgické systémy 

 SC5 12 – inovatívne a udržateľné riešenia vedúce k nahradeniu surovinových materiálov (10 
miliónov eur) 

- Materiály (používané) pod extrémnymi podmienkami (predpoklad: 2-5 miliónov Eur na 
návrh) 

 WASTE 4 – Smerom k takmer nulovému odpadu na európskej a svetovej úrovni  (4 milióny) 
- Partnerstvo v rámci surovinových materiálov  (predpoklad: do 2.5 milióna Eur na návrh) 

 SC5 13 – Koordinácia a podpora inovácii a výskumu v oblasti surovinových materiálov (8 miliónov 
Eur) 

- Inteligentné kapacity v rámci surovinových materiálov 
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- Politický rámec inovácií šetrných k minerálom  
- Koordinácia a podpora inovácii a výskumu v oblasti surovinových materiálov 
- Strategický medzinárodný dialóg a kooperácia s priemyslom a krajinami produkujúcimi 

surovinové materiály  
 

 Prierezové (horizontálne) témy so špecifickými termínmi pre podanie! 
- Nástroj SME - posilnenie potenciálu malých podnikov pre eko-inovácie a udržateľné 

nahradzovanie surovinových materiálov (260 miliónov Eur, z ktorých je 18 miliónov  
z oblasti SC5) 

- Fast track to innovation pilot – 100 miliónov Eur (časť 18 pracovného programu pre roky 
2014-2015). 
 

Ako posledný vystúpil Dr. Karl Vrancken, ktorý  predstavil nový KIC (Knowledge and Innovation Community) 
zameranú na surovinové materiály založené v decembri 2014. 
Stratégia KIC on Raw Materials sa zameriava na 4 sektory – mobilita, zariadenia a vybavenie, ICT a náhrada 
energie. V rámci týchto štyroch sektorov obsahuje KIC nasledujúce tri princípy, na základe ktorých bude 
pracovať: 
 

1. Zabezpečenie náhrady za surovinové materiály 
2. Navrhovanie riešení 
3. Uzatváranie materiálových slučiek   

 
V snahe podporiť ciele KIC, bolo vytvorené paneurópske centrum excelencie a 6 ďalších centier.  KIC bude 
aktívna v oblastiach ako zakladanie podnikania a podpora, učenia a vzdelávanie, potvrdzovanie 
a akcelerácia a v „dohadzovaní“ a networkingu, v rámci ktorých bude prinášať služby s pridanou hodnotou. 
Aby dosiahli svoje ciele, KIC si určil ďalšie menšie špecifické ciele, ktoré plánuje dosiahnuť do roku 2022. 
Patria medzi ne napríklad: 

 64 vytvorených start-ups 

 50 nových SME, ktoré vydržia viac ako tri roky 

 5000 nových študentov  

 3000 účastníkov na vzdelávacích workshopoch 

 10 000 nových pracovných miest v sektore surovinových materiálov 
  

Prezentácie a linky: 
Project CRM_InnoNet web page and presentation: http://www.criticalrawmaterials.eu/project-summary/   
Project NOVACAM: http://novacam.eu/  
Project FREECATS: http://www.freecats.eu/   
Project HARFIR: http://www.harfir.eu/  
Project IRENA: http://irena.aalto.fi/    
Project VENUS: http://www.venusmotorproject.eu/  
Project ROMEO: http://www.romeo-fp7.eu/romeo.htm  
Project REFREEPERMAG:  http://refreepermag-fp7.eu/  
http://www.criticalrawmaterials.eu/3rd-innovation-network-workshop/  

 

Meno a priezvisko: Lenka Múdra 
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