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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                      21/6/2022 

                     

 

Η κοινοπραξία του έργου VIBES γιορτάζει ένα έτος γόνιμης συνεργασίας 

Το έργο VIBES που χρηματοδοτείται από την κοινή δράση Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI – 

JU), στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, 

Horizon 2020, γιόρτασε το πρώτο έτος από τη έναρξη του με τη συνάντηση των εταίρων του έργου τον 

περασμένο Μάιο στο Limerick της Ιρλανδίας. Έχοντας ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2021, με διάρκεια 48 

μηνών και προϋπολογισμό σχεδόν 5,3 εκατ. Ευρώ, το VIBES στοχεύει στη βελτίωση της 

ανακυκλωσιμότητας των σύνθετων υλικών από «θερμοσκλυρηνόμενα» πολυμερή με την ανάπτυξη και 

επικύρωση μιας περισσότερο «πράσινης» τεχνολογίας ανακύκλωσης, με στόχο τη διάθεση της στην 

αγορά. 

Η κοινοπραξία του έργου VIBES, με επικεφαλής τον οργανισμό AITIIP (Ισπανία), αποτελείται από 13 

συνεργαζόμενους φορείς (AITIIP, SPECIFIC POLYMERS, LEITAT, UNIVERSITY OF LIMERICK, DITF, FLIPTS & 

DOBBELS, BCIRCURAR, PLATA, ACCIONA, IDEC, JUNO COMPOSITES, ARCHA, Q-PLAN) από 7 κράτη/ μέλη 

της ΕΕ (Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία και Ελλάδα). 

Στη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου, οι εταίροι του VIBES προχώρησαν στην 

υλοποίηση μιας σειράς δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Η πρώτη φάση του έργου έχει 

επικεντρωθεί στην ανάπτυξη καινοτόμων ανακυκλώσιμων συνδετικών υλικών βιολογικής προέλευσης 

(BBM) εξετάζοντας τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, διερευνώντας συνδυασμούς και συνέργειες. Στη 

δεύτερη φάση του έργου, έχει γίνει πρόοδος ως προς την ανάπτυξη συστατικών που θα είναι σε 

συμμόρφωση με εγγενώς ανακυκλώσιμα σύνθετα υλικά, όπως: πρόδρομες ουσίες βιολογικής 

προέλευσης για υποκατάσταση αντίστοιχων ρητινών αναφοράς, υψηλής τεχνολογίας ίνες άνθρακα από 

TPU-λιγνίνη βιολογικής προέλευσης, και επιφανειακές επεξεργασίες για την ενεργοποίηση επιλεγμένων 
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ινών. Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ενέργειες για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και τη 

στρατηγική εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου. 

Οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης των δύο πρώτων φάσεων του έργου θα συνεχιστούν και τους 

επόμενους μήνες. Θα διερευνηθούν οι συνέργειες μεταξύ προσεγγίσεων ενδιάμεσης φάσης για το 

σχεδιασμό νέων συνδετικών υλικών βιολογικής προέλευσης για ρητίνη και ίνες και θα διεξαχθούν 

έρευνες για την ανάπτυξη σε μεγαλύτερη κλίμακα του καλύτερου συνδετικού υλικού βιολογικής 

προέλευσης. Θα διερευνηθούν επίσης νέα υλικά από ίνες για εφαρμογές σε σύνθετα υλικά και θα 

ξεκινήσουν ενέργειες για την ανάπτυξη σε μεγαλύτερη κλίμακα των καλύτερων συστατικών σύνθετων 

υλικών. 

Επιπλέον, έχει συσταθεί το Συμβούλιο Ενδιαφερόμενων Φορέων του VIBES, το οποίο περιλαμβάνει 

άτομα από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του έργου, είτε ανεξάρτητους είτε εκπροσώπους οργανισμών 

που δεν είναι μέλη της κοινοπραξίας. Το συμβούλιο αποτελείται από 12 ειδικούς σε τομείς που 

σχετίζονται με το έργο VIBES, και συμπεριλαμβάνει τέσσερεις ακαδημαϊκούς και ερευνητές, δύο 

συμβούλους τεχνολογίας και καινοτομίας με σχετική τεχνογνωσία, δύο βιομηχανικούς χρήστες από τον 

κλάδο των μεταφορών, δύο εκπροσώπους από τη βιομηχανία ανάπτυξης σύνθετων υλικών, έναν άλλο 

εκπρόσωπο βιομηχανίας και έναν φορέα χάραξης πολιτικής. Τα ενδιαφερόμενα μέλη συνεργάζονται στο 

έργο για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς και στις κοινωνικές ανάγκες, να 

παρέχουν στοιχεία και να δίνουν κατευθυντήριες γραμμές ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται για 

το έργο. Το συμβούλιο θα είναι ανοιχτό σε νέα μέλη καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, επιτρέποντας έτσι 

να εμπλουτιστεί το έργο με πρόσθετη τεχνογνωσία, επεκτείνοντας παράλληλα την προσέγγιση ομάδων 

ενδιαφερομένων από όλη την Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν. 

Οι εταίροι της κοινοπραξίας VIBES παρουσιάζουν και προωθούν το έργο σε διάφορες διεθνείς και τοπικές 

εκδηλώσεις και δικτυώνονται με τη βιομηχανία, την επιστημονική κοινότητα και τους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής, με το να συμμετέχουν σε συνέδρια και εργαστήρια ή σε εκθέσεις. Τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το European Eco-Plasturgy Congress, το SUM Symposium, 

την Έκθεση ECOMONDO και την Παγκόσμια Έκθεση JEC. 
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Μπορείτε να  βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο και να ενημερώνεστε για την πρόοδο και τις 

εξελίξεις του από το δικτυακό τόπο του VIBES (www.vibesproject.eu), με την εγγραφή σας στο 

ενημερωτικό δελτίο του έργου, και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του VIBES.  
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