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COMUNICAT DE PRESA privind lansarea proiectului MATERIALE AVANSATE SPECIALE PE BAZA DE BOR SI DE PAMANTURI RARE- REBMAT | National Institute of Materials Physics

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM), cu sediul în Măgurele, strada Atomiştilor nr. 405A, derulează începand
cu data de 01.09.2016, proiectul „MATERIALE AVANSATE SPECIALE PE BAZA DE BOR SI DE PAMANTURI RARE- REBMAT”, co-finanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finantare nr. 28/01.09.2016, încheiat
cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene
(MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).
Valoarea totală a proiectului este de 8.827.500,00 lei.
Asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.617.500,00 lei din care 7.276.617,00 lei finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 1.340.883,00
lei din bugetul naţional.
Proiectul se implementeaza pe o durata de 48 luni.
Obiectivul general al proiectului consta in cresterea contributiei cercetarii romanesti la progresul cunoasterii de frontiera prin abordarea complexa (elaborare si
studiu aprofundat si interdisciplinar) a unor noi materiale functionale avansate pe baza de bor si/sau pamanturi rare. Este vizata dezvoltarea de noi sisteme cu
proprietati supraconductoare, magnetice si structurale imbunatatite, inclusiv cu functionalitati combinate, care sa se preteze unei largi clase de aplicatii
tehnologice.
Materialele supraconductoare, magnetii si senzorii obtinuti pe baza noilor sisteme magnetice precum si materialele structurale avansate vor contribui la
cresterea eficientei energetice in productia, stocarea si transportul electricitatii, precum si la realizarea de minidispozitive functionale destinate detectarii de
campuri/gradienti de camp cat mai mici sau actuartori sub influenta unor campuri/gradienti de camp cat mai mici cu aplicatii din cele mai diverse destinate
companiilor active in domeniul energiilor regenerabile, industriei de automobile si material rulant (senzori, materiale cu suprafete modificate), acoperirilor
speciale, electronicii si spintronicii, bio-medicinii (bio-senzori, vectori de livrare controlata a medicamentelor), chimiei, etc.
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