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Iniţiativa tehnologică europeană NANOfutures lansată de Asociaţia Nanofutures 
(www.nanofutures.eu) reprezintă un cluster inter-sectorial care uneşte eforturile mai multor 
stakeholders interesati de a reduce fragmentarea, alinierea eforturilor de cercetare şi inovare în 
scopul creşterii competitivităţii nanotehnologiei la nivel european, asigurarării unui punct nodal 
unde se întâlnesc şi dezbat problemele sociale şi provocările  economice legate de promovarea 
dezvoltării sustenabile  a produselor şi tehnologiilor la nanoscară. Platforma Nanofutures a fost 
creată voluntar şi  lansată oficial în iunie 2010 şi cuprinde participanţi activi din: (i)  intreprinderi 
mari, IMM-uri, asociaţii şi reţele profesionale din diferite sectoare; (ii) institute de cercetare şi 
universităţi; (iii) organizaţii nonguvernamentale; (iv) asociaţii nonprofit civile.  

NANOfutures a fost prima care a abordat KETs pe întregul lanţ valoric ca o necesitate în găsirea 
metodelor de depăşire a barierelor între cunoaştere şi comercializarea nanomaterialelor, 
nanotehnologiilor şi proceselor de fabricaţie a acestora (NMP). Schematic, acest concept este 
prezentat în figura de mai jos. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Această abordare a codus la evidenţierea prin consultarea unui grup larg de specialişti din toate 
domeniile (educaţie-cercetare-industrie) la evidenţierea lanţurilor valorice care trebuie acoperite 
pentru obţinerea şi integrarea nanomaterialelor şi nanotehnologiilor (Nanofutures Roadmap). 

Un exemplu de lanţ valoric (VC1VC1-Materiale uşoare multifuncţionale şi compozite sustenabile) 
este prezentat mai jos. Acest lanţ urmăreşte satisfacerea nevoilor de nanomateriale şi 
nanotehnologii ale pieţei din domeniile: 

‐ TEXTILE ŞI SPORT 
‐ PACKAGING 
‐ TRANSPORT 
‐ ENERGIE (materiale şi suprafeţe structurale, materiale nanoporoase) 
‐ ICT (materiale şi suprafeţe structurale, materiale nanoporoase) 
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