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Partners S3Chem kwamen bijeen in Asturias 
 

De partners van het S3Chem Project kwamen op 29 en 30 maart 2017 bijeen in de regio Asturië. Het 

hoofddoel van de 4e bijeenkomst van de Interregionale Werkgroep was het uitwisselen van ervaringen met 

betrekking tot de aansturing van innovatieprogramma’s en het betrekken van stakeholders daarbij.  Elke regio 

werkte in het tweede semester aan het opstellen van een thematische studie daarover. Resultaten van deze 

regionale analyses werden in de bijeenkomst van de Interregionale Werkgroep in Oviedo, Asturië 

gepresenteerd. Ook vond er een bijeenkomst van de Stuurgroep plaats. 

 
4e bijeenkomst van de Interregionale Werkgroep 

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst van de 

Interregionale Werkgroep was gewijd aan de presentatie 

van de huidige voortgang in de uitvoering van het project 

en aan enkele zaken verband houdend met het 

projectmanagement. Er werd informatie over de 

implementatie van projectactiviteiten, over het instellen 

van de managamentstructuur en over de ingezette 

communicatie- en PR-activiteiten uitgewisseld.   

Alle partners werden uitgenodigd om de resultaten van 

hun analyse van de aansturing van de Regionale 

Innovatie Strategieën en van de betrokkenheid van 

regionale stakeholders daarbij te delen, gebaseerd op 

door partner isw voorbereide vragenformulieren  

 
Download van de analyses: https://www.interregeurope.eu/s3chem/library/ 
 

De IWG-bijeenkomst maakte ook enkele specifieke 

regionale  problemen duidelijk, voornamelijk betrekking 

hebbend op het aanstellen van nieuw personeel, 

waaronder ten behoeve van de verlaat opgestarte 

Centrale Management Unit, en op andere management 

processen. Voor de komende rapportageperiode wordt 

verwacht dat alle partners het iOLF-systeem gaan 

gebruiken om de 2e rapportage af te ronden.  

 

Daarnaast wordt met de aanstelling van nieuw personeel 

voortgang verwacht in financieel management en in de 

uitvoering van de communicatiestrategie. Vervolgstappen 

zullen ertoe leiden dat verschillende communicatiekanalen intensiever gebruikt en regelmatiger bijgewerkt 

zullen worden. 
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2e Stuurgroep-bijeenkomst 

Inzake de daaropvolgende Stuurgroep-bijeenkomst op 30 maart 2017 kan samenvattend worden gemeld, dat 

het project tot nu toe een goede voortgang kent, gekenmerkt door een goede samenwerking tussen de 

partners met betrekking tot de afronding van het 1e gezamenlijke analyserapport.  Zoals nogmaals werd 

bekrachtigd door de partners, komen de doelen van het project tegemoet aan de verwachtingen in de regio’s 

en draagt het project bij aan de verdere uitvoering van de Regionale Innovatie Strategieën. Regionale 

Innovatie Stakeholder Bijeenkomsten hebben veel nut gehad om de samenwerking tussen regionale 

stakeholders mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld tussen Fraunhofer IMWS in Sachsen-Anhalt en 

Brightlands Chemelot Campus in Limburg. 
 

Komende events 

Het volgende event van S3Chem zal van 16 tot en met 18 mei 2017 plaatsvinden in de partnerregio 

Lombardije. Dit event zal naast de 5e IWG-bijeenkomst bestaan uit de 1e Disseminatie Conferentie over 

circulaire economie en een bedrijfsbezoek aan Relight Italia in Rho (Milaan). Alle partners en geïnteresseerde 

stakeholders worden uitgenodigd de conferentie bij te wonen. 
 

 
 
 
 
Contact: 
 
� Projectcoördinator: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de 
      
� Communicatiemanager: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de 
 

facebook.com/S3Chem 

    Linkedin/S3Chem 

 


