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Partners S3Chem wisselen ervaringen uit over Circulaire Economie  

 

Van 16 tot 18 mei 2017 organiseerde de Regio Lombardije, partner in het S3Chem-project, de 5e 

Interregionale Werkgroep bijeenkomst, de 1e Disseminatie Conferentie met als onderwerp innovatie in de 

chemische industrie en haar bijdrage aan de circulaire economie alsmede een bedrijfsbezoek aan een 

lokaal recycling-bedrijf in Milaan.  

 
5e Interregionale Werkgroep bijeenkomst 
Alle projectpartners waren op de 1e dag van het event 

uitgenodigd voor de 5e Interregionale Werkgroep 

bijeenkomst om hun ervaringen rondom huidige 

voortgang, organisatie en PR van het project uit te 

wisselen. Naast over enkele managementzaken 

spraken de partners met elkaar over projectscouting 

en -ontwikkeling rondom hun Regionale Innovatie 

Strategieën. Na discussie werd de structuur voor het 

analyserapport daarover aangepast en werd besloten 

de focus te vestigen op het proces van 

projectscouting. Ook worden case studies 

opgenomen om het proces, dat al goedgekeurde 

projecten doorlopen hebben, beter te kunnen 

begrijpen en evalueren.  

 
1e Disseminatie Conferentie 
De 1e Disseminatie Conferentie van S3Chem over circulaire economie vond plaats op 17 mei 2017 en was 

bedoeld voor de projectpartners en alle geïnteresseerde stakeholders alsmede bedrijven uit de 

chemiesector. Deelnemers aan de conferentie konden in 3 sessies talrijke presentaties over verschillende 

onderwerpen met betrekking tot de circulaire 

economie bijwonen. Onderwerpen rond huidige 

uitdagingen bij het ondersteunen van innovatie in de 

circulaire economie werden gepresenteerd in de 1e 

sessie van de conferentie. In de 2e sessie werden de 

partnerregio’s van S3Chem zélf en hun bijdrage in het 

ondersteunen van de circulaire economie als resultaat 

van de uitvoering van hun  Regionale Innovatie 

Strategie gepresenteerd. In de 3e, laatste sessie 

werden innovatieve projecten en initiatieven, die een 

bijdrage leveren aan de circulaire economie, 

geïntroduceerd.  
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Duidelijk werd, dat projecten als S3Chem en de samenwerking tussen regio’s een belangrijke invloed 

hierop kunnen hebben.  

Bedrijfsbezoek aan Relight Italia 
Aan het einde van het event werden de 

projectpartners uitgenodigd een bezoek te brengen 

aan Relight Italia in Rho (Milaan), een goed voorbeeld 

voor een verdere ontwikkeling van de circulaire 

economie in de regio Lombardije. Het bedrijf is 

gespecialiseerd in de recycling van gevaarlijk en 

ongevaarlijk afval van electronische apparaten.  

Voor meer bedrijfsinformatie: https://www.relightitalia.it/en/ 

 
Komende Events 
De volgende (6e) IWG-bijeenkomst van de S3Chem-partners zal op 12 en 13 september 2017 in Wallonië  

plaatsvinden. De bijeenkomst zal de kwestie van scouting van projectideeën en ontwikkeling van projecten 

voor financiering met innovatiemiddelen uit de RIS als onderwerp hebben. Daarnaast zullen 2 projecten 

van industrieterreinen in Luik aan de projectpartners gepresenteerd worden.   

Van 4 tot 6 oktober 2017 zullen de partners van S3Chem bijeen komen op de internationale beurs en 

conferentie EXPOQUIMIA in Catalonië om in hun 7e IWG-bijeenkomst financiële 

ondersteuningsinstrumenten uit de RIS te bediscussiëren. Daarnaast zullen de S3Chem-partners een 

paneldiscussie over trends en uitdagingen met betrekking tot innovatieve ontwikkelingen in de 

chemiesector organiseren. Geïnteresseerde stakeholders uit de chemische industrie zijn uitgenodigd om 

deel te nemen aan het event en tevens de beurs te bezoeken.  
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