
 

                                Newsflash No. 3 

 

      

       |  1 / 3www.interregeurope.eu/s3chem                    

 

 

Els socis del projecte S3Chem comparteixen experiències en Economia Circular 

 

El dia 16 de maig de 2017 el soci del projecte S3Chem de la Regió de Lombardia va organitzar la cinquena 

trobada del Grup Interregional de Treball (GTI), la primera Conferecnia de difusió sobre el tema de 

innovacions en la industria química i la seva contribució a l’Economia Circular, així com una visita de 

reciclatge en Milà. 

Cinquena trobada del Grup de Treball Interregional (GTI) 
El primer dia de la trobada tots els socis del projecte 

varen ser convidats a la reunió del Cinquè GTI per 

intercanviar les seves experiències sobre el progrés 

del projecte, implementació, organització i difusió. A 

banda dels temes de gestió, els socis del projecte 

varen discutir les seves idees sobre generació de 

projectes i desenvolupament d’acord a les seves 

Estratègies Regionals d’Innovació. Després de la 

discussió, l’estructura de l’informe va ser revisada i es 

va posar el focus en el procés de la generació de 

projectes. A més, casis d’èxit serna inclosis per tal 

d’entendre i avaluar el procés dels projectes ja 

aprovats.  

Primera Conferencia de Difusió 

La primera conferència de Difusió del Projecte 

S3Chem sobre Economia Circular va tenir lloc el dia 

17 de maig de 2017, que era oberta a tots els socis 

del projecte, les parts interessades i empreses del 

sector químic. Els participats a la conferencia varen 

tenir la possibilitats d’assistir a nombroses 

presentacions de diferents temes i aspectes de 

l’Economia Circular repartides en tres sessions.  

En la primera sessió de la conferència es varen 

presentar els reptes actuals de la promoció de la 

innovació en l’Economia Circular. En la segona sessió les regions sòcies del projecte S3Chem varen 

presentar la seva contribució a la promoció de l’Economia Circular i la implantació de les seves estratègies 

Regionals d’Innovació. A la darrera part de l’acte es varen presentar projectes i iniciatives que estan 

contribuint al desenvolupament de l’Economia Circular. 

Cal destacar que projectes com S3Chem i la col·laboració entre regions pot tenir un gran impacte.  
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Visita a Relight Italia 
Al final de la trobada els socis del projecte SChem 

varen ser convidats a visitar Relight en Rho (Milà) per 

tal de conèixer un bon exemple de com contribuir aun 

millor desenvolupament de l’Economia Circular en la 

Regió de Lombardia. L’empresa està especialitzada 

en el reciclatge de residus perillosos i no perillosos 

d’aparells elèctrics i electrònics. 

Més informació sobre l’empresa: 
https://www.relightitalia.it/en/ 

 

Propers Esdeveniments 
La propera reunió del Grup de Treball Interregional (GTI) tindrà lloc a Wallonia els dies 12 i 13 de 

Setembre. La reunió es focalitzarà en la qüestió de generació d’idees de projecte i de desenvolupament de 

projectes per a instruments de finançament de la innovació relacionats amb la RIS3. A més, es 

presentaran dos projectes de cooperació industrials en  Liège.  

Del 4 al 6 d’Octubre de 2017 esl socis del projecte S3Chem es reuniran a la fira Internacional 

EXPOQUIMIA en Catalunya per a discutir esl instruments de finaçament dels respectius RIS3 en el setena 

reunió del GTI. 

Associacions, clústers, centres de recerca i tecnològics, així com l’industria química està invitada a unir-se 

a aquest esdeveniment i visitar la fira. 

Contactes: 
 
� Coordinador del projecte: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de  
      
� Gestor de comunicació: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de 
 

                         

facebook.com/S3Chem 
 

    Linkedin/S3Chem 
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