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Partnerzy S3Chem i ERCN wspólnie dzielili się doświadczeniami w gospodarce obiegu 

zamkniętego 

 

W dniach 16-18 maja 2017 r. partner projektu – region Lombardia (wraz z przedsiębiorstwami Budownictwo 

Społeczne oraz expo 2015) był gospodarzem trzydniowego spotkania w ramach projektu S3Chem. 

Lombardia zorganizowała 5. spotkanie Międzyregionalnej Grupy Roboczej (IWG), 1. Konferencję 

Upowszechniającą dotyczącą roli innowacji przemysłu chemicznego w gospodarce obiegu zamkniętego 

oraz wizytę studyjną w mediolańskim przedsiębiorstwie zajmującym się gromadzeniem i odzyskiwaniem 

surowców ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

5. spotkanie Międzyregionalnej Grupy Roboczej 
Pierwszego dnia wszyscy partnerzy projektu 

uczestniczyli w 5. spotkaniu IWG, w czasie którego 

wymieniali się informacjami dot. bieżącego postępu 

wdrażania projektu, jego organizacji oraz 

upowszechniania efektów. Oprócz kwestii zarządzania 

projektem partnerzy dyskutowali nad doświadczeniami 

związanymi z tworzeniem projektu oraz ich rozwojem 

w świetle strategii RIS. Po dyskusji dokonano rewizji 

struktury raportu i nacisk położono na część 

poświęconą tworzeniu projektu. Postanowiono również 

o zintegrowaniu studiów przypadku, aby możliwe było 

zrozumienie i ewaluacja projektów już przyjętych do realizacji.  

1. Konferencja Upowszechniająca 
Konferencja miała miejsce 17 maja 2017 r. i dotyczyła gospodarki obiegu zamkniętego. Była otwarta dla 

wszystkich partnerów, zainteresowanych interesariuszy i firm z branży chemicznej. Uczestnicy mieli 

możliwość udziału w licznych prezentacjach na zróżnicowane tematy dotyczące gospodarki obiegu 

zamkniętego w ramach trzech zaplanowanych sesji. 

Zagadnienie współczesnego wyzwania, jakim jest 

wsparcie innowacji w gospodarce obiegu zamkniętego 

było przedstawione w trakcie pierwszej sesji i 

analizowane zarówno z punktu widzenia sektora 

przemysłu, jak i świata nauki. W czasie drugiej sesji 

prezentowano wkład regionów partnerskich projektu 

S3Chem w promowanie gospodarki obiegu 

zamkniętego wynikające z realizacji zapisów w 

strategiach RIS. Ostania sesja dotyczyła 

innowacyjnych projektów i inicjatyw, które prowadzą 

do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w różnych 

regionach. Konferencja wdowiodła, że projekty, takie 
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jak S3Chem, i współpraca międzyregionalna mają 

duży wpływ na rozwój gospodarki obiegu 

zamkniętego. 

Wizyta studyjna w Relight Italia 
Ostatnim elementem spotkania partnerów w Lombardii 

była wizyta partnerów w Relight Italia w Rho 

(Mediolan), firmie stanowiącej przykład dobrych 

praktyk w zakresie rozwijania gospodarki zamkniętego 

obiegu  

w Lombardii. Przedsiębiorstwo specjalizuje się 

w recyklingu bezpiecznych i niebezpiecznych urządzeń elektronicznych.  

Informacje o firmie: https://www.relightitalia.it/en/ 

Zbliżające się wydarzenia  

Następne spotkanie IWG odbędzie się w dniach 12-13 września 2017 r. w Walonii. Tematem przewodnim 

spotkania będzie kwestia tworzenia pomysłów na projekty oraz rozwoju projektu w powiązaniu 

z finansowaniem innowacji w ramach wdrażania strategii RIS. Partnerom zostaną tez zaprezentowane dwa 

projekty zlokalizowane na terenach przemysłowych Liège.  

W dniach 4-6 października 2017 r. partnerzy projektu wezmą udział w międzynarodowej wystawie 

EXPOQUIMIA w Katalonii, a ponadto podczas spotkania Międzyregionalnej Grupy Roboczej (IWG) 

przedyskutowana zostanie kwestia instrumentów finansowania powiązanych ze strategiami RIS. Oprócz 

tego partnerzy projektu zorganizują panel dotyczący trendów i wyzwań stojących przed innowacjami w 

przemyśle chemicznym. Zainteresowani interesariusze z przemysłu chemicznego mogą wziąć udział w 

spotkaniu, jak również odwiedzić targi.  
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