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Compartint experiències en finançament per a la innovació
8a Trobada del Grup de Treball Interregional i visita al Campus de Brightlands Greenport a Venlo
Els dies 21 i 22 de gener 2018, els socis de S3Chem varen participar a
la 8a trobada del grup de treball interregional a Venlo (Països Baixos).
Durant la trobada, els participants van tenir l'oportunitat de presentar els
resultats preliminars sobre mesures i instruments de finançament del
FEDER en el marc de les Estratègies Regionals d'Innovació (RIS). En
particular, els socis van debatre sobre l'estat actual de la implementació
dels instruments de finançament i com es recolzen els projectes
d'innovació relacionats amb la química i la bioeconomia en el marc del
FEDER. A més, en el 4rt estudi temàtic, els socis han analitzat els
objectius, el tipus i el focus temàtic del finançament i les normes
d'elegibilitat. També es van presentar experiències sobre la fase
d'implementació, el procediment d'informació i el finançament a través
d'entrevistes amb beneficiaris (empreses i organitzacions de recerca) i
autoritats de gestió per identificar els punts forts i febles dels instruments
de finançament. Per completar les anàlisis, els socis fan recomanacions i descriuen les necessitats de millora. Per últim,
es van tractar les expectatives d’aprenentatge per part de les regions en el marc del projecte, l'organització i gestió del
projecte i les activitats de comunicació i difusió.

Visita d’estudi al Campus de Brightlands Greenport Venlo
El 22 de Febrer de 2018, els socis del projecte i els stakeholders d’Astúries i Catalunya van visitar el Campus de
Brightlands Greenport a Venlo on el Prof. Dr. Emmo Meijer (CTO de DSM i referent nacional del sector Químic) va
presentar el desenvolupament de la química i les seves implicacions a la regió de Limburg. També va participar el Sr.
Patrick Lemmens (Innovation Broker i Business Developer del Bio Treat Center) que va presentar la seva organització.
Els participants també van fer una visita guiada a VillaFlora on es troben nombroses instal·lacions de laboratori i d'RD,
així com infraestructures que utilitzen investigadors, estudiants i empreses de dins i fora de la regió. El campus de
Brightlands Greenport Venlo és un dels quatre campus de
Brightlands ubicats a Limburg, aquests estan especialitzats en
biomaterials, serveis intel·ligents i salut. Al Brightlands Campus
Greenport Venlo, el focus és l'alimentació i la nutrició saludable. En
el campus, l’empresa, la ciència i l'educació treballen conjuntament
en innovacions per a una nutrició saludable, la reproducció vegetal i
el creixement, les matèries primeres alternatives i les fonts
alimentàries. Tots junts, contribueixen a trobar solucions innovadores
als desafiaments globals com la seguretat alimentària i els aliments
saludables i sostenibles.
Més informació sobre el Campus de Brightlands aquí.

Instruments de finançament de la Innovació FEDER a la regió de Limburg
L'instrument principal per al finançament de la innovació a Limburg és el Programa Operatiu Sud Holanda 2014-2020
(OPZuid), eix prioritari "Augmentar la intensitat de la recerca i la innovació a les PIME i millorar la seva capacitat
d'innovació". Donat que Limburg és una regió fronterera (2/3 de la seves
fronteres es troben amb els països veïns), també són importants els
programes Interreg-VA en què participa.
Amb l'OPZuid, la regió dels Països Baixos del Sud, formada per les
províncies de Zeeland, Brabant Septentrional i Limburg, pretén reforçar
el seu potencial en RDI, alhora que dóna suport al canvi cap a una
economia baixa en carboni. El programa es centra en PIMEs
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innovadores i enfortirà la col·laboració entre indústria, universitats i governs.
El pressupost total d'OPZuid 2014-2020 és de 321.591.238 €, amb una contribució total del FEDER de 113.627.056
euros. La taxa de finançament del FEDER en general és del 35% i no hi ha un import màxim de finançament. El
programa utilitza convocatòries temàtiques per a la selecció de projectes a finançar. Una part de l'import total de
l'FEDER s’assigna a cada convocatòria. No hi ha pressupostos específics assignats per sectors, per tant, les propostes
de projectes del sector químic/bio economia han de competir amb les propostes de projectes dels altres sectors.
Més informació sobre l'OPZuid aquí
Procediment online per a les convocatòries d’OPZuid i Interreg
Les organitzacions elegibles, com ara centres de recerca i tecnològics, organitzacions governamentals, així com
empreses poden presentar les seves propostes a les convocatòries mitjançant el portal web OPZuid. Durant el període
en què s'obre una convocatòria, els sol·licitants emplenen un formulari d'inscripció via el portal web i carreguen els
documents de suport al projecte. Una cop finalitzat el termini, el Secretariat del Programa comprova l’elegibilitat de les
propostes presentades, posteriorment, les propostes són avaluades per un Panell d'Experts independent que, les
classifica. Un cop concedida una subvenció, també s'ha d'utilitzar el mateix portal web per a la presentació d'informes
de progrés i per enviar documents de suport (per exemple, factures pagades, fulls de temps, proves de procediments
de licitació usats)
El programa Interreg V entre els Països Baixos i Flandes (Bèlgica), el programa Interreg V entre Alemanya i els Països
Baixos i el programa Interreg V per al Eurege Mine-Rhine ofereixen oportunitats similars pel finançament de projectes
innovadors. Sempre i quan es compleixin els criteris d’elegibilitat pel que fa a la composició del Consorci.
Entrevistes a representants de Limburg
En el marc del quart informe d'anàlisi de S3Chem, es van entrevistar representants de PIMES i grans empreses, centres
tecnològics i de recerca, així com l'Autoritat de gestió del programa OPZuid per la seva experiència en l'execució dels
esmentats instruments de finançament. En general, el nivell de satisfacció és força alt: la disponibilitat d'aquests
instruments millora l'establiment de nous consorcis en projectes nous i innovadors i fins ara, els resultats mostren que
s'han presentat moltes propostes amb molt bon nivell i que ja s'han concedit. Les possibles millores esmentades serien
la simplificació del procediment de sol·licitud de subvenció (segons les organitzacions entrevistades és molt complex i
requereix molt de temps).

Propers esdeveniments
El 7 i 8 de juny de 2018 els socis mantindran una reunió de treball interregional a Astúries per debatre i comentar el
treball a realitzar durant 5è semestre del projecte, que es centrarà en mesurar l'impacte dels projectes d'innovació
finançats. També s'organitzarà una visita a l’INCAR – CSIC.

Contacte:
 Project coordinator: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de

facebook.com/S3Chem

 Communication manager: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de
 Contacte a Catalunya: Maria Dolors Nuñez – ACCIO dnunez@gencat.cat

Linkedin/S3Chem
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