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Trobada dels socis S3Chem a Varsòvia
10a Trobada interregional del Grup de Treball a Varsòvia
El 18 i 19 de setembre, els socis es van reunir a Varsòvia
per valorar els resultats del cinquè anàlisi temàtic sobre
seguiment i orientació de les polítiques de finançament de la
innovació amb FEDER, concretament pel sector químic.
Durant la reunió, es van debatre qüestions com: Quins
sistemes de seguiment i avaluació existeixen a les regions;
quins són els actors implicats; com es mesura l'impacte del
finançament de la innovació i quins indicadors d’output i de
resultats s'utilitzen per controlar l'execució del finançament.
El segon dia, els socis van tractar quina hauria de ser
l’estructura de l’Informe del 6è semestre, que es centrarà en
el desenvolupament dels Plans d'Actuació per millorar la
implementació de les Estratègies d’Especialització
Intel·ligent (RIS3) de a cada regió en l’àmbit de la química.
Aquests plans es realitzaran a partir dels resultats i les
lliçons apreses dels treballs d’anàlisi realitzats fins al moment. Les propostes preliminars de Plans d'Actuació es
presentaran a la propera reunió de socis a Brussel·les el 22 de novembre de 2018.

Visita al Parc Tecnològic i Industrial de Plock
Juntament amb els stakeholders de Masòvia, Catalunya i Saxònia-Anhalt, es va organitzar una visita al Laboratori que
pertany al Parc Industrial i Tecnològic de Plock on el principal soci i usuari és el Laboratori ORLEN. Durant la visita
guiada, els participants van conèixer les instal·lacions analítiques i de recerca. El Laboratori ORLEN és un dels
laboratoris industrials més grans d'Europa en termes de grandària i capacita i està especialitzat en l’anàlisi de
combustibles, petroquímics, petroli, matèries primeres, corrents interoperacionals, aigües residuals, sòl i aire. El
laboratori realitza exàmens analítics per controlar els processos tecnològics de PKN ORLEN S.A. Els socis van poder
visitar la sala de màquines, el laboratori petroquímic, el taller de combustible i el taller d'asfalt d'oli.
Els stakeholders que van participar i presentar les projectes en els que estan treballant van ser: la Sra. Monika
Harponska (CTCQ, Centre Tecnològic de la Química de Catalunya), la Sra. Irene Punti (Centre de Recerca ICIQ,
Catalunya), el Dr. Frank Pothen (Fraunhofer IMWS / CEM, Alemanya) i la Sra. Urszula Gryczka ( Institut de Química i
Tecnologia Nuclears de Polònia).

Un exemple de bona pràctica des de Masòvia – Innowator Mazowsza
L'any 2018 es va celebrar la 10a edició del concurs Innowator Mazowsza - Innovador de Masòvia, organitzat per The
Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship a Varsòvia. Aquest concurs pels representants de les pimes i de
joves investigadors.
La categoria "Empresa jove innovadora" està adreçada a les pimes de l'àrea de la regió de Masòvia de menys de 10
anys. Les empreses que vulguin participar han de presentar un producte, servei o tecnologia innovadora introduït en
els últims 5 anys.
La categoria "Jove científic innovador" va dirigida a joves científics menors de 39 anys, que en els últims 3 anys hagin
obtingut un doctorat on hagin tractat el tema de la innovació.
El concurs promou pràctiques de joves científics i empreses de la regió de Masòvia. L'objectiu principal del concurs és
seleccionar joves talents en l'àmbit de la ciència i l'emprenedoria i promoure actituds pro-innovadores a la regió. El
concurs reconeix solucions noves i innovadores utilitzades per les empreses, que influeixin en la millora del treball,
alhora que s'ocupa del capital humà i del medi ambient. El concurs està molt ben valorat per la comunitat científica,
pels quals les tesis doctorals són importants pel desenvolupament de la ciència tant a Polònia com a la resta del món.
Els guanyadors del concurs reben premis en forma de pràctiques, tallers, entrenaments i programes d'acceleració.
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Innowator Mazowsza reforça la cooperació entre la ciència i l’empresa així com amb The Marshal Office of the
Mazowieckie Voivodeship a Varsòvia. En conseqüència, el concurs influeix en l'augment de la competitivitat de la regió
i les empreses.

Propers esdeveniments: internacionals i del projecte
11a reunió del Grup de Treball Interregional a Brussel·les
La 11a reunió del Grup de Treball Interregional s'organitzarà el 22 de novembre a Brussel·les. La trobada es dedicarà
al treball temàtic del 6è semestre del projecte que es centra en el desenvolupament dels Plans d'Actuació de cada regió
per millorar l'instrument polític específic les RIS. Els 7 plans inclouran una descripció de les millores que seran
implementades pels socis del projecte. A aquest efecte, els socis de S3Chem revisaran les recomanacions dels temes
desenvolupats al llarg del projecte amb la implicació dels stakeholders: generació de projectes, instruments de
finançament i avaluació. Els resultats es tractaran juntament amb membres de l'ECRN (Xarxa de Regions Químiques
Europees) i els representants de les regions sòcies.

Reunió de Kick-Off de l’Àrea Temàtica Química a Brussel·les
El 24 d'octubre de 2018, la Plataforma S3 sobre l’Àrea Temàtica Química realitzarà la reunió de Kick-Off organitzada
per l'ECRN (European Chemical Regions Network), a la Representació Permanent de Llombardia a Brussel·les. La
Plataforma S3 de Química és una associació recentment establerta sota la Plataforma d'Especialització Intel·ligent per
a la Modernització Industrial. L'esdeveniment és la primera reunió oficial que reunirà a tots els seus membres i pretén
atraure a d’altres regions i grups d'interès del sector químic. L'objectiu principal és intercanviar idees, ambicions
regionals i possibilitats de cooperació conjunta. Entre els participants, figuren la majoria de regions del projecte
S3Chem.

Contacte:
 Coordinador del projecte: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de

facebook.com/S3Chem

 Communication manager: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de

Linkedin/S3Chem

 Coordinador del projecte a Catalunya: Maria Dolors Nuñez (ACCIO) dnunez@gencat.cat
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