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Succesvolle partnerbijeenkomst S3Chem in Brussel  

11e
 bijeenkomst van de Interregionale Werkgroep 

De partners uit alle regio’s kwamen op 22 november 2018 
bijeen in de EU-Vertegenwoordiging van Sachsen-Anhalt. Doel 
van de bijeenkomst was om de eerste ideeën voor de 
Actieplannen te presenteren, waarmee de implementatie van 
de Regionale Innovatie Strategieën (RIS) van alle zeven regio’s 
verbeterd moet gaan worden.  Op grond van de resultaten uit 
eerdere analyses met betrekking tot betrokkenheid van 
stakeholders en governance, projectontwikkeling, financierings-
instrumenten alsmede monitoring en besturingsprocessen in 
het kader van de RIS moet iedere regio acties gaan definiëren 
om de toegang van bedrijven tot financiering voor innovatie te 
vergroten. De uitkomsten van de analyses, geïdentificeerde 
aanbevelingen voor verbetering en opgedane ervaringen uit uitwisselingen met de andere partnerregio’s zullen 
meegenomen worden in de ontwikkeling van deze actieplannen. Na de partnerbijeenkomst en de presentaties van de 
mogelijke maatregelen hebben alle projectpartners nu de opdracht om voor het eind van de eerste fase van het 
S3Chem project een concept voor dit actieplan op te stellen. De uitvoering van deze actieplannen in de regio’s zal in 
de tweede fase van het project (van april 2019 tot en met maart 2021) gemonitord worden.  

Nieuwe initiatieven om toekomstige innovatie-samenwerking in chemie-regio’s te  stimuleren 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst werden de eerste ideeën voor de actieplannen ook besproken met 
vertegenwoordigers van andere Europese instituten en initiatieven, die het bevorderen van interregionale 
samenwerking tot doel hebben.  Als eerste werd door Andreas Fiedler (isw) een kort overzicht gegeven van het 
S3Chem project, zijn resultaten en de regionale actieplannen per partnerregio. Daarna deelde Lieven Top (Vlaamse 
regering) interessante inzichten over de trilaterale samenwerkingsstrategie van de chemieregios’s  Limburg, 

Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen. Laurent de Mercey 
(Europese Commissie, DG Regio) lichtte de intenties van 
de Europese Commissie toe op het vlak van stimulering 
van interregionale en grensoverschrijdende samen-
werking in de volgende budgetperiode van 2021 tot en 
met 2027. De Europese Commissie zal, op grond van 
goede ervaringen met pilotacties in de huidige 
budgetperiode, in de toekomst meer focus gaan leggen 
op interregionale innovatieve investeringen.  Thomas 
Wobben (Comité van de Regio’s) bracht verslag uit van 
de laatste ontwikkelingen in het debat binnen de EU over 
de inrichting van toekomstige interregionale 
samenwerking. Mikel Iruja, vertegenwoordiger namens 
het Vanguard Initiatief, benadrukte het belang van 

Europese samenwerking met betrekking tot financiering van innovatie. Met name de bundeling van middelen en het 
gebruiken van synergie tussen Europese regio’s zijn belangrijke opbrengsten van Europese samenwerking. 
Samenwerkingsplatforms spelen een belangrijke rol bij het effectief en duurzaam kunnen gebruiken van regionale 
sterktes. Neli Georgieva (European Chemical Regions Network) en Andreas Pauer (Ecorys) stelden zo’n platform met 
chemie als focus voor – het S3Platform on the Thematic Area Chemicals. Vijf van de zeven partners in het S3Chem 
project nemen al deel in dit platform, Daarnaast namen bijna alle partners deel aan het kick-off event van het 
S3Platform on the Thematic Area Chemicals op 24 oktober 2018 in Brussel dat was gewijd aan uitwisseling van 
ideeën, regionale ambities en samenwerkingsmogelijkheden.  

De S3Chem partnerbijeenkomst eindigde met de deelname door partners aan de avondbijeenkomst in de EU-
vertegenwoordiging van Sachsen-Anhalt met als thema: “Bauhaus – Modernisme - Magdeburg in de twintiger jaren“.  

http://ecrn.net/thematic-area-chemicals-kick-off-meeting/
http://ecrn.net/thematic-area-chemicals-kick-off-meeting/
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Een goed praktijkvoorbeeld uit Lombardije – De regionale wet “Lombardije is 

Onderzoek en Innovatie” (lr 29/2016)  

De regionale wet “Lombardije is Onderzoek en Innovatie” (lr 29/2016) in Lombardije is het eerste voorbeeld van een 
regionale wet, die beleid gericht op onderzoek en innovatie aanstuurt en gemaakt en gedeeld is met de quadruple 
helix (met betrokkenheid van internationale onderzoekers en academia evenals burgers). Op die manier kan zij als 
voorbeeld van een innovatieve governance-aanpak dienen voor andere regio’s.  

De regionale wet “Lombardije is Onderzoek en Innovatie”, goedgekeurd in november 2016, wil de regionale 
investering in onderzoek en innovatie verhogen om het concurrentievermogen van het economische 
productiesysteem, de groei van human capital en de duurzaamheid te stimuleren, alsmede bij te dragen aan het 

vergroten van het maatschappelijk welzijn en de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven.   

De bedoelde wet introduceerde de volgende innovatieve governance-aanpak: 

 Een interministeriële Stuurgroep, voorgezeten door de President van de Regio, met een strategische 
coördinatie-functie m.b.t. de ontwikkeling van beleid inzake onderzoek, innovatie en technologietransfer. De 
belangrijkste output op dit niveau is een driejaars Strategisch Programma (PST). 

 Het Regionale Forum voor Onderzoek en Innovatie, een onafhankelijke entiteit samengesteld uit 10 leden 
waaronder hooggekwalificeerde experts in natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en 
menswetenschappen. Ze zijn geselecteerd via een transparante, internationale procedure. 

 Het instrument “Publieke consultatie” werd geïntroduceerd op het Open Innovatie Platform: gebruikers, die om 
welke reden dan ook "kijken naar en leven in het gebied" en werken in het domein, werden gevraagd om de 
belangrijkse kenmerken van sociale innovatie en de belangrijkste factoren, die de ontwikkeling van de regio 
ten goede konden komen, te identificeren. 

 Tijdens "Onderzoeksdag", georganiseerd op 8 november van elk jaar, wordt een prijs van € 1 miljoen 

(jaarlijks) toegekend aan onderzoekers en bedrijven, die zich hebben onderscheiden in het domein 
“Gezondheid en Life Sciences.  

 

Komende Events  

Slotconferentie van het project in Sachsen-Anhalt +++ Save the Date +++ 

De laatste bijeenkomst van de Interregionale Werkgroep, een bedrijfsbezoek en de derde disseminatie-bijeenkomst 
zullen op 26 en 27 februari 2019 plaatsvinden in Halle (Saale). Het doel van deze slotconferentie is om de laatste 
resultaten van de projectuitvoering in fase 1 te presenteren alsmede om de regionale actieplannen aan een breder 
publiek voor te stellen. Stakeholders uit de chemische sector worden nadrukkelijk uitgenodigd de conferentie bij te 
wonen. Nieuws over plaats van bijeenkomst en over de agenda wordt binnenkort op de website van het project 
bekend gemaakt.  
 
 

Contact: 

 

 

  Projectcoördinator: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de facebook.com/S3Chem 

  Communicatiemanager: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de      Linkedin/S3Chem 
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