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Exitosa reunió de socis S3Chem a Brussel·les  

11a Reunió interregional 

El 22 de Novembre de 2018, els socis del projecte es van reunir 
a la Representació de Saxònia-Anhalt davant la UE. L’objectiu 
de la reunió fou presentar las primeres idees pels Plans 
d’Actuació Regionals per tal de millorar la implementació dels 
instruments de les Estratègies Regionals d’Especialització 
Intel·ligent (RIS3) de cadascuna de les 7 regions. A partir dels 
resultats d'anàlisis previs sobre la participació i la governança 
dels grups d'interès, la generació de projectes, els instruments 
de finançament, així com els processos de seguiment i direcció 
en el marc del RIS, cada regió establirà actuacions per millorar 
l'accés per a les empreses al finançament de la innovació. Els 
resultats dels anàlisis, recomanacions i i lliçons apreses dels 
intercanvis d'experiències entre les regions sòcies, s'incorporaran al desenvolupament dels Plans.  

Un cop presentades diferents propostes d’actuacions, els socis hauran de presentar la versió definitiva del Pla abans 
de finalitzar la 1a fase del projecte. La implementació d'aquests es realitzarà durant la 2a del projecte, és a dir, entre 
abril de 2019 i març de 2021. 

Desenvolupament d'actuacions per promoure la futura cooperació en innovació entre regions 

químiques 

Durant la segona part de la reunió, es van discutir les idees inicials dels Plans amb representants d'altres institucions i 
iniciatives europees que tenen com a objectiu promoure la cooperació interregional. En primer lloc, Andreas Fiedler 
(ISW) va presentar una breu ressenya del projecte, els seus èxits i els plans d'acció regionals. Després, Lieven Top 
(representant del govern flamenc) va donar una visió sobre la cooperació trilateral entre les regions químiques de 
Limburg, Renania del Nord-Westfàlia i Flandes. Laurent de Mercey (Comissió Europea, DG Regió) va exposar les 
pautes de la Comissió Europea sobre la promoció de la col·laboració interregional i transfronterera per al proper període 
de finançament del 2021 al 20127. La Comissió Europea, es centrarà en futures inversions en innovació interregional 
prenent com a punt de partida les bones pràctiques sorgides de les actuacions pilot realitzades en el període de 
finançament 2014-2020. Thomas Wobben (Comitè de les Regions) presentà el debat actual sobre el disseny de la 
futura cooperació interregional a la Unió Europea. Mikel Iruja, (representant de la Iniciativa Vanguard), va destacar la 
importància de la cooperació europea en el finançament de la innovació. En particular, l'agrupació de recursos i l'ús de 
sinèrgies entre regions europees són un benefici important de la cooperació europea. 

Per tal d’utilitzar les fortaleses regionals d'una manera eficaç i sostenible, les plataformes de cooperació tenen un paper 
fonamental. Neli Georgieva (European Chemical Regions Network) i Andreas Pauer (Ecorys) van presentar la 
plataforma European Chemical Regions Network amb un enfocament en el sector químic: la S3Platform. Els set socis 
del projecte S3Chem, cinc ja formen part del S3Platform for Chemistry, destaquen Limburg i Llombardia que lideren la 
plataforma. A més, gairebé tots els socis van participar en l'esdeveniment de llançament del S3Platform celebrat a 
Brussel·les el passat 24 d'octubre de 2018 i dedicat a l’intercanvi d'idees, reptes regionals i possibilitats de cooperació 
conjunta. Per últim, la reunió de socis de S3Chem es va tancar amb la participació dels socis a l'esdeveniment nocturn 
organitzat per la Representació de Saxònia-Anhalt davant la UE: "Bauhaus - Modernisme - Magdeburg als vint anys". 

 

Un bon exemple de pràctica de la regió de Llombardia - La Llei regional "La 

Llombardia és Recerca i Innovació" (lr 29/2016) 

A Llombardia, la Llei regional "Llombardia és Recerca i Innovació" (el 29/6/2016) és el primer exemple d'una llei regional 
que gestiona polítiques dedicades a la recerca i la innovació, construïdes i compartides amb la quàdruple hèlix (que 
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inclou tant investigadors internacionals i acadèmics com a ciutadans). Per tant, és un exemple d'enfocament 
governamental innovador que podria ser transferit a altres regions. 

La Llei regional "Llombardia és Recerca i Innovació", aprovada el novembre de 2016, pretén potenciar les inversions 
regionals en recerca i innovació per promoure la competitivitat del sistema econòmic-productiu, el creixement del capital 
humà, el desenvolupament sostenible i la contribució per augmentar el benestar social i la qualitat dels serveis prestats 
als ciutadans i les empreses. 

La llei esmentada anteriorment va introduir els següents enfocaments innovadors en matèria de governança: 

 Comitè de direcció interministerial, presidit pel president de la regió, amb funció de coordinació estratègica en 
el desenvolupament de polítiques de recerca, innovació i transferència de tecnologia. El resultat principal 
d'aquest nivell és un programa estratègic triennal (PST). 

 El Fòrum Regional de Recerca i Innovació, una entitat independent composta per 10 membres d'experts 
altament qualificats en disciplines científiques, ciències socials i humanitats, seleccionats mitjançant un procés 
de concurrència pública internacional; 

 L'eina de consulta pública introduïda a la Plataforma d'Innovació Oberta: els usuaris que, per diversos motius, 
"visiten i visquin el territori" i treballen sobre el tema, se'ls va demanar que identifiquessin les característiques 
clau de la innovació social i els principals factors que podrien afavoreixen el desenvolupament de la regió. 

 "Dia de recerca", establert el 8 de novembre de cada any, es concedeix un premi de 1 milió € (anual) a 
investigadors i empreses que s'han distingit en el camp de la Salut i Ciències de la Vida. 

 

Propers esdeveniments del projecte 

Conferència final de projecte a Saxònia-Anhalt +++ Reserva’t la data +++ 

La reunió final del grup de treball interregional del projecte, la vista a una empresa/entitat regional del sector químic i la 
conferència de final de la primera fase del projecte tindran lloc a Halle (Saxònia-Anhalt) els dies 26 i 27 de febrer. 
L'objectiu d'aquest acte final és presentar els resultats d’implementació de la 1a fase del projecte i els Plans d'Acció 
Regionals a un públic més ampli. Es convida a les empreses i organitzacions pertanyents al sector químic que tinguin 
interès en participar en l'esdeveniment. Més informació sobre el lloc i el programa de l’acte es donaran a conèixer en 
breu a la web del projecte (https://www.interregeurope.eu/s3chem/)  
 
 

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

 

 Coordinador del projecte: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de facebook.com/S3Chem 
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