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De projectpartners zitten middenin de tweede projectfase 

 

13e vergadering interregionale werkgroep 

De projectpartners kwamen op 12 februari bij elkaar op het ministerie van economische zaken, wetenschap 
en digitalisatie van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de vergadering stond de presentatie over de 
voortgang bij de implementatie van het actieplan centraal.  
Alle projectpartners hebben aan het einde van de eerste projectfase een regionaal actieplan ontwikkeld. 
Deze actieplannen bevatten informatie over hoe de leerpunten die in het kader van de samenwerking zijn 
opgedaan, zullen worden geïmplementeerd in de verschillende regio's. In de plannen worden de aard van 
de maatregelen, het bijbehorende 
tijdschema, de betrokken stakeholders, 
de kosten en de wijze van financiering 
uiteengezet. Bovendien beslissen de 
projectpartners zelf hoeveel maatregelen 
zij in hun regionale actieplannen willen 
opnemen. De implementatie van deze 
maatregelen wordt gemonitord in de 
tweede projectfase, die in april 2019 van 
start is gegaan. De meeste partners 
slagen er goed in de maatregelen uit hun 
regionale actieplannen te implementeren. 
De partners bespraken de verschillende 
stadia van de implementatie en wat er nog moet gebeuren om de verdere implementatie tot het einde van 
projectfase 2 mogelijk te maken. Daarnaast bespraken de projectpartners de mogelijkheden om de 
gepresenteerde maatregelen over te dragen en ook in andere regio's te implementeren. Na de vergadering 
en de presentatie over de voortgang van de implementatie van het actieplan zullen de projectpartners 
doorgaan met het uitvoeren van hun regionale actieplannen.  
 
 
 

Komende projectevenementen  

Slotconferentie in Maastricht +++ Save the date +++ 

De laatste vergadering van de interregionale werkgroep en de tweede Dissemination Conference vinden op 
17 en 18 juni plaats in Maastricht. Het doel van deze slotconferentie is om de eindresultaten van 
projectfase 2 en de implementatie van de regionale actieplannen te presenteren aan een breder publiek. 
Stakeholders uit de chemische industrie zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement. 
Binnenkort worden informatie over de locatie en de agenda van het evenement bekendgemaakt op de 
website van het project.   
 

 

Contactpersoon 

 

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

      Linkedin/S3Chem 

mailto:andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de
https://www.facebook.com/S3Chem
https://www.linkedin.com/groups/8537839
https://www.linkedin.com/groups/8537839
https://www.facebook.com/S3Chem/

