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Trobada dels socis del projecte S3Chem a Asturias 
 

Els socis del projecte S3Chem es varen reunir a la reunió d’Astúries els dies 29 i 30 de març de 2017. 

L’objectiu principal de la 4ª reunió del Grup de Treball Interregional (GTI) va ser l’intercanvi d’experiències 

sobre la governança i la participació de les parts interessades en el projecte. Per això, cada regió va treballar 

durant el segon semestre en el desenvolupament d’un estudi temàtic. Els resultats d’aquests anàlisi regionals 

es varen presentar a la reunió del GTI en Oviedo, Astúries. La trobada va incloure també una reunió del Grup 

Directiu. 

 

4ª Reunió del Grup de Treball Interregional  

La primera part de la reunió del Grup de Treball 

Interregional (GTI) es va dedicar a la presentació de la 

situació actual de la implementació del projecte i a la 

gestió del projecte. Es va intercanviar informació sobre 

l’execució de  les activitats del projecte, l’establiment 

d’estructures i procediments de gestió, així com les 

activitats de comunicació i difusió. Basant-se en els 

qüestionaris preparats pel soci del projecte ISW, es va 

invitar a tots els socis a compartir els resultats dels seus 

anàlisis de les estratègies regionals d’innovació, així com 

de la participació de l es parts interessades regionals en 

cada una de l es regions associades. 

 
 

La reunió del GTI també va revelar alguns problemes 

específics regionals, com la falta de personal, a és del 

retard en l’establiment d’una Unitat de Gestió Central i 

d’altres processos relacionats amb la gestió. Pel proper 

període de justificació s’espera que tots els socis del 

projecte utilitzin el sistema iOLF per al lliurament del segon 

informe. A més, amb la incorporació de nou personal en 

maig i juny per part del líder del projecte, es preveu 

avançar en gestió financera i el desenvolupament de 

l’aplicació de l’estratègia de comunicació. Això suposarà 

una més gran agilitat dels diferents canals de 

comunicació.  

Al final del segon dia una empresa asturiana, IQN - Industrial Química del Nalón, va explicar als socis del 

projecte alguns dels projectes d’aquesta empresa en la revalorització de subproductes industrials.  

Enllaç al vídeo: https://youtu.be/5Po1DMaD_L8 
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2ª Reunió del Grup Directiu  

De la reunió del Grup de Direcció, celebrada el 30 de març per la tarda, es podria resumir que el projecte està 

avançant bé fins ara amb una bona col·laboració dels socis del projecte en relació a la finalització del primer 

informe conjunt. Com ho confirmen els socis, els objectius del projecte responen a les expectatives regionals i 

el projecte contribueix a la implementació de les Estratègies Regionals d’innovació. Les reunions regionals 

sobre innovació amb les parts interessades, stakeholders, han estat útils per facilitar la cooperació entre les 

parts, per exemple el el Fraunhofer IMWS de Saxen-Anhalt i el Campus Brightland de Limburg. 
 

Propers Esdeveniments 

El proper esdeveniment del projecte S3Chem tindrà lloc a la regió de Lombardia del 16 al 18 de maig de 

2017. Això inclourà la cinquena reunió del GTI, la primera Conferencia de Difusió sobre Economia Circular i 

una visita a Religth en Rho (Milà). Tots els socis, així com els stakeholders estan convidats a unir-se a 

aquesta conferència.  

 
 
 
Contactes: 
 
� Coordinador del projecte: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de  
      
� Gestor de comunicació: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de 
 
�  Contactes en Astúries: paz@idepa.es mdiaz@idepa.es  
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