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Partners S3Chem wisselen ervaringen uit over het projectscouting en -ontwikkeling

6e Interregionale Werkgroep bijeenkomst en de presentatie van 2 grote industriële projecten in Luik
e

De 6 Interregionale Werkgroep bijeenkomst van S3Chem vond op 12 en 13 September 2017 plaats in de Waalse
stad Luik. De bijeenkomst werd geopend door de heer Daniel Collet, die het belang van uitwisseling van ervaringen
en het gezamenlijk leren binnen het kader van het S3Chem-project voor de Waalse regio en alle Europese partners
benadrukte. De projectpartners verwelkomden graag de directeur van ECRN, mevrouw Renatka Krcova, welke ook
deelnam aan de bijeenkomst om op die manier inzicht te verkrijgen in
het werk binnen het S3Chem-project.
Het onderwerp van het eerste deel van de bijeenkomst vormden de
presentatie van enkele organisatorische en managementzaken,
gevolgd door het communicatieverslag over de laatste
projectperiodes. Het tweede deel van de Interregionale Werkgroep
bijeenkomst was gewijd aan de thematische discussie over de
resultaten van de analyses, die de partners hebben gemaakt ten
aanzien van de vraag hoe projectscouting en –ontwikkeling ten
behoeve van financiering uit RIS-programma’s kan worden
gestimuleerd. Hiertoe hebben partners in het 3e projectsemester
bijeenkomsten van de Regionale Innovatie Stakeholders Groep
(RISG) georganiseerd om dit onderwerp te bediscussiëren en feedback te krijgen vanuit het gezichtspunt van deze
stakeholders. Deze stakeholders-bijeenkomsten stellen de projectpartners in staat om informatie te vergaren teneinde
de huidige situatie met betrekking tot implementatie van de Regionale Innovatie Strategie (RIS) te kunnen evalueren.
De resultaten van analyses, welke vooral betrekking hadden op de sterktes en zwaktes van het
projectscoutingsproces, werden in de bijeenkomst gepresenteerd. Daarnaast hebben alle projectpartners case studies
uit hun regio opgenomen om de regio-specifieke aspecten te illustreren en om de verbeteringsopties met betrekking
tot projectontwikkeling beter te kunnen begrijpen. Teneinde de resultaten van deze analyses te kunnen vergelijken en
gemeenschappelijke kenmerken tussen de regio’s te kunnen ontdekken, zullen alle projectpartners een door de
S3Chem-partner isw (beleidsadvies-partner) ontwikkelde matrix invullen.

Inleiding over innovatieve projecten in Wallonië
Een ander belangrijk onderdeel van de partnerbijeenkomst vormden de inleidingen over twee innovatieve concepten
binnen de Waalse chemiesector. Alle deelnemers werd de gelegenheid geboden meer te weten te komen over de
missie en activiteiten van het “Reverse Metallurgy”-project en het “Verdir”-initiatief. Beide projecten worden al
gefinancierd door de Waalse regering met EFRO-middelen in het kader van RIS, waar verschillende partijen uit de
academische wereld en de industriële omgeving van profiteren.

Bezoek aan het GeMMe-laboratorium

www.interregeurope.eu/s3chem

Presentatie van het "Verdir"-project
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Metallurgie heeft een lange industriële traditie in Wallonië. In het kader van het Marshall Plan worden ca. € 41,5
miljoen geïnvesteerd in het “Reverse Metallurgy”-project. Dit project verenigt verschillende Waalse partners vanuit
verschillende terreinen om samen te werken aan de ontwikkeling van technieken voor een betere recycling van
metalen. De GeMMe-Groep van de Universiteit Luik en de bedrijven Comet Treatment en Citius Engineering werken
in het bijzonder samen aan de ontwikkeling van een apparaat, dat metaalafvaldeeltjes visueel screent ten behoeve
van recycling-mogelijkheden. Daardoor wordt een real-time classificatie van verschillende metaaldeeltjes,
geïdentificeerd door sensors, mogelijk.
Voor meer informatie over het project: http://www.gemme.ulg.ac.be/

Het innovatieve concept van het “Verdir”-project, uitgevoerd door de Universiteit Luik, is gericht op toekomstige
structuur-uitdagingen, zoals economische en ecologische crisissen maar ook bevolkingsgroei, door middel van
intelligente en creatieve herontwikkeling (verontreinigde) bedrijventerreinen. In het bijzonder maakt het project gebruik
van innovatieve technieken uit de bio-engineering die in de eerste pilot plant met aquacultuur-planten van het project
gebruikt worden vooral voor farmaceutische toepassing. Het is een ecologisch stedelijk agricultuur-project; gekoppeld
aan herwinning van warmte en CO2, die in de nabij gelegen afvalverwijderingsfabriek Intradel vrijkomen. Toekomstige
“Verdir”-projecten zullen ook met EFRO-middelen ondersteund worden om tevens een algen-productiesysteem voor
de farmaceutische sector op te richten.
Voor meer informatie over het project: https://www.ulg.ac.be/cms/c_2636766/fr/verdir-projet-pilote

Projectscouting in Wallonië - Praktijkvoorbeeld
De smart specialisation strategy, kern van het Waalse 3e Marshall Plan, is gebaseerd op een beleid van
competitiveness poles, die gericht zijn op het versterken van het Waalse industriële innovatiebeleid. Het proces
waarbinnen Waalse actoren projecten kunnen opzetten en financieren, is ingebed in dat beleid van competitiveness
poles. Dit Waalse beleid financiert projecten binnen 5 domeinen, waaronder innovatie en onderzoek. Eén van de
innovatieve samenwerkingsprojecten op het gebied van chemie onder de Regionale Innovatie Strategie RIS betreft
het Minerve-project. Het Minerve-project werd door de Waalse partner in de Interregionale Werkgroep bijeenkomst
benadrukt als een goed praktijkvoorbeeld en het wordt gefinancierd door en ingebed in het “competitiveness cluster”
Greenwin waarbinnen multinationale en middelgrote, gespecialiseerde bedrijven evenals verschillende research
instituten samenwerken aan het verminderen van de overall economische footprint. Het project heeft een financiële
ondersteuning van in totaal € 5 miljoen ontvangen. Doel van het Minerve-project is om de levenscyclus van begraven
afval te reduceren en om de bronnen te exploiteren. Het project is halverwege en de doelstellingen worden tot nu toe
bereikt. Omdat het projectontwikkelingsproces en vooral de totstandkoming van consortiumovereenkomsten
omslachtig en tijdrovend kunnen zijn, hebben vooral grote ondernemingen als Shanks verschillende voordelen ten
opzichte van kleinere vanwege hun grotere middelen op gebied van personeel en financiën. Vooral vanwege de steun
van Greenwin en de Waalse regio zijn administratieve hobbels met succes genomen. Eén van de winstpunten van het
project was het aan één tafel brengen van verschillende actoren binnen dit thema. De resultaten zijn vermenigvuldigd
en daardoor kunnen vervolgpartnerschappen in andere projecten gecreëerd worden. Daarnaast zijn stakeholders van
het Greenwin-cluster zeer actief in interregionale leerprocessen binnen de door de Waalse partners georganiseerde
stakeholder-workshops. Deze betrokkenheid van Waalse stakeholders rondom het S3Chem-project heft de
partnerregio in staat gesteld om sterktes, zwaktes en verbeteringen ten aanzien van het proces van projectscouting
en –ontwikkeling in Wallonië vanuit het gezichtspunt van de stakeholders te identificeren. De belangrijkste sterktes
zijn enerzijds het feit, dat experimentele toepassingen makkelijker via de poles te organiseren zijn en anderzijds dat
partnerschappen ook beter gestimuleerd kunnen worden omdat spelers elkaar kunnen versterken en daarmee hun
potentie om sterke en innovatieve projecten te bouwen kunnen vergroten. Maar er zijn ook enkele zwaktes die door
het Waalse beleid aangepakt moeten worden. Het gaat dan om het proces van financiering dat vooral gebaseerd is op
financiering door de overheid. Daardoor bestaat het gevaar dat clusterprojecten en bedrijven als belangrijkste
aanjagers van innovatie de regio verlaten als overheidsondersteuning minder wordt. Vooral bedrijven, die risicovolle
projecten ontwikkelen, worden geconfronteerd met administratieve lasten gerelateerd aan toegang tot financiering.
Beide punten hangen samen kijkend naar verdere verbeteringen. Met andere woorden, de toegang tot financiering,
vooral voor het MKB, dient verbeterd te worden via uitbreiding van de ontwikkelde steunmaatregelen en het faciliteren
van toegang tot externe financieringsbronnen.
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De regio moet ook de beperkte overheidsfinancieringsmogelijkheden gericht inzetten in de domeinen met een hoog
potentieel voor de regio. Om het regionale cluster internationaal te positioneren en om de capaciteiten van het cluster
ten aanzien van R&D en innovatie te versterken wordt een intensievere verbinding van clusters door middel van de
ontwikkeling van gezamenlijke projecten van verschillende clusters en een oriëntatie in de richting van groene chemie
genoemd als belangrijke behoefte.

Komende Events
Van 4 tot 6 oktober 2017 zal de 2e Disseminatie bijeenkomst van S3Chem plaatsvinden binnen het kader van de
internationale chemiebeurs EXPOQUIMIA in Barcelona. De S3Chem-partners zullen ook een panel organiseren over
trends en uitdagingen rond innovatieve ontwikkelingen in de chemische industrie. Geïnteresseerde stakeholders uit de
chemische industrie zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het event en de beurs te bezoeken.

Contact:
Projectcoördinator: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de

facebook.com/S3Chem

Communicatiemanager: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de

Linkedin/S3Chem
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