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Spotkanie partnerów projektu S3Chem w Asturii 
 

W dniach 29 i 30 marca 2017 r. partnerzy projektu S3Chem spotkali się w regionie Asturii. Głównym celem 

czwartego spotkania Międzyregionalnej Grupy Roboczej (Interregional Working Group - IWG) była wymiana 

doświadczeń w zakresie zarządzania RIS i angażowania interesariuszy w projekt. Tematyka ta była 

przedmiotem raportu tematycznego przygotowywanego przez partnerów projektu w II okresie rozliczeniowym. 

Rezultaty tych analiz zostały zaprezentowane na spotkaniu IWG w Oviedo. W czasie spotkania odbyło się 

również posiedzenie Grupy Sterującej. 

 
4. spotkanie Międzyregionalnej Grupy Roboczej 

Pierwsza część spotkania poświęcona była prezentacji 

bieżących postępów we wdrażaniu i zarządzaniu 

projektem. Partnerzy wymienili się informacjami na temat 

podjętych działań w projekcie, powstania struktur  

i procedur zarządzania projektem, a także na temat 

komunikacji oraz rozpowszechniania informacji  

o projekcie. Partnerzy byli proszeni o podzielenie się 

wynikami swoich analiz zarządzania strategiami RIS  

i zaangażowania interesariuszy w regionie. Do  

opracowania raportów wykorzystano kwestionariusze 

przygotowane przez Instytutu Polityki Strukturalnej 

i Rozwoju Gospodarczego ISW. 

 

Spotkanie ujawniło problemy związane z zatrudnieniem 

nowych pracowników, w tym opóźnienia w powołaniu 

Centralnej Jednostki Zarządzającej u lidera projektu oraz 

inne procesy związane z zarządzaniem. W 

nadchodzącym okresie raportowania oczekuje się, że 

wszyscy partnerzy będą używać systemu iOLF w celu 

złożenia II raportu. Oczekuje się, że zatrudnienie nowej 

kadry w maju  

i czerwcu pozwoli na znaczący postęp w zarzadzaniu 

finansami oraz wdrażaniu strategii komunikacji.  

W następstwie różne kanały komunikacji będą 

wykorzystywane bardziej intensywnie i będą częściej 

aktualizowane. 

 

Na zakończenie miała miejsce prezentacja działającej w Asturii firmy IQN – Industrial Química del Nalón, która 

przedstawiła swój zakres działania, jak również projekty rewaloryzacji przemysłowych produktów ubocznych.  

 
Link do filmu: https://youtu.be/5Po1DMaD_L8  
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2. spotkanie Grupy Sterującej 

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej dowiodło, że postęp w realizacji projektu jest odpowiedni, a współpraca 

partnerów w finalizacji I raportu (Progress Report) dobrze się układała. Partnerzy potwierdzili, że cele projektu 

odpowiadają oczekiwaniom regionów, a realizacja projektu przyczynia się do dalszego wdrożenia Strategii 

RIS. Regionalne Spotkania Interesariuszy okazały się pomocne we wzmocnieniu współpracy między nimi w 

regionach (np. Fraunhofer IMWS w Saksonii-Anhalt i Brightland Campus w Limburgii). 

 

Zbliżające się wydarzenia  

Następne spotkanie projektu odbędzie się w Lombardii w dniach 16-18 maja 2017 r. Oprócz 5. spotkania 

Międzyregionalnej Grupy Roboczej odbędzie się również I Konferencja Upowszechniająca dot. gospodarki o 

zamkniętym obiegu surowców, a także wizyta studyjna w Relight Italia in Rho w Mediolanie. Wszyscy 

partnerzy i interesariusze są zaproszeni na konferencję. 
 

 
Kontakt: 
 
� Koordynator projektu: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de 
      
� Menadżer ds. komunikacji: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de 
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