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 Dzielenie się doświadczeniami w procesach tworzenia projektów 

regionalnych 

6. spotkanie Międzyregionalnej Grupy Roboczej i dwa innowacyjne projekty przemysłowe w Liège 

Spotkanie odbyło się w walońskim Liège 12 i 13 września 2017 r. Spotkanie otworzył Daniel Collet, który podkreślił 
istotność wymiany doświadczeń i wzajemnej nauki w ramach projektu S3Chem dla regionu Walonii i pozostałych 
partnerów. Partnerzy projektu zostali powitani przez Renatkę Krcovą, dyrektora Europejskiej Sieci Regionów 
Chemicznych (ECRN), która uczestnicząc w spotkaniu projektowym mogła dowiedzieć się jak postępują prace  
w ramach projektu S3Chem. 

Tematem przewodnim pierwszej części spotkania były zagadnienia 
związane z organizacja prac merytorycznych, zarządzaniem oraz 
komunikacja w projekcie. Druga część spotkania poświęcona była 
dyskusji nad przeprowadzonymi przez partnerów analizami w kwestii 
sposobu promowania tworzenia pomysłów na projekty oraz rozwijania 
aplikacji projektowych w kontekście występowania o finansowanie 
innowacji w ramach wdrażania RIS. W tym celu w ostatnim półroczu 
partnerzy zorganizowali Regionalne spotkania interesariuszy 
związanych z innowacjami w regionie (Regional innovation 
stakeholder group), w skutek czego przedyskutowali tę kwestię z 
interesariuszami i otrzymali podstawy do dyskusji na forum 
partnerstwa projektu. Spotkania z interesariuszami pozwoliły 
partnerom zebrać informacje konieczne do ewaluacji bieżącego stanu 

wdrażania strategii RIS. Rezultaty analizy mocnych i słabych stron procesu tworzenia projektu zostały przedstawione 
na spotkaniu. Dodatkowo każdy z partnerów zaprezentował studium przypadku ze swojego regionu, aby dokonać 
ewaluacji specyficznych dla regionu procesów i lepiej zrozumieć potrzebę poprawy procesu tworzenia projektów. 
Partnerzy występowali w kolejności ustalone wg zasady opracowanej przez z Instytut Polityki Strukturalnej i Rozwoju 
Gospodarczego ISW w celu osiągnięcia porównywalności wyników analiz i znalezienia elementów wspólnych dla 
wszystkich regionów. 

Innowacyjne projekty w Walonii 

Kolejnym ważnym elementem spotkania była prezentacja dwóch innowacyjnych projektów walońskiego przemysłu 
chemicznego. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o celach i działaniach projektu „Reverse Metallurgy” i inicjatywy 
„Verdir”. Oba projekty są finansowane przez region Walonii ze środków EFRR w ramach RIS. Beneficjentami jest kilka 
podmiotów ze środowiska akademickiego i przemysłowego.  
 

                              
 
 
 
Metalurgia ma w Walonii długą tradycję. W ramach tzw. „trzeciego Planu Marshalla” w projekt „Reverse Metallurgy” 
zainwestowano 41,5 mln euro. Projekt łączy partnerów z różnych branż z całego regionu, w celu rozwijania technik 
pozwalających lepiej wykorzystywać powtórnie metale. Grupa tworzona przez badaczy z Uniwersytetu w Liège i kilku 
przedsiębiorstw przemysłowych pracuje nad rozwojem urządzenia pozwalającego szybko rozpoznać i sklasyfikować 
elementy metalowe do celów recyklingu. 

Wizyta w jednym z laboratoriów zajmujących się 
projektem “Reverse Metallurgy”.   

Prezentacja projektu “Verdir”.  
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Więcej informacji o projekcie: http://www.gemme.ulg.ac.be/ 

Innowacyjna koncepcja projektu „Verdir” prowadzonego przez Uniwersytet w Liège ma na celu rozwiązanie wyzwań 
strukturalnych, takich jak kryzysy ekonomiczne i ekologiczne i wzrost liczby ludności, poprzez inteligentną i kreatywną 
rekultywację terenów inwestycyjnych typu brownfield. Pilotażowo projekt objął wykorzystanie innowacyjnych technik 
bioinżynierii na terenie akwakultur (upraw wodnych) dla celów farmaceutycznych. Ekologiczny miejski teren uprawny 
wykorzystuje CO2 i ciepło odzyskiwane z instalacji zakładu przetwarzania odpadów. W późniejszym okresie projekt 
„Verdir” zostanie dofinansowany ze środków EFRR, w celu budowy systemu produkcji glonów dla przemysłu 
farmaceutycznego. 

Więcej informacji o projekcie: https://www.ulg.ac.be/cms/c_2636766/fr/verdir-projet-pilote 

Tworzenie projektów w Walonii – przykład najlepszej praktyki  

Strategia inteligentnej specjalizacji, stanowiąca rdzeń walońskiego „Trzeciego Planu Marshalla”, opiera się na polityce 
biegunów konkurencyjności, której celem jest wzmocnienie regionalnej polityki innowacyjności w przemyśle. Polityka 
konkurencyjności biegunów obejmuje również swoim zakresem proces tworzenia i finansowania projektów. Polityka 
klastrów konkurencyjności w Walonii polega na finansowaniu pięciu obszarów, w tym innowacji oraz B+R. Jednym 
z innowacyjnych projektów z branży chemicznej zgodnych z zapisami RIS jest „Minerva”. Projekt jest przykładem 
dobrej praktyki, którą walońscy partnerzy prezentowali na spotkaniu IWG. Projekt jest finansowany i prowadzony w 
ramach  „klastra konkurencyjności” Greenwin, grupującego międzynarodowe i średnie wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwa oraz kilka instytucji badawczych wspólnie pracujących w celu ograniczenia całościowego wpływu na 
środowisko. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości 5 mln euro. Celem projektu „Minerva” jest skrócenie cyklu 
życia odpadów i lepsze wykorzystanie surowców. Projekt jest obecnie na półmetku i dotychczasowe cele zostały już 
osiągnięte. Z powodu przewlekłości procesu tworzenia projektu (w szczególności powoływania konsorcjum) duże 
firmy (np. Shanks) mają przewagę ze względu na posiadane zasoby finansowe i ludzkie. Dzięki wsparciu klastra 
Greenwin i regionu Walonii sprawy administracyjne zostały pomyślnie przeprowadzone. Jednym z efektów projektu 
było zebranie kilku podmiotów zajmujących się zagadnieniami związanymi z tematyką projektu i przekonanie ich do 
realizacji wspólnego celu. Liczne rezultaty projektu pozwalają na tworzenie kolejnych partnerstw w innych projektach. 
Interesariusze z klastra Greenwin są mocno zaangażowani w wymianę doświadczeń między interesariuszami z 
różnych regionów podczas warsztatów organizowanych przez władze Walonii. Zaangażowanie walońskich 
interesariuszy w projekt S3Chem pozwoliło na zidentyfikowanie słabych i mocnych stron oraz możliwości poprawienia 
procesu przygotowywania projektów (z punktu widzenia interesariusza). Najważniejszą zidentyfikowaną mocną stroną 
jest mniejsza uciążliwość dla realizujących projekt eksperymentalny, dzięki istnieniu biegunów konkurencyjności, które 
pozwalają mocniej stymulować uczestników projektu poprzez połączenie ich potencjałów. Niemniej jednak wciąż 
istnieją również pewne słabe strony, którym Walonia musi stawić czoła. Wiążą się one z niewystarczającym 
wsparciem ze strony władz w procesie pozyskiwania środków, w dużej mierze pochodzących z finansowania przez 
władze centralne, co może prowadzić do rozluźnienia współpracy klastrów i przedsiębiorstw będących głównymi 
źródłami innowacji w regionie. Szczególnie przedsiębiorstwa realizujące projekty o dużym stopniu ryzyka natrafiają na 
bariery administracyjne w pozyskiwaniu finansowania, co sprawia, że kwestia ta musi być przedmiotem dalszych 
usprawnień w stosowanych procedurach: ułatwienia dostępu do finansowania (w tym środków zewnętrznych) dla 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozszerzenie zakresu instrumentów wsparcia. Region powinien również skupić 
się na finansowaniu ograniczonej liczby obszarów o największym potencjale. Za istotne uznano również wzmocnienie 
międzynarodowej pozycji działających w regionie klastrów, jak też ich potencjału w zakresie B+R i innowacyjności 
poprzez stworzenie powiązań między klastrami dzięki projektom między klastrowym zorientowanym na „zieloną 
chemię”.  
 

Zbliżające się wydarzenia  
W dniach 4-6 października 2017 r. w ramach międzynarodowej wystawy EXPOQUIMIA w Barcelonie odbędzie się 
drugie wydarzenie mające na celu upowszechnienie działań podejmowanych w projekcie. Partnerzy projektu 
zorganizują panel dotyczący trendów i wyzwań stojących przed innowacjami w przemyśle chemicznym. 
Zainteresowani interesariusze z przemysłu chemicznego mogą wziąć udział w spotkaniu, jak również odwiedzić targi.  
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