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VIRTUELE RONDETAFELCONFERENTIE
“SPAANSE
WETENSCHAPPELIJKE
DIPLOMATIE
–
GESLAAGDE
SAMENWERKING TUSSEN SPANJE EN
BELGIË OP HET GEBIED VAN
BIOTECHNOLOGIE”
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 Woensdag 9 september 2020 van 11h00
tot 12h30, virtueel.
 De virtuele rondetafelconferentie begint
met een toespraak van de Viceminister president van Wallonië en Minister van
Economie,
Buitenlandse
Handel,
Onderzoek en Innovatie, Willy Borsus,
en van de Ambassadeur van Spanje in
het Koninkrijk België, Beatriz Larrotcha
Palma.
 Bestuderen van professionele en
innovatieopportuniteiten tussen Spanje
en België op het gebied van
biotechnologie
 Tweede evenement georganiseerd in het
kader van het programma “Spain Means
Innovation” met als hoofddoel de
samenwerking tussen Spaanse en
lokale bedrijven te bevorderen voor de
ontwikkeling van projecten in de
BELUX.
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De Afdeling Cultuur en Wetenschappen van de Ambassade van Spanje in
het Koninkrijk België en de Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in
België en Luxemburg, met de samenwerking van CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial) en van SOST (Oficina Española de
Ciencia y Tecnología), organiseren een virtuele rondetafelconferentie
“Spaanse wetenschappelijke Diplomatie – Geslaagde samenwerking tussen
Spanje en België op het gebied van biotechnologie”, op 9 september om 11
uur.
Het is een speciale editie van de “Mediodías de la Embajada” en het tweede
evenement georganiseerd in het kader van het programma “Spain Means
Innovation”, een initiatief van de Kamer van Koophandel om de commerciële
en professionele interesse te versterken van Spaanse bedrijven op lokaal
niveau, in België en Luxemburg.
Als onderdeel van het programa wetenschappelijke diplomatie en de
verspreiding van de wetenschap, technologie en innovatie van Spanje in
België, zal dit webinar de professionele en innovatieopportuniteiten
bestuderen tussen Spanje en België op het gebied van biotechnologie, via
de ervaring van het Spaanse bedrijf Minoryx Therapeutics, een voorbeeld
van verantwoorde samenwerking in de biotech-sector tussen de twee
landen.
Minoryx Therapeutics is een biotechbedrijf gericht op de ontdekking en
ontwikkeling van nieuwe therapieën voor ernstige genetische ziektes van het
centraal zenuwstelsel, en opende onlangs nog een filiaal in Charleroi
(België).
Naast de bedrijvensector zal de rondetafelconferentie ook kunnen rekenen
op de aanwezigheid van het Bio-Engeneering Instituut van Catalonië IBEC
(Instituto de Bioingeniería de Cataluña), een van de voornaamste spelers in
het onderzoek en de innovatie in toegepaste biotechnologie, en de
aanwezigheid van cluster BioWin, een regionale voorbeeldspeler in Wallonië
op het gebied van gezondheid en voornamelijk gericht op de biotechnologie
en medische technologieën.
Beide baanbrekende instellingen onderscheiden zich door hun nauwe
samenwerking en hun transfers, zowel met de bedrijven als met de
ziekenhuizen voor het zoeken van nieuwe oplossingen die de levenskwaliteit
van de patiënten verbeteren en die de doeltreffendheid van de
behandelingen en farmaceutische producten versnellen.
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Vanuit institutioneel oogpunt zal dit webinar eveneens kunnen rekenen op de
deelname van de Viceminister-president van Wallonië en Minister van
Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Willy Borsus, en
van de Ambassadeur van Spanje in het Koninkrijk België, Beatriz Larrotcha
Palma.
Het volledige programma is HIER beschikbaar. Inschrijving via deze LINK.

Brussel, 3 september 2020

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
Página 3 de 3

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRUSELAS/es/Paginas/inicio.aspx

Rue de la Science, 19
1040 BRUSELAS
TEL: +32 (0) 2 230 0340
emb.bruselas@maec.es
Twitter: @EmbEspBelgica

