
Centre de Ressources Technologiques en Chimie - CERTECH

Rue Jules Bordet

Zone Industrielle C

B-7180 SENEFFE

Tél. 00 32 64 52 02 11

E-mail: info@certech.be 

Partners | Centre de Recherche et d’Etudes sur les Procédés d’Ignifuga-

tion des Matériaux - CREPIM (F), Vlaams Kunststofenctrum (VL) en Centre 

Régional pour l’Innovation et le Transfert de Technologie M2A – CRITT-

M2A (F).

Totaal budget | € 1.791.775 waarvan € 819.025 EFRO

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een technologisch 

netwerk voor de bedrijven op het gebied van polymeren en hybride 

materialen, met het oog op een betere kwaliteit van het dagelijkse 

leven. Dit netwerk wil de informatie-uitwisseling tussen de technische 

afdelingen van de bedrijven bevorderen, de concurrentiepositie van 

het betrokken industriegebied handhaven of versterken en de onder-

nemingen die grensoverschrijdend actief zijn, begeleiden bij de ont- 

wikkeling van hun technische deskundigheid en hun expansie. De 

kracht van het netwerk schuilt in het feit dat de partners elkaar aanvul-

len in hun diverse kennisterreinen. 

IFTS (Etablissement de l’Université de Reims Champagne – 

Ardenne)

Boulevard Jean Delautre, 7

F-08000 Charleville-Mézières

Tel.: 00 33 3 24 59 64 94

E-mail: contact@espoir2.com

Partner | CRIF – Centre de compétences de l’Industrie technologique 

(W) 

Totaal budget | € 1.320.000,00 waarvan € 660.000,00 EFRO

Doelstelling
De hoofddoelstelling van het project is om bij zoveel mogelijk 

ondernemingen in het programmagebied een proces op te star-

ten of te versterken dat leidt tot het gebruik van de technologieën 

op het gebied van computerondersteund ontwerpen (CAD), 

computerondersteund produceren (CAM), snelle prototypering 

en ICT.

Dit gebeurt in een aantal fases: informatie en sensibilisering van 

de bedrijven, demonstraties van de technologieën naargelang 

van de behoeftes en eventueel begeleiding van de bedrijven bij 

het integreren van die technologieën. 
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Polymer

Netwerk voor de technologische ondersteu-
ning van bedrijven inzake polymeren en hy-
bride materialen, met het oog op een betere 
kwaliteit van het dagelijkse leven (2 fases) 

ESPoIR² 

Omgeving voor de simulatie en de promotie 

van een reactieve industriële organisatie.

Gezamenlijke studies en diensten met het oog 

op in een netwerk geïntegreerde hulpmiddelen.




