
Interuniversitaire Hennuyère

Rue des Dominicains, 24

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 36 43 77

E-mail: stephane.deghilage@umh.ac.be

Partner | Université de Valenciennes du Hainaut Cambrésis (F)

Totaal budget | € 2.186.154,00 waarvan € 1.093.077,00 EFRO

Website | www.poletic-hainaut.org

Doelstelling
Dit project wil een kenniscentrum oprichten voor de dienstverlening 

op het vlak van de ICT, zodat deze technologieën ingezet kunnen 

worden in de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied 

van opleiding en wetenschappelijke ontwikkeling. Naast het upgra-

den van het computermateriaal omvat het project de ontwikkeling 

van nieuwe didactische methodes die onder meer gebaseerd zijn 

op onlineseminaries en videoconferencing. Een ’informatiesysteem’ 

optimaliseert de nieuwe instrumenten voor communicatie en in-

formatieverkrijging en bevordert het gebruik ervan door studenten, 

toekomstige studenten en afgestudeerden. 

Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gem-

bloux (FUSAGx)

Unité de Technologie des Industries agro-alimentaires

Passage des Déportés, 2

B-5030 Gembloux

Tel.: 00 32 81 62 23 03

E-mail: debiourge.s@fsagx.ac.be

Partners | Association pour le Développement de la Recherche des 

Industries Alimentaires du Nord (F) en Institut National de la Recherche 

Agronomique (F). 

Totaal budget | € 898.940,76 waarvan € 448.941,88 EFRO

Doelstelling
Dit project is gericht op de ontwikkeling en de invoering van de 

HACCP-methode en van kwaliteitsindicatoren voor de beheersing 

van organoleptische risico’s. De projectpartners willen onderne-

mingen die geïnteresseerd zijn in dit aspect van de productkwa-

liteit, begeleiden door het HACCP-concept in die bedrijven te ont-

wikkelen.

Daarnaast wordt heel wat toegepast onderzoek uitgevoerd in di-

verse domeinen, bijvoorbeeld onderzoek naar snelle methodes om 

de optimale uiterste gebruiksdatum te bepalen voor producten met 

een lange houdbaarheid, of vergelijkend onderzoek naar de verou-

dering van producten in normale bewaaromstandigheden.
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PolETIC

Kenniscentrum voor de  
grensoverschrijdende  
ontwikkeling van de ICT

organoleptische 
HACCP

Ontwikkeling en implementatie van de 
HACCP-methode en van kwaliteitsindicato-
ren voor de beheersing van organoleptische 
risico’s




