
MABIolAC

MATERIA NOVA

Parc Initialis

Avenue N. Copernic, 1

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 37 34 80

E-mail: philippe.dubois@umh.ac.be

Partners | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (F), Ecole 

Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (F) en GALACTIC (W).

Totaal budget | € 947.615,60 waarvan € 473.808,00 EFRO

Doelstelling
Dit project is gericht op de productie van nieuwe, biologisch af-

breekbare, polymere composietmaterialen op basis van kunstmatig 

melkzuur dat verkregen wordt uit hernieuwbare grondstoffen. De 

biologisch afbreekbare composietmaterialen worden geproduceerd 

met behulp van een ‘groene’ technologie waarbij geen organische 

solventen gebruikt worden. Het doel van de grensoverschrijdende 

samenwerking is om de techniek van de melkzuursynthese, die op 

laboratoriumschaal ontwikkeld werd, verder uit te werken tot op het 

proefstadium, zodat ze uiteindelijk op industriële schaal toegepast kan 

worden. Er zijn talloze toepassingsmogelijkheden, van verpakkings-

materiaal tot het weven van textiel.

FAIT

Partners | FINORPA (F), Financière du Nord-Pas de Calais SCR (F), 

Financière du Nord-Pas de Calais PP (F), EUREFI INTERREG (L) 

Totaal budget | € 9.294.500,00 waarvan € 4.031.000,00 EFRO

Website | www.hoccinvest.be/fait.htm

Doelstelling
Het doel van dit project is om het de grensoverschrijdende onder-

nemingen makkelijker te maken om risicokapitaal of startkapitaal 

te verkrijgen. Dat gebeurt door middel van alle financieringstech-

nieken waarmee de beoogde doelstellingen bereikt kunnen wor-

den (converteerbare obligaties, participatieleningen, enz.). Daarbij 

wordt uitgegaan van criteria inzake rentabiliteit en leefbaarheid 

van de onderneming. De prioriteit gaat naar ondernemingen in de 

technologische groeisectoren en in sectoren met een grote toege-

voegde waarde en naar ondernemingen die stabiele en duurzame 

banen creëren. 

FRANS - WAALS

Sa
m

en
w

er
ki

ng
FRANS - WAALS

Sa
m

en
w

er
ki

ng

Fonds d’Aide à l’Investissement Transfrontalier

Rue Defacqz, 17

B-7800 Ath

Tel.: 00 32 68 28 75 92

E-mail: invest@hoccinvest.be

Steunfonds voor investeringen 
voor kleine en middelgrote on-
dernemingen en industrieën met 
een grensoverschrijdend karakter

Productie van biologisch 
afbreekbare materialen op 
basis van melkzuur




