
INITIALITE ingénierie et territoire

Centre du Bois de Thiérache

Route de Chimay, 4 – BP 4

F-59132 Trélon

Tel.: 00 33 3 27 59 77 77

E-mail: contact@initialite.com 

Partners | Agence Locale de l’Energie des Ardennes (F) en Equipe Régio-

nale Biomasse Energie (W).

Totaal budget | € 729.500,00 waarvan € 317.600,00 EFRO

Doelstelling
Dit project vormt het vervolg op een reeks acties die gevoerd zijn aan 

de Waalse en de Franse kant (Nord-Pas de Calais) van de grens en die 

de ondernemingen wilden sensibiliseren voor hout als energiebron. 

Het project heeft als doel het gebruik van hout als energiebron te 

bevorderen. Dat kan gunstig zijn voor het milieu (verminderde CO2-

uitstoot) maar ook voor de werkgelegenheid op het platteland. Het 

project doet onderzoek naar de houtvoorraden in het grensgebied en 

naar de structurering van de bevoorrading. De acties worden onder-

steund door een uitgebreide informatie- en communicatiecampagne. 

Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technolo-

gie spécialisé dans les Matériaux, Dépôts et Traitements de 

Surface

3 bd Jean Delautre, ZHT du Moulin Leblanc

F-08000 Charleville-Mézières

Tel.: 00 33 3 24 37 89 89

E-mail: critt-mdts@critt-mdts.com 

Partner | Centre de Ressources Technologiques en Chimie (W). 

Totaal budget | € 1.215.477,00 waarvan € 607.738,50 EFRO

Website | www.gihm.org

Doelstelling
Dit project legt de nadruk op het milieuaspect van de onder-

nemingen. Het heeft tot doel een grensoverschrijdend kennis-

centrum op dat vlak te ontwikkelen. Dat kenniscentrum zal de 

ondernemingen een volledige begeleiding bieden, vanaf het 

stadium van de milieudiagnose  ter plaatse tot en met indu- 

striële oplossingen. Concreet gezien biedt het centrum de  

bedrijven een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van hun 

gasvormige, vaste en vloeibare  uitstoot en geeft het advies over 

de omschakeling naar milieuvriendelijke technologieën, met als 

doel de vermindering van de milieuverontreiniging.
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TECHENvIRo

Grensoverschrijdend kenniscentrum op 
milieugebied voor ondernemingen, tot  
verbetering van de levenskwaliteit

EURoWooD

Onderdeel Hout Energie
Centrum voor proefneming en validering 
van de interregionale houtsector




