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Célkitőzés

Célok

Eredmények

Célok:
A COWINHY projekt céljának tekinti annak biztosítását, hogy az
élelmiszeripari ágazatok számára az élelmiszerbiztonság területén
egyetlen európai viszonyítási alap jöjjön létre. A kis- és
középvállalkozások ezáltal valamennyi európai ügyfelük számára
igazolhatják , hogy ugyanazon elvek és kritériumok alapján lettek
európai szinten tanúsítva, mint az esetleg szomszéd országban lévı
versenytársaik, ami egyre gyakrabban elıfordulhat a vállalkozások
mobilitásával.
Ebbıl kifolyólag a COWINHY projekt egymásra épülı célkitőzései a
következıek:
A meglévı igények és az eljárások elemzése, hogy azokat
fejlesszük és ne újra megalkossuk. Az egyes országokban
már sikeres ötletek átadása.
Meghatározni a Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutató (GHP)
módszertani / és európai uniós érvénybe léptetésének
eljárásrendjét.
Munkaszervezet létrehozása az európai ajánlások elkészítése,
értékeléese és tesztelése céljából.
Higiéniai képzési eszközrendszer létrehozása az európai
ajánlások elkészítése céljából.
Javaslattétel egy európai borászati módszertani kézikönyvre
valamennyi partnerország szakmai szervezeteinek
egyetértésével, a vele összefüggésben lévı valamennyi
képzési eszközzel.

Eredmények
Végsı eredmények
1.

Partnerek

Európai élelmiszeripari GHP ajánlások és higiéniai képzési
rendszer kidolgozása, értékelése, és érvénybe léptetésének
eljárása.
2.
Egy európai borászati GHP módszertani kézikönyv
kidolgozása, mint gyakorlati példa, valamint a hozzá
kapcsolódó képzési eszközrendszer.
Rendszerek elemzése és összehasonlítása: A nemzeti GHP
ajánlások kialakításában (elkészítés, értékelés, érvénybe léptetés)
résztvevı valamennyi közszereplı számbavétele és azonosítása.

Partnerek
Institut Français de la Vigne et du Vin (ENTAV-ITV), IFV
Domaine de l'Espiguette - 30240 Le Grau du Roi
www.entav.fr - www.itvfrance.com
M2A Technologies SARL (FR)
46 rue Louis Barthou
26000 Valence Tel /fax : 33 (0)156 83 94 53/ 86
Mail : Anne-Elisabeth.LENEL@M2Atechnologies.com
Faculté Universitaire des Sciences
Agronomiques de Gembloux (Belgique)
Passage des Déportés, 2
5030 GEMBLOUX
Belgique
Tél :+32 (0) 81 62 21 11
Fax :+32 (0) 81 61 45 44
Courriel :fsagx@fsagx.ac.be
Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda,
1349-017 Lisboa, Portugal
URI: http://www.isa.utl.pt
Telefone: +351-213653100 , Fax: +351-213653238
mail: olgalaureano@isa.utl.pt
Berufsfortbildungswerk
Im Neuenheimer Feld 582
D-69120 Heidelberg
Tel.: +49-6221-50 257-43Fax: +49-6221-50 257-44
Mail: katja.abelein@bfw.eu.com
RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHEMS UNIVERSITAT BONN (DE
Center for Food Chain and Network Research
(FoodNetCenter)
Mail: uf.ilr@uni-bonn.de
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM,
Szılészeti és Borászati Kutatóintézet,
6000 Kecskemét, Urihegy 5/a.
Tel: (+36) 76 494888; Fax: (+36) 76 494 924
Hungary
Mail : kalmar.z@szbkik.hu

Ezen projekt finanszírozása az Európai Bizottság támogatásával történt.
Ezen információs anyag tartalmával és felhasználásával kapcsolatos felelıséggel egyedül annak szerzıje
tartozik. A Bizottság a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatban felelısséggel nem tartozik!

