
 

 

ValuSect lanceert een geweldige kans voor MKB's in de 

eetbare insecten sector 

 

6 december 2021, Brussel — Bent u een MKB die haar activiteiten in de eetbare 

insectensector verder wil ontwikkelen? Reageer dan nu op onze oproep tot het 

indienen van een voucheraanvraag! Eerder dit jaar hebben al 17 bedrijven gebruik 

gemaakt van onze diensten om hun activiteiten te stimuleren. De tweede oproep 

geeft u de kans om een van hen te worden. 

Het ValuSect-consortium is verheugd de lancering van zijn tweede oproep tot het indienen 

van een voucheraanvraag aan te kondigen. MKB's in de eetbare insecten sector kunnen een 

aanvraag indienen om verschillende soorten diensten te ontvangen, ter waarde van 10 000 

tot 40 000 euro. De diensten bestrijken een breed scala aan activiteiten met betrekking tot 

alle onderdelen van de waardeketen: technologische diensten, voedselontwikkeling en —

innovatie, consumentenbereidheid en strategische zakelijke diensten. Alle diensten 

hebben betrekking tot  voedingsproducten die op insecten gebaseerd zijn. In totaal wordt 

voor 440.000 euro aan diensten ter beschikking  gesteld aan MKB’s om de ontwikkeling van 

de sector in Noordwest-Europa te versnellen. 

Wat zijn de criteria om een aanvraag in te dienen? 

- Een MKB uit de voedings- en drankensector of de agrovoedingssector zijn 

- Gevestigd in Noord-West Europa* (zie landenlijst hier) 

- Een innovatief idee presenteren voor de  verdere ontwikkeling van op insecten 

gebaseerde voedingsproducten.  

- Activiteiten met betrekking tot slechts drie insectensoorten worden ondersteund: 

sprinkhanen, krekels en meelwormen (Locusta migratoria, Acheta domesticus en 

Tenebrio molitor). Andere soorten worden niet aanvaard omdat zij buiten het bestek 

van het project vallen.  

De vouchers hebben betrekking tot insecten voor voedingsdoeleinden, en niet voor 

diervoeding. Op 17 januari 2022 zal een extra oproep gelanceerd worden om vouchers aan te 

vragen met het oog op het verder ontwikkelen van activiteiten met betrekking tot op insecten 

gebaseerde diervoeding. Deze oproep zal bij uitbreiding ook ondersteuning aanbieden aan 

bedrijven die werken met de zwarte soldatenvlieg. 

Hoe kan ik een voucher aanvragen? 

Wilt u verschillende nevenstromen testen als voeding voor uw insecten? Of de samenstelling 

van uw eindproduct analyseren? Dien uw innovatieve idee dan in vóór 7 januari 2022. U 

kunt dit doen door het Aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar 

valusect@thomasmore.be. Het consortium zal de geselecteerde deelnemers in maart 2022 

op de hoogte brengen. 

MKB's die eerder dit jaar al een voucher hebben gekregen, kunnen voor deze oproep opnieuw 

een aanvraag indienen. 

Het dienstenaanbod (Menu of Services), het Aanvraagformulier en de uitleg over 
de selectie van de vouchers zijn beschikbaar op onze website. 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6
https://www.nweurope.eu/about-the-programme/the-nwe-area/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6


Wat is ValuSect? 

ValuSect is een project dat wordt gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa. Het ValuSect consortium 
zal de duurzame productie- en verwerkingstechnieken van producten op basis van insecten verbeteren 
en ontwikkelde kennis overdragen aan agro-voedingsbedrijven in Noordwest-Europa.   
 

 

 

 
 

Contact: helene.herman@alienor.eu   
Website | Sociale media: @ValuSect (Twitter, Facebook and Linkedin)  

 
 
  

 

 

 

 

 

*Wij zijn ons ervan bewust dat er in het VK onzekerheid heerst over de toelating van nieuwe 
voedingsmiddelen en eetbare insecten.  Alle bedrijven in het VK kunnen voor de meest recente 

informatie terecht bij hun plaatselijke “Environmental Health Officials”. 

mailto:helene.herman@alienor.eu
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-1
https://twitter.com/Valusect
https://www.facebook.com/ValuSect
https://www.linkedin.com/company/valusect

