ValuSect lanceert een oproep om de sector van
insecten als diervoeder te ondersteunen
17 januari 2022, Brussel — Het ValuSect-consortium lanceert vandaag
zijn voucher call voor de sector van insecten voor diervoeders. MKB's in
Noordwest-Europa kunnen een aanvraag indienen voor een voucher ter
waarde van maximaal 40 000 euro voor diensten die door ValuSectpartners worden verleend. In totaal is 300 000 euro beschikbaar om de
ontwikkeling van de sector te ondersteunen.
Insecten zijn een duurzame bron van eiwitten die aan tal van diersoorten kunnen
worden gevoerd: vissen, pluimvee, varkens, honden, reptielen... Het ValuSectproject ondersteunt de ontwikkeling van deze groeiende sector door zijn kennis
over te dragen aan MKB's, o.a. via deze voucher call.
MKB's in de insectenvoedersector die een innovatief idee hebben op technologisch,
voedselontwikkelings-, marketing-, communicatie- en/of strategisch gebied,
kunnen nu hun aanvraag indienen om een voucher te ontvangen. Het consortium
stelt verschillende diensten voor om MKB's te helpen, zoals bijvoorbeeld het
opstellen van een uitgebreide lipiden- en vetzurenprofilering van een product, het
onderzoeken van marktkansen of het testen van verschillende nevenstromen als
voeder voor insecten. Zodra een MKB geselecteerd wordt, zal deze steun krijgen
van een of meer van de ValuSect partners om het ingediende innovatieve idee
verder te ontwikkelen.
Wat zijn de criteria om een aanvraag in te dienen?
 Een MKB uit de sector van insecten als diervoeder zijn
 Gevestigd zijn in Noordwest-Europa (zie landenlijst hier)
 Een innovatief idee hebben dat de ontwikkeling van de insectenvoeder
sector versnelt.
 Activiteiten hebben met betrekking tot één van de vier insectensoorten die
worden ondersteund: sprinkhanen, krekels, meelwormen en zwarte
soldaatvliegen (Locusta migratoria, Acheta domesticus, Tenebrio molitor en
Hermetia illucens). Andere soorten worden niet aanvaard, aangezien zij
buiten de scope van het project vallen.
Hoe kan ik een voucher aanvragen?
1) Ga naar onze website
2) Vul het aanvraagformulier in en geef enerzijds de algemene informatie over uw
bedrijf en anderzijds uw innovatieve idee met betrekking tot insecten als
diervoeder.
3) Vul de MKB-verklaring en de de-minimisverklaring in.
4)
Stuur
deze
3
documenten
voor
21
februari
2022
aan
valusect@thomasmore.be.

Het ValuSect-consortium zal tegen eind april 2022 zijn antwoord aan alle
aanvragers bezorgen.
De lijst van diensten, het aanvraagformulier en de uitleg over de selectie
van de vouchers zijn beschikbaar op onze website.

Contact: helene.herman@alienor.eu
Website | Social accounts: @ValuSect (Twitter, Facebook and Linkedin)
Wat is ValuSect?
ValuSect is een project dat wordt gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa. Het
ValuSect consortium doet onderzoek naar de verbetering van duurzame productie- en
verwerkingstechnieken van producten op basis van insecten en draagt deze kennis over
aan agro-voedingsbedrijven in Noordwest-Europa.

