ValuSect lanceert een tweede voucher call voor MKB’s om
hun activiteiten met betrekking tot eetbare insecten te
ondersteunen
24 november 2021, Brussel — Het ValuSect partnerconsortium zal op 6 december 2021
zijn tweede oproep tot het indienen van een voucheraanvraag openen. Diensten ter
waarde van 440 000 euro worden beschikbaar gesteld voor MKB's in Noordwest-Europa
om hen te helpen hun innovatieve idee rond eetbare insecten verder te ontwikkelen.
In april 2021 heeft het ValuSect partnerconsortium al voor 410.000 euro aan diensten
toegekend aan 17 MKB's ter ondersteuning van hun activiteiten rond de ontwikkeling van op
insecten gebaseerde voedingsproducten in Europa. Na het succes van de eerste call is het
consortium verheugd de lancering van een tweede oproep aan te kondigen om de eetbare
insecten sector te stimuleren. Diensten ter waarde van 440.000 euro zullen worden verdeeld
onder de geselecteerde aanvragers.
Net als bij de eerste oproep zullen de vouchers een waarde hebben van 10 000, 20 000 of 40
000 euro voor diensten die door de projectpartners worden verleend. Het dienstenaanbod
verschilt enigszins van dat van de vorige keer, maar omvat nog steeds dezelfde categorieën:
technologische
diensten,
voedselontwikkeling
en —innovatie,
consumentenbereidheid en strategische zakelijke diensten. Alle diensten hebben betrekking
tot voedselproducten op basis van insecten. Het dienstenmenu en het aanvraagformulier
zullen op 6 december op onze website beschikbaar worden gesteld.
De oproep staat open voor alle in Noordwest-Europa* gevestigde MKB’s die een innovatief
idee hebben voor de ontwikkeling van voedsel op basis van insecten in Europa. Activiteiten
met betrekking tot drie insectensoorten worden gesteund: sprinkhanen, krekels en
meelwormen (Locusta migratoria, Acheta domesticus en Tenebrio molitor). Verder is het
belangrijk op te merken dat deze oproep alleen betrekking heeft op insecten als voedsel, en
niet als diervoeder. Een bijkomende oproep voor vouchers gericht op insecten als diervoeder
wordt geopend op 17 januari 2022.

Hoe dien ik een aanvraag in?
De aanvraagprocedure bestaat uit slechts één fase. De aanvragers worden gevraagd vóór 7
januari 2022 een formulier in te dienen met enerzijds algemene informatie over hun bedrijf en
verder een beschrijving en kadering van hun innovatieve idee in de eetbare insectensector.
De deelnemende bedrijven ontvangen krijgen in maart 2022 bericht over de evaluatie van
hun voorstel.
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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.

*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”.

