
 

300.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van de 

sector van insecten als diervoeder 

 

6 januari 2022, Brussel — Na twee voucher calls om bedrijven uit de eetbare 

insecten sector te ondersteunen, biedt ValuSect nu ook een opportuniteit voor 

bedrijven uit de sector van insecten als diervoeder. Op 17 januari lanceert het 

consortium een voucher call voor MKB's die met insecten gericht op diervoeding 

werken.  

De wereldwijde markt voor insecten als diervoerder biedt veel potentieel om duurzame 

eiwitten te leveren om zo de groeiende wereldbevolking te voeden. De sector werd in 2020 

geschat op 133 miljoen euro en zal naar verwachting groeien tot 736,7 miljoen euro tegen 

het einde van 2026*! ValuSect ondersteunt de groei van deze sector in Noordwest-Europa 

door kennis rond insecten als diervoeder op te bouwen en over te dragen aan MKB's in de 

regio. 

Het consortium doet dit door een voucher call te lanceren, die alleen openstaat voor MKB’s 

actief in de sector van insecten als diervoeder. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een voucher 

aanvragen om diensten ter waarde van 10.000, 20.000 of 40.000 euro van de ValuSect-

partners te ontvangen. In totaal is voor deze oproep een budget van 300.000 euro 

beschikbaar. 

Het dienstenaanbod ondersteunt activiteiten uit alle schakels van de waardeketen: 

technologische diensten, voedselontwikkeling en -innovatie, marketing en communicatie en 

strategische zakelijke diensten. Allemaal diensten die verband houden met de ontwikkeling 

van diervoederproducten op basis van insecten. Het dienstenaanbod en het 

aanvraagformulier zijn vanaf 17 januari terug te vinden op onze website. 

De oproep staat open voor in Noordwest-Europa gevestigde MKB’s die voederproducten op 

basis van insecten ontwikkelen en een innovatief idee hebben voor de ontwikkeling van de 

sector in Europa. Activiteiten dienen betrekking te hebben op één van de  4 insectensoorten 

waarvoor via ValuSect ondersteuning wordt aangeboden, namelijk: sprinkhanen, krekels, 

meelwormen en zwarte soldatenvliegen (Locusta migratoria, Acheta domesticus, Tenebrio 
molitor en Hermetia illucens).  

 
Doe mee aan onze virtuele informatiesessie op 11 januari 

Om bijkomende duiding over deze oproep te krijgen, kan je terecht op een online infosessie ! 

Op dinsdag 11 januari van 9u30 tot 10u30 CET (8u30 tot 9u30 UTC) wordt een webinar 

georganiseerd om de oproep nader toe te lichten. De procedure zal grondig worden uitgelegd: 

doelstellingen, aanvraagprocedure, snelle blik op het dienstenaanbod...  Na de presentaties is 

er een vraag- en antwoordsessie. 

Klik hier om te registreren 

Hoe dien ik een aanvraag in?  



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.   
 

 

Aanvragers kunnen uiterlijk 21 februari 2022 een formulier indienen met enerzijds 
algemene informatie over hun bedrijf en anderzijds een omschrijving van hun innovatieve 
idee met betrekking tot insecten als diervoeding. Het ValuSect-consortium bezorgt uiterlijk 
eind april 2022 een antwoord aan alle aanvragers. 

* Global Insect Feed Market Research Report 2020 

 
 

Contact: helene.herman@alienor.eu    
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