
 

€ 460.000 euro steun toegekend om 18 MKB's te helpen 

bij hun activiteiten rond eetbare insecten 

 

22 April 2022, Brussel — Het ValuSect consortium is verheugd de toekenning van 

€460.000 aan diensten aan 18 MKB's aan te kondigen om hun activiteiten met 

betrekking tot eetbare insecten te stimuleren. De geselecteerde MKB’s worden 

ondersteund door onze deskundige partners bij het verder ontwikkelen van hun 

innovatieve idee, dat bijdraagt aan het versterken van de insectenproductie en van  

de consumentenacceptatie in Noordwest-Europa . 

Na het succes van de eerste vouchercall vorig jaar, lanceerde Interreg NWE-project 

ValuSect op 6 december 2021 een tweede call. Ook deze oproep wekte veel 

enthousiasme bij MKB's die actief zijn in de eetbare insectensector. In totaal ontving het 

ValuSect consortium 26 aanvragen , afkomstig van 24 verschillende aanvragers. 

“We zijn erg blij dat er veel belangstelling vanuit MKB’s komt om van onze diensten te 

genieten. De groeiende sector van eetbare insecten producten heeft zoveel potentieel en 

we zijn tevreden dat we de ontwikkeling ervan kunnen stimuleren”, benadrukt Sabine van 

Miert, projectleider, Thomas More University of Applied Sciences. 

De ValuSect-experts evalueerden de aanvragen en kozen de 18 best scorende 

voorstellen. Elke geselecteerde MKB ontvangt een voucher voor diensten  van ValuSect-

partners ter waarde van 10.000, 20.000 of 40.000 euro. 

De vouchers bestrijken een breed scala van onderwerpen. Van het ontwikkelen van een 

voedersubstraat of een nieuw vers product tot het verkrijgen van kennis over de smaak 

van de consument. Vijf geselecteerde MKB’s bevinden zich in het VK, drie in België, 

Duitsland en Zwitserland, twee in Frankrijk, en één in Ierland en Nederland. 

 

De lijst hieronder geeft een overzicht van de geslecteerde MKB's die van de diensten van 

de ValuSectpartners kunnen genieten: 

Geselecteerde 

aanvrager 

Categorie Land 

Dilepix 

Voedselontwikkeling en —

innovatie Frankrijk 

Ensectable Technologische diensten Zwitserland 

Essento food Technologische diensten Zwitserland 

Essento Insect Food 

Voedselontwikkeling en —

innovatie Duitsland 

Fricket Consumentenbereidheid  Duitsland 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/news/towards-more-insects-in-our-plate-410-000-attributed-to-edible-insects-smes/


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.   

 

 

 

Grikaco (Yuma Food) Consumentenbereidheid  België 

Inishowen Coop Ltd 

Voedselontwikkeling en —

innovatie Ierland 

M-Food Natural 

Ingredients 

Voedselontwikkeling en —

innovatie  België 

Minus Farm Strategische zakelijke diensten Frankrijk 

Mr Bug Technologische diensten VK 

Poseative (Small 

Giants) Technologische diensten VK 

Saved Food Strategische zakelijke diensten VK 

Sibo Strategische zakelijke diensten Nederland 

St Hippolyt 

Voedselontwikkeling en —

innovatie Duitsland 

Swiss Insects 

Voedselontwikkeling en —

innovatie Zwitserland 

Tor Royal 

Voedselontwikkeling en —

innovatie België 

Torf Tech Group 

Voedselontwikkeling en —

innovatie VK 

Yum Bug Consumentenbereidheid  VK 

 

 

Contact: helene.herman@alienor.eu  

Website | Sociale media: @ValuSect (Twitter, Facebook and Linkedin) 
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