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OP ZOEK NAAR MEER KANSEN? 
ANDERE PROJECTEN VINDT U HIER.

KANSEN VOOR BEDRIJVEN

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrij-
dende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. 
 
Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van 
de Europese Unie, gericht op de samenwerking aan de 
Vlaams-Nederlandse grens. Voor 2014-2020 voorziet 
Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
 
De projecten die op deze en andere infofi ches worden 
gepresenteerd, ontvangen subsidie vanuit Interreg 
Vlaanderen-Nederland. Binnen die projecten zijn er 
mogelijkheden voor bedrijven zoals innovaties, advies of 
coaching, waarbij de fi nanciële ondersteuning varieert 
van enkele duizenden euro's tot € 200.000. 
Ook (samenwerkingsverbanden van) bedrijven met een 
meer omvangrijk innovatieproject hebben kansen. Op 
www.grensregio.eu staan voorbeelden van reeds goed-
gekeurde projecten waarin ondernemers participeren 
zoals bijvoorbeeld Waterstofregio 2.0, IMPROVED en 
Energy Effi  ciency (EnEf).

Onze projectadviseurs helpen u graag inschatten waar 
uw innovatie-ideeën best passen. U vindt hun contact-
gegevens op onze website bij Over Interreg (organisatie).

ENTOMOSPEED
Op weg naar een doorbraak 
in de insectensector

Periode: 01.01.2017 - 31.12.2019

SMART TOOLING ROBOTICA - Prototypes - Onderhoud

CROSSROADS KMO/MKB-INNOVATIES - Topsectoren - Cross-sectoraal

CROSSCARE ZORGINNOVATIE - Producten & diensten - Proeftuinen

LINK2INNOVATE START-UPS - Sleuteltechnologieën - Prototyping

DE BLAUWE KETEN MICRO-ALGEN - Kleurstoff en - Biobased economie

CO2 VOOR
ENERGIEOPSLAG CO2-OMZETTING - Ontwikkeling - Duurzame energie

BIO-HART AROMATEN - Hulpbroneffi  ciëntie - Biobased economie

TRANS TECH 
DIAGNOSTICS HART EN VATEN - Demonstrator - Diagnostische kit

PV OPMAAT ZONNEPANELEN - Integratie bouw - Dunne fi lm-cellen
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WAARMEE REKENING HOUDEN?
De activiteiten van de denktank automatisatie, van de kweker(s) bij wie thuis een pro-
totype van automatisatie wordt geïmplementeerd, en van de afnemers en aan-
bieders die bevraagd worden, testen doen en feedback geven, dienen onder ‘daad-
werkelijke samenwerking’ te vallen zoals gedefi nieerd in de Kaderregeling 
betreff ende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C 198/01).

KANSEN VOOR UW BEDRIJF?
Om een doorbraak te kennen op de markt, dient er gelijktijdig voldoende bulk te 
worden geproduceerd en afzet ervoor te worden gevonden. Door de Nederlandse 
en Belgische markt samen te voegen, wordt de kans op zowel de productie van een 
bulkvolume en dito afname vergroot. Bent u:

• een startende of reeds actieve kweker van insecten
• een bedrijf dat beschikt over organische reststromen (inclusief landbouwers)
• een bedrijf dat actief is in automatisering
• een verwerker van humane voeding
• een verwerker van veevoeder

Dan biedt Entomospeed u verschillende trajecten aan. Als bedrijf actief in de kweek 
en valorisatie van insecten kan u informatie opvragen bij het centraal infoloket. Daar-
naast zijn er diverse mogelijkheden om actief deel te nemen aan het project, bijvoor-
beeld door het implementeren van een prototype automatisatie (voor kwekers), door 
deelname aan bevragingen en testen (zowel voor aanbieders reststromen als voor 
afnemers insecten), aan gebruikersgroepen en denktanks (automatisatie, valorisatie) 
of aan demonstraties.
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ENTOMOSPEED?

In de Vlaams-Nederlandse grensregio is de insectensector een jonge, maar belofte-
volle sector en er zijn voldoende signalen die wijzen op een nood aan opschaling. Het 
grote voordeel van insecten is dat ze heel dicht bij elkaar gekweekt kunnen worden, 
dat ze nagenoeg geen broeikasgassen uitstoten en beschikken over een erg hoge 
voederconversie. Binnen de insectensector wil Entomospeed de huidige leemtes 
invullen zoals de begeleiding naar een afzetmarkt en de reductie van handenarbeid 
door verhoogde automatisatie. Concreet worden er twee insectlabo’s opgezet die zich 
elk specifi ek op een casus focussen. HAS Hogeschool (Nederland) richt zich op voeder-
proeven bij meelwormen waarbij verschillende voeders en de impact op het groei-
regime wordt nagegaan. Vooral de meelworm is een beloftevolle bron van proteïnen 
bij humane consumptie. Het lab op de VIVES-campus (Vlaanderen) gaat dezelfde im-
pact van voederproeven nagaan bij de zwarte soldatenvlieg, geschikt voor diervoeding 
wegens de aantrekkelijke eiwitsamenstellling. Voor beide casussen worden tevens 
pilootinstallaties ontwikkeld om in opschaling en automatisatie te kunnen voorzien.
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MEER INFO? 
NEEM CONTACT OP!

Voor België: +32 (0)51 23 23 39
insectinfo@vives.be
www.insectinfo.be

Voor Nederland: +31 (0)64 497 23 27
insectinfo@ngn.co.nl
www.insectinfo.nl


