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Subsidie voor Voedingstechnische begeleiding en advies voor
Vlaamse HOEVEVERWERKERS

Sinds 16 maart 2017 is een nieuwe subsidie van kracht, de “KRATOS innovatiesteun voor
hoeveverwerkers”. Het is een ondersteuning ter waarde van maximaal 1.500 euro voor
begeleiding in de ontwikkeling van een nieuw recept, het verbeteren van een
verwerkingsproces of product, het verwerken van reststromen, het oplossen van een
probleem, enz… Deze begeleidingen en/of adviezen worden geleverd door ILVO die met
haar ‘Food Pilot’ alles in huis heeft om hoeveverwerkers te helpen.
Hoeveverwerking houdt immers heel wat uitdagingen in. Want uiteraard wordt gestreefd
naar producten van topkwaliteit en uitmuntende smaak. Maar daarnaast dient ook
beantwoord te worden aan alle voorschriften van het FAVV, en rijzen ook producttechnische vragen. Begeleiding en ondersteuning is hierbij aangewezen. Die
ondersteuning bestond tot zover wel voor KMO’s, maar niet voor hoeveverwerkers. Dit
hiaat is nu ingevuld.
De subsidie “KRATOS - Raad op maat” is een reeds bestaande PDPO III-maatregel voor
land- en tuinbouwers, die nu uitgebreid wordt met een module voor technisch advies
over verwerking van primaire landbouwproducten (voeding). Adviezen kunnen
elektronisch aangevraagd worden via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be.
Zo komt je vraag bij de Food Pilot terecht. In de Food Pilot bestaat je begeleiding uit
adviesgesprekken, laboanalyses en piloottesten. De Food Pilot heeft kennis van zowel
zuivelproducten (boter, kaas, yoghurt, melk, ….), plantaardige producten (groenten,
fruit, aardappelen) als vleesproducten. Vragen kunnen relateren rond houdbaarheid, het
opstellen van het etiket, het verbeteren van een proces of recept, het opstellen van een
autocontroleplan, het oplossen van een probleem, … enz. Zo werden er in 2016 in de
Food Pilot reeds duizenden laboanalyses en honderden piloottesten uitgevoerd voor meer
dan driehonderd verschillende bedrijven van de agrovoedingsindustrie. De nieuwe
“KRATOS innovatiesteun voor hoeveverwerkers” maakt mogelijk dat nu ook land- en
tuinbouwers van subsidie kunnen genieten bij begeleiding in de Food Pilot.
Meer info?
Vragen over deze nieuwe subsidie of over de verwerking op je bedrijf, stel ze gerust via
Karen.Verstraete@ilvo.vlaanderen.be of 09/272.30.15. Zij beantwoordt ze graag.

