


Voor we starten

- Gelieve je microfoon en camera uit te zetten

- Eerst presentatie, dan behandeling vragen. Zet je vragen in de 
chat!

- Sessie wordt opgenomen en opname verschijnt op de call 
webpagina

- Contactgegevens en expertise worden gedeeld met 
deelnemers sessie om partnerships te faciliteren



Waarom? WA circulaire voedselketen Voedselketen - Vlaanderen Circulair (vlaanderen-circulair.be)

 actieplan voedselverlies Actieplan voedselverlies en biomassareststromen circulair 2021-2025 (vlaanderen.be)

Figuur. Koolstof- en materialenvoetafdruk van de Vlaamse huishoudens in 2010 per consumptiedomein volgens het Vlaamse IO-
model. Bron: Vercalsteren et al. (2017) & Christis et al. (2019). 







Doelstellingen tegen eind 2025 

► De hele keten streeft ernaar om 30 % van de 
voedselverliezen te voorkomen, te herverwerken als voedsel 
of hoogwaardiger te valoriseren t.o.v. 2015



Welke projecten? 

Focus: preventie van voedselverlies en valorisatie van 
voedselreststromen tot voeding en voeder

Oproep naar: 
- Experimenteer, demonstratie en disseminatieprojecten
- Samenwerkingsverbanden
- Concrete, meetbare acties in de praktijk



Welke projecten?

Criteria:
- Hoogwaardige valorisatie tot voeding en voeder
- Relevante samenwerking over de bedrijfsgrens heen
- Innovatie
- Economische, sociale- en maatschappelijk relevant
- Experimenteer, demonstratie en disseminatieprojecten

Niet: fundamenteel onderzoek of louter investeringsaanvragen



Welke projecten?

Looptijd van de projecten: 
» start in 2022 en loopt af voor 31 december 2024. 
» het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer 

project, dat langer loopt.

Financiering: tot 80% van de projectkosten, met maximaal 100.000 €

Timing: lancering 10 oktober

Deadline: 14 november ’22 – 9u



Communicatie
Publicatie en logo

• Bij publicaties rond de projecten maakt men melding van de steun 
van Vlaanderen Circulair

• Gebruik het partnerschapslogo van Vlaanderen Circulair. Zie onze 
communicatiekit: http://vlaanderen-circulair.be/nl/over-
ons/communicatie-kit-voor-partners

Communicatiefiche (via communicatiefiche-generator)
 Vlaanderen Circulair neemt van goedgekeurde projecten een basisfiche

op op haar website.
 Externe communicatie van Vlaanderen Circulair over het project gebeurt 

altijd in onderling overleg met respect voor de communicatiestrategie 
en –timing van de projecteigenaars.



Selectie en evaluatie

• Stap 1 – Ontvankelijkheidscriteria
» grens inzake staatssteun is nog niet overschreden (de-

minimis-regeling)
» Alle vereiste documenten ondertekend
» bereidheid tot het delen van kennis over de geleerde lessen

• Stap 2 – Evaluatiecriteria (advies via selectiecommissie)
» Inhoudelijke geschiktheid (50pt):
» Voorgestelde aanpak (20pt)
» Verhouding prijs/prestaties (30pt)

• Stap 3 – Beslissing minister



KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL
• Kosten van het project

• Personeelskosten
• Directe werkingskosten o.a. onderaanneming
• Indirecte werkingskosten/overhead
• Investeringskosten

 Alleen de investeringen die direct relevant zijn voor het circulaire project en een 
bijdrage leveren aan het innovatieve karakter van het circulaire project

 Enkel afschrijvingskosten van de investering gedurende de gebruiksduur binnen het 
project

• Betaling van de toegekende steun (= 80 %)
• Na een ministeriële beslissing tot goedkeuring, betaalt de administratie een voorschot van 

80%. Het resterende bedrag (20%) wordt betaald na de positieve beoordeling van de 
rapportering over de totaal gemaakte kosten, een inhoudelijke rapportering en een 
communicatiefiche.



Rapportering
Kennisdelingsactiviteiten

• Kennis delen over leerlessen, voortgang en barrières
• Advies: volg en meet de resultaten en impact goed door de leerlessen, goede 

praktijken, barrières onderweg te noteren en te documenteren.

Eindrapportering (uiterlijk 2 maanden na afloop van het project)
• Financieel verslag biedt een overzicht van de gemaakte kosten met 

betrekking tot de realisatie van het project, per kostencategorie.
• Inhoudelijk verslag bevat een beschrijving van het verloop van het project, 

resultaten, maatschappelijke en economische meerwaarde en leerpunten.



Voor meer info
- Gerichte Call Circulaire Voedselketen - Vlaanderen Circulair 
(vlaanderen-circulair.be)

>Informatiebrochure
>FAQ's
>Indieningsformulier
>Bij vragen: opencall@vlaanderen-circulair.be

- CircleAid - Vlaanderen Circulair (vlaanderen-circulair.be)
>Experts circulaire economie
>Je kan jezelf ook aanmelden op Circle Aid!



Belangrijke data

• Indiening: vóór maandag 14/11/2020 om 9u

• Ontvankelijkheid na 14/11 (2d. tijd voor ontbrekende info)
• Projectselectie door jury in november
• Start van het project in december 2022 (+ eerste 

uitbetaling 80%)



Samen aan de slag!Samen aan de slag!



Eerder zin in circulaire investeringen?
• VLIF- oproep voor investeringsprojecten (PDPO)
• Open van 17/10 tot en met 10/11
• Wie? Groepen van landbouwers en actoren uit de agrovoedingssector die een 

investering plannen 
• Opzet? 

• Verduurzaming agrovoedingsketen 
• verhogen van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van 

landbouwproducten.
• valoriseren of verminderen van afval of reststromen in de agrovoedingssector. CIRCULAIR!

• én directe meerwaarde landbouwers
• Kader: Bijdrage aan realisatie upcoming voedselstrategie



Eerder zin in circulaire investeringen?
Basics:
• Open call - geen thema’s
• projectsubsidie 30% 
• Maximumbedrag van de subsidie is 300.000 euro per 

investeringsproject en per begunstigde. 
• Voorzien budget 2,3 miljoen euro
Alle info vind je op 

• https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-steun-aan-de-
agrovoedingssector/steun-aan-investeringen-de-22 

• VLIF-agrovoeding@lv.vlaanderen.be
• 02 552 79 39


