ILVO werkt mee aan Groente-InnovatieFonds:
innovatieve projecten ter versterking van
het Noord-Limburgse tuinbouwpotentieel

De tuinbouwsector is een belangrijke component van de Limburgse landbouw. Met een areaal van
meer dan 2.400 hectare is de groenteteelt sterk vertegenwoordigd in Limburg. Om het economisch
belang van deze sector te vrijwaren moet de concurrentiepositie bestendigd en vooral verstevigd
worden. Dit kan door enerzijds de teeltprocessen te verbeteren, nieuwe teelten en teeltvormen aan
de productiezijde te stimuleren en anderzijds de verwerkingsprocessen, valorisatie van
nevenstromen, vermarkting en export aan de verwerkingszijde van de teelt te optimaliseren.
“Dit vergt innovatie en onderzoek die wij trachten te stimuleren met het Groente-InnovatieFonds
(GIF). Via dit fonds stelt de provincie Limburg 180.000 euro ter beschikking van projecten die
hoogwaardige valorisatie van nieuwe teelten of de valorisatie van rest- en nevenstromen binnen de
tuinbouw beogen”, aldus gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors.
Opdat de innovatieve
ontwikkelingen binnen de Limburgse tuinbouw optimaal worden ondersteund, engageert de Vlaamse
overheid zich om het fonds te verdubbelen. Rekening houdend met de eigen inbreng betekent dit
een investering van meer dan een half miljoen euro in de innovatie in de groentesector.
De toekenning van de projectsubsidies gebeurt door de deputatie die voor elk project geadviseerd
wordt door het Groente-InnovatiePlatform (GIP). Hierin zetelen 12 adviserende en 11 effectieve,
stemgerechtigde leden uit overheden, vakorganisaties, kennisinstellingen, proefcentra en industrie
die de projectvoorstellen beoordelen op basis van de kwaliteit en de potentiële impact voor de
agrobusinesscomplex. “Door deze partners samen aan tafel te brengen zijn we in staat over de
schakels van de keten heen te denken. Zo creëren we het ideale klimaat om kennis, ervaring en
ideeën uit te wisselen die onze provincie als duurzame, economische regio op de kaart kan zetten”,
besluit gedeputeerde Moors.

ILVO neemt deel als effectief stemgerechtigd lid en stelt verder ook zijn expertise rond innovatie in
de groententeelt en verwerking ter beschikking van landbouwers en bedrijven om samen met hen
projecten uit te werken en in te dienen binnen deze oproep.
Via volgende link zijn alle details omtrent dit initiatief te vinden, inclusief de mogelijkheid om online
projecten in te dienen:

http://www.limburg.be/groente_innovatiefonds
Voor meer info, Contacteer bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be.

