
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algemene gegevens 

Nummer (vanaf startjaar 2015 
toegekend, daarvoor niet) 

AF-EU-14019 

Titel Feed-a-Gene. Adapting the feed, the animal and the feeding 

techniques to improve the efficiency and sustainability of 
monogastric livestock production systems 

Topsector (A&F of T&U) A&F 

Projectleider (onderzoek) A.J.M. Jansman 

Contactpersoon overheid Cor Wever 

Status (lopend of afgerond) Lopend 

Type onderzoek (F, T of V) Fundamenteel 

Werkelijke startdatum 1-3-2015 

Werkelijke einddatum 28-2-2020 

Korte omschrijving inhoud (max. 
4 regels) 

Feed-a-Gene richt op het verbeteren van de efficiëntie van de 
vleesproductie door varkens, pluimvee en konijnen in 

verschillende productiesystemen en op het reduceren van de 
impact op het milieu via een multidisciplinaire aanpak waarbij 
tegelijkertijd de grondstof- en nutritionele samenstelling van 
diervoeders en de genetische aanleg van het dier voor 
vleesproductie beter op elkaar worden afgestemd. 

 

 
Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten) 

Loopt het project volgens 

planning?  

Ja 

Zijn er wijzigingen in het 

consortium/de projectpartners? 

Nee 

Is er sprake van vertraging 

en/of uitgestelde opleverdatum? 

Nee 

 

 
Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten (deze beschrijving 
wordt als publieke samenvatting op de websites van de TKI’s/topsectoren geplaatst) 

Het project is in de loop van 2015 pas opgestart en er zijn nog geen inhoudelijke resultaten te 
rapporteren. 
 

 
 

Knelpunten: geef een korte beschrijving van de eventuele inhoudelijke knelpunten 

Het project bevindt zich in de opstartfase. 

 

 
 

 

EU co-financiering jaarrapportage 2015 
 
Binnen topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 

 



 

Aantal opgeleverde producten in 2015  
(geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de producten of een link naar de producten op 
openbare websites) 

Wetenschappe-
lijke artikelen  

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ 
workshops/ 
invited lectures 

Aangevraag-
de octrooien 
/first filings 

Spin-offs 
(*) 

0 0 0 0 0 0 

 
 (*)  Hiermee wordt  bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende 
subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid.  
 

Verwacht u het komende jaar een octrooiaanvraag? JA / NEE 

 
 

Financiën: Een overzicht per PPS van het goedgekeurde begrotingsbudget en de realisatie van 
het budget uitgesplitst in DLO/TNO-capaciteit, private cash-bijdrage, private in kind bijdrage, TKI-

toeslag en overige overheidsbijdrage dient door de kennisinstelling te worden aangeleverd.  
Evt. afwijkingen van de begroting dienen hier vermeld te worden 

Afwijking van het ingezette budget planning in de tijd klopte niet 

Doorschuif van budget (goedgekeurd) € 65.589 

 
 

 
Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
Geef evt. toelichting op: 
- Afwijking opgeleverde producten 
- Reden van nog niet  plaatsen van product op openbare website   

 

 

 

 

 

 


