
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algemene gegevens 

TKI-Nummer  AF-EU-15026 

Titel OrAqua 

Topsector (A&F of T&U) AF 

Projectleider (onderzoek) Wout Abbink 

Contactpersoon overheid Cor Wever (A&F) 

Status (lopend of afgerond) lopend 

Type onderzoek (F, T of V) Toegepast 

Werkelijke startdatum 1-1-2015 

Werkelijke einddatum 31-12-2016 

Korte omschrijving inhoud (max. 
4 regels) 

OrAqua brengt advies uit aan de EC over aanpassingen aan de 
EU-regulatie omtrent organische aquacultuur. Deze adviezen 
komen tot stand aan de hand van literatuurreviews en 
stakeholderbijeenkomsten. Belangrijke aspecten hierbij zijn 
het onderscheidend vermogen, en groei van de sector.  

 

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

Loopt het project volgens 
planning?  

ja, het 2015-matchingsbudget is volledig besteed. Er is geen 
NAPRO 

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) 

De reviews zijn klaar en er zijn inmiddels twee stakeholder bijeenkomsten gehouden. 

Hier zijn de reviews besproken, en hebben alle betrokken sectoren aan kunnen geven welke 
knelpunten en verbeterpunten zij zien die de groei van de organische aquacultuursector mogelijk 
maakt, en het onderscheidend vermogen handhaaft of vergroot. De resultaten worden continu 
gecommuniceerd met de sector om betrokkenheid te garanderen. 
 
 

 

Knelpunten: geef een korte beschrijving van de eventuele inhoudelijke knelpunten 

Er zijn geen inhoudelijke knelpunten 
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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? 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 nvt 

Doorschuif van budget (goedgekeurd) nvt 

 
Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  

 

- De reviews zijn eind juni 2015 ingediend op de EU portal (volgens planning), maar deze 

zijn nog niet beoordeeld, en dus nog niet openbaar. Zodra de scientific officer de reviews 

heeft goedgekeurd, komen deze op de website; www.oraqua.eu 

-Op de website staan de resultaten van de stakeholderbijeenkomsten.  

- Er zijn inmiddels twee nieuwsbrieven verschenen, deze staan ook op de website. 

- Kennis Online: http://www.wageningenur.nl/nl/project/AFEU14019-ORAQUA.htm  

 

 

http://www.oraqua.eu/
http://www.wageningenur.nl/nl/project/AFEU14019-ORAQUA.htm

