
 

 

Innovatieve paardenembryo's 
 

 

Naam project Innovatieve paardenembryo’s door mondiale marktgerichte 
samenwerking 

Regeling De subsidie valt onder EFRO, programma OP-Zuid, prioriteit 1 
Module 1 van de Omnibus Decentraal: Onderzoek en Ontwikkeling 
(O&O) projecten (industrieel onderzoek). 

Looptijd project 09.12.2008 - 30.09.2013 

Verwacht budget De totale investering bedraagt 1.369.000,- euro.  
Equine fertility centre bv cofinanciering: 699.000,- euro (51%) 
De OP Zuid subsidie: 670.000,- euro 
Hiervan bedraagt de EFRO subsidie 40%, te weten € 547.600,-.  
Van het overgebleven gedeelte van 122.400,- euro is 2/3 deel 
Rijkscofinanciering ter hoogte van 81.600,- euro, te weten 6% en het 1/3 
deel van de provincie Limburg 40.800,- euro, te weten 3%. 

Weblink http://www.OP-Zuid.nl 
http://op-zuid.nl/totaal/61 (Prioriteit 1: Kenniseconomie, 
ondernemerschap en innovatie) 
Beschikking 

Samenvatting Het gaat om een nieuw proces: een nieuwe techniek voor het winnen en 
doorontwikkelen van eicellen van paarden en de doorontwikkeling van 
deze eicellen naar paardenembryo’s op een wijze dat ze naar landen 
buiten de EU geleverd kunnen worden. 
Dit gebeurt in samenwerking met overheid (gemeente, provincie en 
VWA) en gynaecologen, dierenartsen, onderzoekers van internationale 
kennisinstellingen zoals universiteiten Colorado en Brazilië, veterinaire 
faculteiten, het AZM en diverse wetenschappers uit de wereld (onder 
andere leden van de Havemeyer Foundation). 
Er is het plan opgevat om op een nieuwe locatie een nieuw en zeer 
innovatief dienstverleningsbedrijf “Equine Fertility Centre” in te richten 
waarmee aan alle veterinaire eisen voor export (namens de eigenaren 
van de donorpaarden en embryo’s) buiten de EU voldaan kan worden. 
Er zal met name een goed logistiek plan voor de behandeling van 
paarden, de embryohandling, de spermacertificering, de te gebruiken 
media en materialen moeten worden opgesteld. De paarden en de 
embryo’s blijven eigendom van de opdrachtgever. Het Equine Fertility 
Centre voert in opdracht van de eigenaren de gewenste handelingen uit 
om een snellere en betere genetische vooruitgang te boeken. 

Contactpersoon overheid Pieter Liebregts, Stimulus Programmamanagement 
Gebouw Vierlander, Fellenoord 27 
Postbus 585 
5600 AN Eindhoven 
040-237 0100 
p.liebregts@stimulus.nl 
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