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1.

Project
• Projectnummer
14942
• Onderwerp/titel
Handelspromotie sierteelt 2016
• Relatie met taken/thema’s PT
Generieke promotie (niet kerntaken)

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
8 mei 2014
• Naam aanvrager
VGB
• Naam ontvanger van de bijdrage
VGB
• Naam uitvoerder(s)
BureauSierteelt.nl BV i.o., VGB trade services e.a.

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
- De nationale en internationale promotie van Nederlandse sierteelt belangen
- Het ontwikkelen en praktisch uitvoeren van sierteeltpromotie voor en door
handelsbedrijven
• Hoofdpunten
Door het wegvallen van de handelsbijdrage in de financiering van BBH is het accent in de
activiteiten van BBH komen te liggen op productpromotie en in het verlengde hiervan
eventueel op sectorpromotie. De VGB heeft in samenwerking met Bureausierteelt.nl een
programma opgesteld om een aantal promotieactiviteiten voor de groothandel te
continueren.
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De activiteiten hebben met name betrekking op:
1) Organisatie 2 inkomende handelsdelegaties
2) Ondersteunen deelname aan 2 handelsmissies
3) Projectmanagement 4 beurzen (IPM, Grüne Woche, GLEE, Flower-expo)
4) Inzet (uren) samenwerking met partnerorganisaties BGI en Union Fleurs
5) Valorisatie en communicatie achterban
In 2013 hebben de commissie Sierteelt & Groen en het PT bestuur ingestemd met een
financiële ondersteuning van het programma voor de jaren 2014 en 2015.
Uitgangspunt was dat organisatiekosten en out-of-pocket kosten voor beursactiviteiten in
belangrijke mate zouden worden betaald door de gebruikers van deze activiteiten. Deze
aanpak werkt. Maar ook blijkt dat voor ontvangst en begeleiding van inkomende en
uitgaande handelsdelegaties en van (buitenlandse) agrarische overheden het belang wel
evident is voor Nederland Sierteelt BV maar dat dit belang niet direct te vertalen is naar een
individueel bedrijfsbelang waardoor de financiering hiervan moeilijk verloopt.
Doel van de onderhavige aanvraag is het borgen van uitvoeringsbudget om de “onvoorziene”
kosten voor generieke activiteiten te kunnen financieren in 2014, 2015 en 2016 en om de
handelspromotie ook in 2016 te kunnen continueren.
4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 151.000 (additioneel t.o.v. honorering voor 2014 en 2015)
• Ten laste PT
€ 151.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
• Kostenplaats/financieringsfonds
Financieringsfonds 225, bloemenhandel
• Rubriek
Uitfasering niet-kerntaken
• Budget per jaar

Additionele kosten uren inzet 2014
Additionele kosten out-of-pocket 2014

Bijdrage
PT
€ 12.500
€ 15.000

Additionele kosten uren inzet 2015
Additionele kosten out-of-pocket 2015

€ 12.500
€ 25.000

Jaar: 2014-2015-2016
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Projectkosten totaal 2016

€ 87.000

TOTAAL

€ 151.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie actuele budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning.

5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
- In de vorige vergadering van de commissie Sierteelt en Groen is subsidie toegekend voor
handelspromotie in 2014 en 2015. Met de voorliggende aanvraag wordt subsidie
aangevraagd voor “onvoorziene kosten generieke activiteiten” in 2014 en 2015 en voor
voortzetting van activiteiten in 2016.
- Uitgangspunt voor beide jaren is een bijdrage van private bedrijven voor deelname aan
beurzen. Op termijn zullen activiteiten tegen een marktconform tarief worden
aangeboden. Financiering van echte generieke activiteiten blijft moeizaam.
• Advies
Inhoudelijk positief tot een maximum van € 151.000 onder de voorwaarde dat de
promotieactiviteiten ook toegankelijk zijn voor niet-leden van de VGB. Voor definitieve
honorering zie procedure budgetplanning.

6.

Bijlage(n)
Aanvraag projectsubsidie

