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1.

Project
• Projectnummer
15033
• Onderwerp/titel
Festa dei Nonni 2014-2015, additionele aanvraag 2014
• Relatie met taken/thema’s PT
niet kerntaak - promotie

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
7 mei 2014
• Naam aanvrager
VGB
• Naam ontvanger van de bijdrage
VGB
• Naam uitvoerder(s)
Bureausierteelt.nl, Felini Foundation (It)

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Primaire doelstelling van het project is om de Nederlandse handel en hun Italiaanse
afnemers te activeren om de potentie van Festa dei Nonni als speciale bloemen-en
plantendag in Italië optimaal te benutten.
• Hoofdpunten
In 2013 hebben de Commissie Sierteelt & Groen en het PT bestuur ingestemd met een
financiële bijdrage voor Festa dei Nonni. De inventarisatie onder 7 exporteurs van bloemen
en planten op Italië (onderdeel van de gehonoreerde aanvraag) heeft uitgewezen dat Festa
dei Nonni voor de sector kansen biedt mits de consument hierbij betrokken wordt. In de
aanpak moet een extra impuls worden ingebouwd om deze dag onder de aandacht van de
consument te brengen. De productie van Point of Sale materiaal dat gebruikt kan worden in
de tuincentra was een belangrijk onderdeel in de vorige aanvraag. De nu voorliggende extra
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aanvraag is bestemd voor de productie van promotiemateriaal (digitaal en off-line) dat door
tuincentra gebruikt kan worden om consumenten naar het verkooppunt te “lokken”.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 50.400
• Ten laste PT
€ 44.400
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 6.000
• Kostenplaats/financieringsfonds
Financieringsfonds bloemisterij- handel 225
• Rubriek
Uitfasering niet-kerntaken
• Budget per jaar
Jaar 2014-2015
Additionele aanvraag

Bijdrage PT
€44.400

Bijdrage derden Totaal
€ 6.000

€ 50.400

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning.
• Dekking
Zie budgetplanning
4.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
- De resultaten van de inventarisatie onder exporteurs van bloemen en planten zijn
duidelijk. Festa dei Nonni als speciale bloemen- en plantendag, die een push kan geven
aan de afzet op de Italiaanse markt, biedt perspectief.
- POS materiaal alleen is onvoldoende. Ondersteunende activiteiten zijn noodzakelijk om
de consument, die uiteindelijk Festa dei Nonni tot een succes moet maken, te verleiden
om een tuincentrum te bezoeken.
• Advies
Inhoudelijk positief. Voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning.
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Bijlage(n)

5.

-

Projectaanvraagformulier Festa dei Nonni, additionele aanvraag.

