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1.

Project
• Projectnummer
15055
• Onderwerp/titel
Realisatie Online Kenniscentrum Into Green
• Relatie met taken/thema’s PT
Groen en Welbevinden

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
27 maart 2014
• Naam aanvrager
VHG en VGB
• Naam ontvanger van de bijdrage
VHG en VGB
• Naam uitvoerder(s)
VHG en VGB, Marieke Karssen

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Het doel is tweeledig:
- Voortzetting na 2014 van het project ‘Valorisatie kennisdatabank Intogreen’ (PT-project
14962) in 2015 en 2016.
- Uitbouwen en doorontwikkelen van de website Intogreen (www.intogreen.nl), van inspiratieen informatiebron tot interactief kennis- en ontwikkelcentrum voor innovatieve
groenconcepten.
• Hoofdpunten
In (de voortzetting van) het project ‘Valorisatie kennisdatabank Intogreen’ (PT-project 14962)
worden jaarlijks in 2 tot 3 pilots kansrijke product/markt-combinaties geselecteerd en met
ketenpartijen en doelgroepen doorontwikkeld tot concepten die vervolgens in de markt
worden getest. Hierbij vervult de informatie uit de kennisdatabase, waartoe de website
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Intogreen toegang biedt, een centrale rol. Omgekeerd zorgen de opgedane kennis en
ervaringen uit deze pilots voor verrijking van de kennisdatabase en de website Intogreen.
De website Intogreen zelf wordt daarnaast verder ontwikkeld o.m. door het voortdurend
toevoegen van beeld- en geluidsmateriaal, het inbrengen van nieuwe kennis vooral op het
gebied van innovatieve toepassingen van groen in, aan en op gebouwen en het stimuleren
van het gebruik van de website als ontmoetings- en innovatieplatform van/voor gebruikers
door het organiseren van verschillende events. Eveneens tot de ambities hoort het
uitbouwen van de website tot een Europees netwerk, te beginnen in Duitsland. Sociale
media vervullen bij dit alles een belangrijke rol.

4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 300.000
• Ten laste PT
€ 200.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 100.000 in natura
• Kostenplaats/financieringsfonds
225 / bloemkwekerijproducten handel (50%)
240 / hoveniers (50%)
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

225 / bloemenhandel

2014
2015
2016
Totaal

20.000
40.000
40.000
100.000

240 / hoveniers
20.000
40.000
40.000
100.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning.
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling

Totaal
40.000
80.000
80.000
200.000
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De aanvraag is een logisch vervolg op c.q. voorziet in uitbreiding van de beide genoemde
eerder door het PT gesubsidieerde projecten. Kennis op het gebied van innovatieve
toepassingen van groen in, aan en op gebouwen wordt behouden en op een centrale plek
ontsloten. Van de resultaten uit deze projecten zullen alle bedrijven binnen de sectoren die
dit initiatief aandragen profijt kunnen hebben. Het maatschappelijk belang van meer groen is
evident.
• Advies
Inhoudelijk positief op voorwaarde dat alle resultaten zonder belemmering voor alle
ondernemingen uit de betrokken sectoren beschikbaar blijven. Voor definitieve honorering
zie procedure budgetplanning.
6.

Bijlage(n)
Projectaanvraag 27 maart 2014

