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1.

Project
• Projectnummer
15085
• Onderwerp/titel
Inspiratiewinkel
• Relatie met taken/thema’s PT
Niet-kerntaken

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
Mei 2014
• Naam aanvrager
AGF Detailhandel Nederland
• Naam ontvanger van de bijdrage
AGF Detailhandel Nederland
• Naam uitvoerder(s)
AGF Detailhandel Nederland

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
AGF detailhandelaren (‘groentemannen’) laten zien, hoe zij het thema ‘Gezond’ kunnen
uitdragen in hun winkel, verrassend naar hun klanten en onderscheidend ten opzichte van
andere verkoopkanalen, door inspiratie en kennisoverdracht via een stand
(‘Inspiratiewinkel’) op de beurs AGF Detail 30 september en 1 oktober 2014 te Houten.
• Hoofdpunten
Met de ‘Inspiratiewinkel’ op de beurs AGF Detail wil ADN groentemannen stimuleren zich
verder te ontwikkelen tot ‘Apothekers van de toekomst’. De ‘Inspiratiewinkel‘ wordt opgezet
samen met participerende telers en GroentenFruit Huis.

4.

Projectkosten
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• Totale projectkosten
Plm. € 60.000
• Ten laste PT
€ 7.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
Plm. € 53.000
• Kostenplaats/financieringsfonds
380 / groenten en fruit handel
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

Totaal

2014
Totaal

7.000
7.000

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

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Maatschappelijk en sectoraal belang van het stimuleren van de consumptie van groenten en
fruit staan buiten kijf. Groentemannen die beter in staat zijn de gezondheidsboodschap van
groenten- en fruitconsumptie aan de consument over te brengen en aantrekkelijk te
verpakken, kunnen de consumptie van groenten en fruit verder stimuleren. De
‘Inspiratiewinkel’ op de beurs AGF Detail is toegankelijk voor alle groentemannen.

• Advies
Inhoudelijk positief, voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning.
6.

Bijlage(n)
Projectaanvraag mei 2014

