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1.

Project
• Projectnummer
15062
• Onderwerp/titel
Continuïteit IMVO sectorverslag sierteelt
• Relatie met taken/thema’s PT
Niet-kerntaken

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
12 mei 2014
• Naam aanvrager
Flora Holland
• Naam ontvanger van de bijdrage
Flora Holland
• Naam uitvoerder(s)
Nader te bepalen

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Verkort IMVO verslag voor de sierteeltsector over de jaren 2012 en 2013 met een scherpe
focus op objectief meetbare resultaten, om het gegevenshiaat met de toekomstige IMVO
sectorverslagen te dichten.
• Hoofdpunten
In 2010 en 2011 zijn door het PT sectorverslagen Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (IMVO) opgesteld. FloraHolland heeft deze activiteit via de
Belangstellingsregistratie van het PT overgenomen. Dat betekent dat FloraHolland vanaf
2014 een IMVO verslag zal opstellen voor de sierteeltsector. Over de jaren 2012 en 2013 is
er echter geen IMVO verslag. Om dit hiaat op te vullen wil FloraHolland een externe partij de
opdracht geven om activiteiten en cijfers over deze jaren in een kort en bondig overzicht te
plaatsen.
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4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 30.000
• Ten laste PT
€ 30.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
n.v.t.
• Kostenplaats/financieringsfonds
220 / bloemkwekerijproducten teelt
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

Totaal

2014
Totaal

30.000
30.000

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

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Maatschappelijk en sectoraal belang van de resultaten uit deze aanvraag staan buiten kijf.
• Advies
Inhoudelijk positief onder voorwaarde dat de resultaten zonder belemmering beschikbaar
zullen zijn voor alle ondernemingen in de sector. Voor definitieve honorering zie procedure
budgetplanning.

6.

Bijlage(n)
Projectaanvraag d.d. 12 mei 2014

