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1.

Project
• Projectnummer
15065
• Onderwerp/titel
Marktplein keteninnovatie logistieke middelen
• Relatie met taken/thema’s PT
Niet-kerntaken

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
5 mei 2014
• Naam aanvrager
VGB
• Naam ontvanger van de bijdrage
VGB
• Naam uitvoerder(s)
VGB Trade Services

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Het vanuit de markt vlottrekken en faciliteren van toekomstige logistieke innovaties, onder
gezamenlijke regie van VGB, Flora Holland en Container Centralen.
• Hoofdpunten
Het ontbreekt momenteel in de sierteeltsector aan een platform vanuit de markt, waar
gebruikers en beheerders van logistieke middelen en processen samen knelpunten
identificeren, ideeën aandragen voor oplossingen en productontwikkelaars opdracht geven
voor het testen en eventueel concreet uitwerken daarvan. Het ‘Marktplein keteninnovatie
logistieke middelen’ beoogt in deze leemte te voorzien. Het bij PT aangevraagde budget is
bestemd voor de financiering t.m. 2016 van de capaciteit die vanuit VGB Trade Services
wordt ingezet voor de ondersteuning van dit nieuwe platform. Eventueel benodigd budget
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voor de uitvoering van concrete innovatieprojecten wordt elders gevonden, bijvoorbeeld
binnen de begrotingen van de deelnemers aan het nieuwe platform.
4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 315.000, exclusief de kosten van te ontwikkelen projecten
• Ten laste PT
€ 315.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
n.v.t.
• Kostenplaats/financieringsfonds
225 / bloemkwekerijproducten handel
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

Totaal

2014
2015
2016
Totaal

65.000
125.000
125.000
315.000

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

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Maatschappelijk en sectoraal belang van de aanvraag staan buiten kijf. De aanvraag heeft
de potentie om te zorgen dat door vraaggestuurde open innovatie de efficiëntie van de
logistiek in de sierteeltsector nog verder verbetert en mogelijk op nieuwe leest wordt
geschoeid. Daarmee is verdere verduurzaming van de logistiek gediend. Aldus wordt een
sectorale bijdrage geleverd aan de versterking van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
• Advies
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Inhoudelijk positief onder voorwaarde dat de resultaten zonder belemmering beschikbaar zijn
voor alle ondernemingen in de sector. Voor definitieve honorering zie procedure
budgetplanning.
6.

Bijlage(n)
Projectaanvraag d.d. 5 mei 2014

