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1.

Project
• Projectnummer
15066
• Onderwerp/titel
Samenwerkingsmodel internationale sectororganisaties tuinbouw
• Relatie met taken/thema’s PT
-

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
7 mei 2014
• Naam aanvrager
VGB
• Naam ontvanger van de bijdrage
VGB
• Naam uitvoerder(s)
Union Fleurs, Florint, AIPH, VGB

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
De VGB wil onderzoeken in hoeverre het mogelijk is met bestaande horizontaal
georiënteerde organisaties als AIPH, Union Fleurs en Florint tot een internationaal
samenwerkingsmodel te komen dat beter aansluit bij de huidige en in de toekomst te
verwachten ontwikkelingen in de bloemisterijsector.
• Hoofdpunten
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
-

vanuit Union Fleurs faciliteren van gezamenlijke visievorming op internationalisering (o.a.
in samenwerking met Dutch International Trade Board) gericht op 4 thema’s:
internatioanel lobby, vraagstimulering, duurzaamheid en logistieke- , kwaliteits- en ICT
standaarden.
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4.

Modelvorming en strategisch plan internationale samenwerking sierteelt keten
organisaties
Verbeterde communicatie van internationale belangenbehartiging.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 280.000
• Ten laste PT
€ 100.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 180.000
• Kostenplaats/financieringsfonds
Bloemisterijfonds-handel
• Rubriek
Overig
• Budget per jaar
Jaar

PT bijdrage

Bijdrage derden

Totaal

2014
2015
Totaal

€ 25.000
€ 75.000
€ 100.000

€ 90.000
€ 90.000
€ 180.000

€ 115.000
€ 165.000
€ 280.000

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

Beoordeling en advies
• Beoordeling
De Nederlandse tuinbouwsector is een internationaal opererende sector die gebaat is bij
samenwerking tussen nationale sectororganisaties ketenbreed. Nationaal wordt de
samenwerking tussen Frugi Venta en DPA als voorbeeld gehanteerd. Internationale
samenwerking kan en moet worden geïntensiveerd. Onderhavig project moet bouwstenen
opleveren hiervoor.

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

Bijlage(n)
Formulier subsidie aanvraag

