Adviesformulier Subsidieaanvragen IFA-2

voor projecten in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland – Almere 2011-2015

1.

Projectgegevens

1.1 Projectnaam
1.2 Projectnummer

: Floriade 2022
: IFA2.11002

2.

Ontvankelijkheid

1.

De subsidieaanvrager/begunstigde en de subsidieaanvraag voldoen aan de
vereisten voor ontvankelijkheid zoals aangegeven in het Toetsingskader.
Toelichting
De aanvrager is de gemeente Almere

2.

De uitvoering van het project voldoet aan de vereisten zoals aangegeven in het
Toetsingskader (o.a. locatie, financiering en looptijd).
Toelichting
Het project betreft de werkzaamheden t.b.v. het maken van het Bidboek. Onderdeel van het
Bidboek zal o.a. zijn: het bepalen van de locaties, de marketingstrategie, exploitatieplan
financieringsmogelijkheden en communicatieplan.
Het project kent een looptijd van ruim 8 maanden en zal 15 okt. 2012 afgerond zijn.

3.

Het project is verenigbaar met de relevante wet- en regelgeving (o.a.
staatssteun).
Toelichting
Geen specifieke regelgeving is vereist

3.

IFA-subsidie

Ja

1.

Nee

Ja
Nee
De subsidiabele kosten bedragen tenminste 2 miljoen euro of de kosten houden
verband met het uitwerken van een haalbaarheidonderzoek en/of businesscase.
Toelichting
De subsidiabele kosten worden begroot op € 685.995. Het betreft hier het ontwikkelen van een
soort van haalbaarheidsonderzoek.

2.

De gevraagde IFA-subsidie bedraagt niet meer dan het tekort op de
projectfinanciering.
Toelichting
Door de gemeente Almere wordt een bedrag van € 300.000 als cofinanciering geleverd.
De gemeente Lelystad levert een bedrag van € 25.000, de bijdrage van de Kamer van Koophandel
is € 10.000 en van overige marktpartijen zijn voor een bedrag van € 32.500 toezeggingen voor
cofinanciering afgegeven. Voor een bedrag van € 18.495 dient door sponsoring nog dekking
gevonden te worden.

3.

De gevraagde IFA-subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de subsidiabele
projectkosten.
Toelichting
De IFA bijdrage bedraagt 43.7 % van de subsidiabele kosten, zijnde € 300.000.

4.

Algemene inhoudelijke criteria
Ja

1123201

Nee
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1.

Ja
Nee
Het project valt inhoudelijk binnen de kaders van de gedefinieerde
programmalijnen.
Toelichting
Het project valt binnen de programmalijn "Versterking voorzieningenstructuur", met het accent op
de maatregel "Versterken aanbod leisure". Floriade is - naast een expo op het gebied van
tuinbouw - een internationaal toeristisch evenement dat circa zes maanden duurt

2.

Het project heeft minimaal een bovenlokale aantrekkingskracht en uitstraling.
Toelichting
De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling, welke ruim 2 miljoen bezoekers trekt en zeker
een bovenlokale en bovenregionale uitstraling heeft.

3.

De gevraagde IFA-subsidie is niet bestemd voor exploitatie en beheer.
Toelichting
De subsidiabele kosten betreffen alleen de kosten voor het maken van het Bidboek en de
activiteiten die nodig zijn om draagvlak te creëren en communicatie uitingen, zoals het maken
van een website en promotie tijdens de Floriade in Venlo.

4.

Het project is aantoonbaar additioneel.
Toelichting
Floriade is een tijdelijk evenement dat om de 10 jaar wordt georganiseerd en geen relatie heeft
met regulier beleid.

5.

De financieel economische haalbaarheid en de maatschappelijke haalbaarheid
van het project zijn afdoende onderbouwd.
Toelichting
Het Bidboek zal vooral ingaan op de haalbaarheid (o.a. financieel) van het organiseren van de
Floriade in 2022, de organisatie daarvan, de betekenis voor Almere en omgeving en het creëren
van draagvlak.

6.

Het project kan zonder IFA-subsidie geen doorgang vinden.
Toelichting
De gemeente Almere beschikt niet over voldoende financiele middelen om een kwalitatief goed
onderbouwd bidboek te maken. Financiële ondersteuning van "Partners in business" is noodzakelijk
om de competitie met drie andere regio's aan te gaan

5.

Kwalitatieve inhoudelijke criteria

1.

Ja
Nee
Het project draagt direct en aantoonbaar bij aan de versterking van de positie
van Almere in de Noordvleugel van de Randstad.
Toelichting
De Floriade 2022 zal een vliegwielfunctie hebben voor de beoogde groeiopgave van Almere, en zal
een positieve bijdrage leveren aan het imago van Almere/(Zuidelijk) Flevoland en gepaard gaat
met een forse economische spin-off (investeringen/bestedingen). Onlangs heeft de KvK Gooi-,
Eem- en Flevoland, in samenwerking met de Rabobank Almere en de VBA, de verwachte
economische spin-off in kaart laten brengen (rapport ‘Floriade 2022 Almere; economische
effectverkenning’ - september 2011).

2.

Het project versterkt beide programmalijnen van het IFA-2 of andere
beleidsprioriteiten van de gemeente en/of provincie.
Toelichting
Het evenement zelf past in de programmalijn Versterken aanbod Leisure, belangrijk is tevens de
economische spin-off en ontwikkeling van Almere zowel in de komende 10 jaar voorafgaand aan
de start van de Floriade alswel de effecten na afloop.

3.

Er is binnen het project sprake van samenwerking en/of coalitievorming met
relevante partners.
Toelichting
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Ja
Nee
Het doel van het bidboek is o.a. ook om draagvlak te krijgen en toekomstige samenwerking te
bekrachtigen met marktpartijen en overige coalities (onderwijs, kennisinstellingen, overheden)
4.

Het project maakt het mogelijk om de IFA-subsidie opnieuw (revolverend) in te
zetten.
Toelichting

6.

Specifieke inhoudelijke criteria voor maatregel 1 “Versterking
beroepsonderwijs en WO”

1.

In het geval het project betrekking heeft op een onderwijsinstelling, draagt het
met name bij aan de vraag van het bedrijfsleven. Bij voorkeur één van de vijf
Almeerse economische clusters.
Toelichting

2.

In het geval het project betrekking heeft op WO, is er sprake van samenwerking
met een bestaande kennisinstelling.
Toelichting

7.

Hardheidsclausule

1.

Geadviseerd wordt om af te wijken van het gestelde in het Toetsingskader.
Toelichting

8.

Ja

N.v.t.

Ja

Nee

Overige opmerkingen
Het project betreft een haalbaarheidsonderzoek, waarbij in de begroting gewerkt wordt met
ramingen van kosten voor de diverse projectonderdelen.
De begroting is op dit moment niet goed te controleren omdat de diverse begrotingsposten
onvoldoende onderbouwd zijn. In de overeenkomst zal daarom een clausule worden opgenomen
dat bij de eindafrekening de kosten onderbouwd dienen te worden met facturen, betaalbewijzen
en interne uurtariefberekening tegen werkelijke kosten.
Voor het aanbesteden hanteert de gemeente de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente
Almere, zoals gepubliceerd op de website van de gemeente Almere.
Voor een sluitende financiering dient nog zichtbaar gemaakt te worden dat door sponsoring de
begroting sluitend gemaakt moet worden.

9.

Preadvies
Voorgesteld wordt om aan het college van gedeputeerde staten het volgende te adviseren:
Toekennen subsidie conform de ingediende subsidieaanvraag.
Toekennen subsidie in afwijking op de ingediende subsidieaanvraag.
Nadere voorwaarden stellen in relatie tot de toe te kennen subsidie.
Toelichting
In de overeenkomst wordt een clausule opgenomen dat bij de eindafrekening de kosten
onderbouwd dienen te worden met facturen, betaalbewijzen en interne uurtariefberekening
tegen werkelijke kosten.
Afwijzen subsidieaanvraag.
Toelichting

10. Contactpersoon
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Naam
Functie
Telefoonnummer (vast)
Telefoonnummer (mobiel)
E-mailadres

:
:
:
:
:

Guus van Dalen
projectleider
0320265669
0618300076
guus.van.dalen@flevoland.nl

